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ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBRruKING
NEDERLANDSCHE TEKSTEN

JAARGANG 1937

2"

KAMER.-

5 Januari 1937.

VERKEER. -

SECUNDAIRE
BEG RIP.

BAAN.

iEcn baan, die niet verde1' loopt dan de
aansluiting, is een secundaire baan vergeleken met alle andere wegen, behalve
die welke zelf wettelijlc altijd secundai1·
zijn. (1).
(G. EN A. VANDEKERCKHOVE, T. DEPUYDT.)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Kortrijk op 1 Juli 1936.
ARREST.

I. Over de publieke actie :
Over het eenig middel genomen uit de
:Schending van artikelen 51, 52, 53, 54 en 55
van het koninklijk besluit van 1 Februari
1934 op de politie van het verkeer, daardoor dat de rechtbank van Kortrijk zich
enkel steunt hierop dat de Kerkstraat niet
verder loopt dan de aansluiting, en daaruit
afleidt dat dergelijke straat, ne varietur, als
· ondergeschikt moet worden aanzien :
Overwegende dat het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, wanneer het ver.ordent dat de openbare wegen die niet
verder dan de aansluiting loopen, steeds
als secundaire wegen worden beschouwd,
duidelijk den wil getoond heeft dergelijke
wegen aan aile andere wegen uitgenomen
deze die wettelijk immer secundaire zijn,
te onderschikken;
(1) Zie Verbr., 4 Januari 1937 (Bull. en
lPAsiC., 1937, 1, l, en de nota).
VERBR .. ,

Overwegende dat, in specie, het bestreden vonnis bestatigt dat de~aanrijding
zich heeft voorgedaan te Marcke, aan de
aansluiting der Reckem en der Kerkstraten, en dat de Kerkstraat over de aansluiting niet loopt;
Overwegende dat ook uit het vonnis
blijkt dat de Reckemstraat over de aansluiting loopt en de wettelijke kenmerken
niet be zit eener immer secundaire weg;
Overwegende dat het vonnis uit deze
feiten afleidt dat de Kerkstraat moet
aanzien worden als secundaire baan ten
opzichte van de Reckemstraat;
Overwegende dat wanneer het vonnis
zulke afleiding maakt en aan aanlegger den
voorrang van wie van rechts komt outkent, het de wetsbepaling·en door het
middel beoogt niet schendt, maar ervan
integendeel eene juiste toe passing doet;
Overwegende dat het middel niet gegrond is, en dat het bestreden vonnis werd
geveld op eene rechtspleging in dewelke de
substanti!iele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig zijn met de wet;
IL Over de burgerlijke vordering:
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel voorlegt om zijne voorziening te staven, en het Hof er geene van
ambtswege opwerpt;
Gezien de voorziening van Achille Vandekerckhove, burgerlij k veran twoordelij k
verklaard over Gustaaf Vandekerckhove
jegens den Staat en de burgerlijke partij
Depuydt;
Overwegende dat aanlegger zijne voorziening niet beteekend heeft aan de partijen tegen dewelke zij g·ericht is; dat dus
volg·ens niet ontvankelijk is;
Om deze beweegredenen, het Hof ver-
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werpt de voorziening, verwijst elke aanlegger in de helft der kosten.

5 Januari

1937. 2e Kamer.
M. Soenens, raadsheer, waarnemend voorzitter. Verslaggever, M. Fontaine.- Gel~jkluidende conclusie, M. Gesche,
eerste advokaat generaal.

VERVOLGING TEGEN DE ANDERE OVERTREDERS.
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Voorzitte1·,
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KAMER. -

11 Januari 1937.

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
DRIE OPVOLGENDE
DAGVAARDINGEN VOOR DRIE VERSCHILLENDE TERECHTZITTINGEN VAN DE CORRECTIONEELE RECHTBANK. BEHANDELING DIE SLECHTS BEGINT OP DE
DERDE TERECHTZI1'TING. GEEN ON\YETTIGHEID.
WONING. ONSCHENDBAARHEID
VAN DE WONING. HUISZOEKINGEN
DOOR EEN AMBTENAAR VAN HET BEHEER VAN FINANCIEN VERRICHT TOT
OPSPORING VAN iVIISDRIJVEN 'l'EGEN DE
WET OP HET REGIME VAN DEN ALCOHOL.
HUISZOEKING MET TOELATING VAN
DEN BELANGHEBBENDE.- GEEN SCHENDING VAN DE WONING.

3o GEESTRIJKE DRANKEN. -

BEWIJS VAN DE iVIISDRIJVEN. PROCESVERBAAL DAT NIET ZOU OPGEMAAKT EN
GESLOTEN
GEWEEST ZIJN OVEREENKOMSTIG DE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN. VEROORDEELING GEGROND OP
DE VERKLARING VAN DEN OPSTELLER,
NIET OP HET PROCES-VERBAAL. MIDDEL ONTLEEND AAN ONWETTIGHEID IN
HET OPMAKEN EN RET SLUI'l'EN VAN
HE'!' PROCES-VERBAAL, VOORKOMEND ALS
ZONDER BELANG.

c1o

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. ZITTINGSBLAD, GETEEKEND DOOR DEN VOORZITTER EN DEN
GRIFFIER, VASTSTELLENDE DAT EEN
GETUIGE ONDER EED GEHOORD WERD.
- BEWIJS VAN DE EEDAFLEGGING VAN
DEN GETUIGE.

5o

VRIJE BEOORDEELING DOOR
DEN RECHTER DIE TEN GRONDE
UITSPRAAK DOET. GEESTRIJKE
DRANKEN.- Is EEN KRING PRIVAAT OF
IS DE DRANKGELEGENHEID DIE ER GEVESTIGD IS VOOR HET PUBLIEK TOEGANI(ELIJK? VRIJE BEOORDEELING
DOOR DEN RECHTER DIE TEN GRONDE
UITSPRAAK DOE'!'.

MIDDELEN VAN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID). GEESTRIJKE DRANKEN. MIDDEL ONTLEEND
AAN HET FEIT DAT DE SLUITING VAN DE
SLIJTERIJ EN DE VERBEURDVERKLARING
VAN DE DRANKEN NIET MOCHTEN BEVOLEN WORDEN OMDAT DE SLIJTERIJ
EN DE DRANKEN TOEBEHOORDEN AAN
EEN VEREENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL' EN NIET AAN DE BEKLAAGDEN.- VASTSTELLING VAN DEN RECHTER, BIJ ZIJN UITSPRAAK TEN GRONDE,
DAT DE BEWEERDE VEREENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL NIET BESTOND
TEN TIJDE DAT DE FElTEN WERDEN
BEGAAN. GEBRREKKIG IN FEI'fE.

go GEESTRIJKE DRANKEN.
DRANKGELEGENHEID DIE TOEGANKELIJK IS VOOR HET PUBLIEK. KOSTELOOS VERSCHAFFEN VAN EEN GEESTRIJKEN DRANK AAN EEN VERBRUIKER
DIE ONGESTELD WAS EN EEN HARTVERSTERKEND MIDDEL VROEG. MISDRIJF.
9o

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VEROORDEELING VAN
BEKLAAGDE OP VERVOLGING VAN HET
BEHEER VAN FINANCIEN.
GEEN
VERPLICHTING OM ZIJN VORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING
WEGENS ROEKELOOS EN TERGEND PROCES UITDRTJKKELIJK AF TE WIJZEN.

midde~ van verbreking ontleenen aan het fett dat hem
drie dag11aardingen O.J!Volgend 1~erden
beteekend om te verschtJnen op drw verschillende terechtzittingen van de co1'1'ectioneele rechtbank en dat de behandeling van de zaak slechts anngevangen
werd op de derde terechtzitting.
2o Huiszoekingen verricht door ei;n ambtenaar van het beheer van Finnncii!n tot
opsporing van misdrijven tegen de wet
op het regime van den alcohol kunnen
geen schending van de woning uitmak~n,
wanneer z1j gedann werden met toelnttnq
vnn den belnnghebbende (1).
3o Het middel ontleend ann de omstnndigheid dat het proces-verbnnl, wanrd!Jor
misdrijven tegen de wet op het regtn:e
van den alcohol worden vastgesteld, ntet
opgemankt en gesl~~en zou zijn _overee'l1;komstig de wetteltJke voorschnften, ts
zonder belang wannee1' de veroordeeling
steunt, niet op het proces-ve1·bnal zelf,

1o Beklaagde kan geen

5o GEESTRIJKE DRANKEN. -

DADING GETROFFEN TUSSCHEN HET BEHEER
VAN FINANCIEN EN ZEKERE OVERTREDERS. GEEN BELETSEL TOT VERDERE

(1) Zie Verbr., 19 Februari 1923 (Bull. en
PASIC., 1923, I, 195).
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maar op de verklaring afgelegd door den
11 Januari 193?.- 2e Kamer.- Voo!'opsteller (1).
zitter, M. Jamar, voorzitter. Verslag4° Wanneer beklaagde in beroep beweert en
gever, M. Fauquel. - Gelijkluidende conaanbiedt te bewijzen dctt een door de
clusie, M. Leon Cornil, advocaat generaal.
correctioneele rechtbanlc gehoo1·d getuige
den eed niet deed, benntwoordt het Hof
wm beroep dat middel door vast te stellen
dat « die getuige onder eed gehoord werd,
2e KAMER. -12 Januari 1937.
zooals het bl~ikt uit het zittingsblad dat
door den voorzitter en den griffier geteelcend
1° BEROEP. STRAFZAKEN. Bunwerd "·
GERLIJKE PAHTIJ IN EERSTEN AANLEG
5° De rechteT die ten grande uitspraalc doet
AFGEWEZEN.- BEROEP VAN RET OPENbeslist vrij of een kring dien men beweert
BAAH MINISTERIE. - GEEN BEROEP VAN
privaat te zijn, in werkeiijlcheid toeganDE BURGERLIJKE PAHTIJ. VEROORkelijk is voor het publielc en of derhalve
DEELING TO'J: SCHADEVERGOEDING. de slijter~i van geestrijke dranken die er
VERBREKING.
gehouden wordt onder de toepa.ssing valt
2° VERWIJZING NA VERBREKING.
van de wet op het re,qime van den alco- STRAFZAKEN.- VERBREKING OMDAT
hol (2).
DE HECHTER IN BEROEP SCHADEVER6° Het feit dat het beheer ·van financien,
GOEDING TOEKENDE AAN EEN BURGERbij misd.,.ijf tegen de wet op het regime
LUKE PARTIJ DIE WERD AFGEWEZEN EN
van den alcohol, een dading trof met
GEEN BEROEP INSTELDE. VERBREeen t•an de overtreders, be let niet dllt dit
KING ZONDER VERWIJZING.
beheer de overige overtreders vervolgt.
7° Het middel ontleend (lan de bewering
1° W anneer een burgerlijke partij, die in
dat de sluiting van de sliJ'terij en de vereersten aanleg werd afgewezen, geen
beurdverklaring van de geestrijke dranlcen
beroep heeft ingesteld, kan de beklaagde,
niet mochten bevolen worden, omdat de
op het beroep van het openbaa1· ministerie,
sl~iterij en de drunken niet aan de beklaagniet veroordeeld worden tot schadevergoeden, maar aan een vereenig1:ng zonder
ding jegens die burgerlijke partij (3)winstgevend doel toebehoorden,
gebrekkig in feite wanneer de rechter vastgesteld 20 Wanneer het Hof verbreekt omdat de
rechter in be1·oep schadevergoeding heeft
heeft dat de beweerde vereeniging zonder
toegekend aan een burge1·lijke partiJ, die
w1:nstgevend doel niet bestond ten t1jde
in eersten aanleg werd afgewezen en geen
van het plegen der feiten.
beroep instelde, geschiedt de verbreking
8° Valt onder de toepassing van de wet op
zonder verwijzing (4). (Wb. van Strafhet regime van den alcohol het kosteloos
vordering, art. 429.)
opdienen van geestrij ken drank, in een
voor het publielc toegankelijke slijterij,
aan een ver bruiker die ongesteld is en een
(HOMPESCH, '1'. JACQUIN.)
hw·tversterkend mid del vraagt (3) (Wet
van 29 Augustus 1919, art. 1, § 1\.
Voorziening tegen een vonnis in beroep
9° Het arrest dat, op de vordering van hct gewezen door de correctioneele rechtbank
behee1· van financien, den beklaagde ver- te Luik op 14 Oktoker 1936.
oordeelt, moet den eisch tot schadevergoeding die wegens roelceloos en tergend
ARREST.
proces wordt ingesteld door den beklaagde
teg(m hrt beheer van financien, vervolgende partij, niet uitdrukkelijk afwi:izen.
Op de openbare vordering :

is

Arrest luidende zooals de korte inhoud.

Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschrevenrechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgespro¥-en veroordeeling·en overeenkomstig de wet zijn;
Op de burgerlijke vordering : Petit teg·en
Jacquin:
Overwegende dat eischer, tot staving

(1) Zie Verbr., 7 April1924 (Bttll. en PASIC.,
1824, I, 2[)4).
(2) Zie Verbr., 7 Mei 1934 (Bttll. en PAsiC.,
1934, I, 272).

(3) Zie Verb., 7 Mei 1923 (Bull. en PAsiC.,
1923, I, 295).
(4) Zie Verbr., 21 December HJ36 (Bull. en
PAsiC., 1936, I, 460).

(JANSSENS EN LEMAIRE,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

Voorziening·en teg·en een arrest van het
Hof van beroep te Luik, van 11 J nli 1936.

-4
van zijn voorziening, geen enkel middel
inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Op de vordering : Hompesch tegen
Jacquin :
Omtrent het middel : schending van
artikel 174 van het Strafvorderingswetboek, van artikelen 5, 6 en 7 der wet van
1 Mei 1849, van het advies van den Staatsraad van 12 November 1806, en van artikel 97 der Grondwet, doordat de rechtbank
welke op het beroep uitspraak deed, het
vonnis van eersten aanleg slechts mocht
wijzigen in zoover er beroep was; dat de
rechtbank niet mocht toekennen hetgeen
men niet vroeg;
Overwegende dat tegen het vonnis van
den po!itierechter, hetwelk de burgerlijke
partij van haar eisch tegen Jacquin afwees, door de burgerlijke partij, geen
beroep werd ingesteld; dat deze beslissing·
dus een eindbes!issing was en dat de
rechter in beroep, zonder een machtsoverdrijving te begaan, niet opnieuw over
dezen eisch mocht uitspraak doen; dat,
door zulks te doen, het bestreden vonnis de
wetsbepalingen in het middel bedoeld,
geschonden heeft;
Om deze beweegredenen, het Hof, verbreekt het bestreden vonnis, doch in
zoover slechts het eischer veroordeelt tot
het betalen aan mevrouw Hompesch van
schadevergoeding, met de gerechtelijke
intresten en een deel der kosten; verwerpt
de voorziening voor 't overige; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven op de registers der correctioneele
rechtbank te Luik, en dat melding ervan
zal gemaakt worden in den rand van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst eischer in de twee derden der kosten
en mevrouw Hompesch in het overige
derde; zegt dat er geen reden bestaat tot
verzending.
12 Januari 1937.- 2e Kamer.- Vo01'zitter, M. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, M. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, M. Leon Cornil,
advocaat generaal.
2e KAMER. -

toegevoegd aan het Strafwb. door art. 60
van de wet van 15 Mei 1912), is het niet
vereischt dat er vooraf een oproeping
geschiedt om v66r den m·ederechter te
verschijnen (art. 2 van de wet van 14 Januari 1928, gewijzigd 30 Mei 1931;
Strafwb., art. 391bis).

(BELLEFONTAINE.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van bero!Jp te Luik, gewezen op
21 October 1936.
ARREST.
Overwegende dat eischer veroordeeld
werd wegens het wanbedrijf van achterlating· van een kind in behoeftigen toestand, door artikel 360bis voorzien, en
door artikel 60 der wet van 15 Mei 1912
bij het strafwetboek gevoegd;
Overwegende dat de ontbieding v66r
den vrederechter, door artikel 2 der wet
van 14 Januari 1928, gewijzigd den 30Mei
1931, slechts vereischt wordt voor de
vervolging van het wanbedrijf van verlating van familie, voorzien bij artikel 391bis, bij het Strafwetboek gevoegd
door gezegde wet van 1928 gewijzigd in
1931;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat deze strafrechtspleging moet worden uitgebreid tot de vervolging van het wanbedrijf van achterlating van kind in behoeftigen staat, op
voet van artikel 360bis;
Dat aldus het middel in rechte mist;
En aangezien de substantieele en op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nag·eleefd en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
zijn met de wet;
Om deze beweegredenen, het Hof, verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
12 Januai'i 1937. - 2e Kamer.- Voorzitter, M. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, M. De Wilde.
- Gelijkhtidende conclusie, M. Leon Cornil,
advocaat generaal.

12 Januari 1937·

VERLATING VAN FAMILIE.- VERVOLGING WEGENS ACHTERLATING VAN
EEN KIND IN BEHOEFTIGEN TOESTAND.
- 8TRAFWETBOEK, ARTIKEL 360bis. GEEN VOORAFGAANDE OPROEPING VOOR
.DEN VREDERECHTER VEREISCHT.
Bij vervolging wegens achterlating van een
kind in behoeftigen toestand (art. 360bis,

2e KAMER.- 18 Januari 1937.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. 0NVRIJWILLIGE SLAGEN EN VERWONDINGEN. VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN EN VERDEELING VAN DE
VERANTWOPRDELIJKHEID, DOOR DEN
EERSTEN RECHTER
AANGENOMEN. I

I

r----

5BEROEP VAN RET OPENBAAR 1\UNISTERIE.
RECHTER IN BEROEP VERKLARENDE
DAT DE TELASTLEGGING BEWEZEN IS,
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN AFWIJZENDE, BIJGEVOLG DE STRAF VERZWARENDE EN VERKLARENDE DAT ALLEEN DE BEKLAAGDE VERANTWOORDELIJK IS. MET REDENEN OMKLEED
ARREST; BEVAT GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
2o MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. GLOBAAL BEDRAG
VAN DE SCHADEVERGOEDING TOEGEKEND ZOOALS BEWEERD VOOR VERSCHILLENDE SCHADE GELE.DEN DOOR
VERSCHILLENDE PERSONEN. VERSCHILLENDE SOMMEN GEVRAAGD EN
TOEGEKEND. MIDDEL DAT GEBREKKIG IS IN FEITE.

to Wanneer, op de telastlegging van onvrijwillig toegebrachte slagen en verwondingen, de eerste rechter aan den
beklaagde het voordeel van verzachtende
omstandigheden heeft toegekend en verklaard heeft dat het slachtoffer gedeelt~:
lijk verantwoordelijk was, ?e~taat. er, btJ
beroep van het· openbaar mtntsterte, ..ge.en
gebrek aan redenen, noch tege.nstnJdtgheid in de redenen van het tn beroep
gewezen vonnis, indien de rechter in
beroep, na verklaard te hebbe!" dat de
telastlegginq bewezen gebleven ts en dat
geen schuld ten laste van het slachtoffer
kan gelegd worden, aan den betichte het
voordeel van de verzachtende omstandigheden ontneemt de straf verzwaart en de
·verdeeling van de burgerlijke verantwoo1'delijkheid te 17:iet ~oet.
.
2o Is gebrekkig tn f~tte het m.t.ddel dat aan de
bestreden beslisstng verwt)t aan de bu1·ge1·lijke partijen een globale som als
schadevergoeding te hebb.en toegeke17:d
wegens schade die verschtllend was tn
hoofde van elke burgerlijke partij, dan
wanneer verschillende bedragen werden
gevraagd en ook werden toegekend.
(PAUWELS, T. GUELHUY EN LENOIR.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, van '14 October '1936.
Arrest luidend zooals de korte inhoud.
'18 Januari '1937. - 2e Kamer.- Voorzitter M. Jamar voorzitter. - Verslaggever: M. Waleffe. - Gelijkluidende conclusie, M. Gesche, eertes advocaat generaal.

2e KAMER. -

25 Januari 1937.

10 RECHTBANKEN.- COHRECTIONEELE
ZAKEN. 0NDEHVHAGING VAN BETICHTE. NIET VOORGESCHREVEN OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID.

2o RECHT VAN VERDEDIGING.
BEKLAAGDE. -

BEGRIP.

1o De ondervraging van den

beklaagde,
voorzien door de artikelen 190, 210 en 211
van het TVetboek van strafvordering, is
niet voorgeschreven op straffe van nietig.
heid ('1).
2o Is niet geg1·ond de bewenn.Q van veroordeelde die aanvoert dat ztJn 1'echt van
verdediging geschonden we1·d omdat hij
niet ondervraagd is geJ)Jeest zooals de
artikelen 190 210 en 211 van het Wetboek
van st1·a(vo;dering voorschrijven, dan
wanneer uit de vermeldingen van het
bestreden arrest en uit het zittingsblad
blijkt dat zijn ve1·dediging door zijn raadsman werd voorgedragen en hijze.lf, daarna
ondervraagd door den voorzttter, yerklaard heeft dat hij geen verderen uttleg
te ve1·schaffen had.
(BISQUERET, T. LUYTEN.}

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Luik op 29 October 1936.
ARREST.

I. Voor wat het verhaal betreft gericht
tegen de beslissing op de openbare vordering geveld :
Omtrent het eenig middel, schending
van artikelen 7 der Grondwet; 190,210 en
211 van het StrafvorderingWetboek, doordat de rechter in beroep betichte, eischeres
in verbreking, niet heeft ondervraagd, en
doordat het verzuim van dezen pleegvorm
de rechten der verdediging heeft geschonden :
Aangezien de ondervraging van betichte, bij artikelen 190,_21.0 e~ 2~1 voorzien, niet op straf van metighe1d 1s voorgeschreven;
..
.
..
Aangezien het anderzlJds mt· de blJeengebrachte vaststellingen van het bestreden
arrest en het zittingsblad blijkt dat de
verdediging van eischeres werd voorgedragen door haar raadsman, en dat d~_arna,
door den voorzitter van den zetel gemterpelleerd, betichte verklaart daaraan niets
te moe ten bijvoegen;
(1) Zie Verbr., 14 December 1936 (Bull. en
PAsiC., 1936, I, 450, 2°).

6 -Dat uit deze vaststellingen blijkt dat de
verdediging zich in voile vrijheid heeft
kunnen uiten, en dat de rechten van
eischeres, om haar middelen te doen gelden, in niets geschonden werden;
En aangezien, voor 't overige, de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen
overeenkomstig zijn met de wet;
II. Voor wat het verhaal betreft gericht
tegen de beslissing op de burg·erlijke vordering geveld :
Aangezien de voorziening geen enkel
middel, dat met deze beslissing verband
houdt, inroept, en het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om deze beweegredenen, het Hof, verwerpt de voorziening, verwijst eischeres
in de kosten.
25 Januari 1937.-2 8 Kamer.- VoorVerslagzitter, M. Jamar, voorzitter. gever, M. Fauquel. - Gelijkluidende conclusie, M. Gesche, eerste advocaat generaal.
2 6 KAMER. -

26 Januari 1937.

VERKEER. HOOFDWEGEN. - SECUNDAIRE WEGEN. - BEBOUWDE KOMMEN. KONINKLIJK BESLUIT VAN
7 SEPTEMBER 1910. - 0PHEFFING.
Het koninklijk besluit van 7 September
1910 werd opgeheven door het koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 en heeft
bijgevolg, sedert het inwerkingtreden van
laatstgenoernd besluit, opgehouden te
gelden waar het zegt wat door « bebouwde
kornrnen " rnoet verstaan worden in de
bepalingen van het reglernent op het
verkeer die het onderscheid rnaken tusschen de hoofdwegen en de secui~daire
we gen.

(CHARPENTIER, T. VANDE cKORT.)
Voorzieningen tegen twee arresten door
het Hof van beroep te Luik, gewezen het
eene op 8. Maart, het andere op 12 Juni
1936.
ARREST.
Omtrent het eenig middel : schending,
althans verkeerde toepassing en verkeerde
interpretatie van artikelen 1, 2, 50, 52, so,
53 en 54 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934, inhoudende het algemeen
reglement betreffende de verkeerspolitie,
genomen krachtens de wet van 1 Oogst

1899,' gewijzigd door de wet van 1 Oogst
1924, artikel 1 van die wetten, en het
eenig artikel van het koninklijk besluit
van 7 September 1910, doordat de
bestreden arresten ten onrechte hebben
aangenomen dat het koninklijk besluit
van 7 September 1910 ingetrokken was,
en dat derhalve het arrest van 12 Juni
1936, in strijd met de bepalingen van dit
koninklijk besluit, besloten heeft dat de
radiale weg n' 2 (Brussel-Hasselt-Maestricht) zijn karakter van hoofdbaan behield, terwijl die baan, op die plaats dit
karakter verloor krachtens de rechtsregelen spruitende uit het eenig artikel
van het koninklijk besluit van 7 September 1910, in verband gesteld met de
voorschriften van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, zoodat het recht van
doorgang aan eischer toebehoorde :
Aangezien de bestreden arresten bestatigen dat de plaats waar het ongeval
gebeurd is geen bebouwde kom uitmaakt,
alhoewel die plaats als bebouwde kom
aangeduid wordt door het koninklijk
besluit van 7 September 1910;
Dat het vraagstuk, door het middel
opgeworpen, en door het Hof van beroep
ontkennend! beantwoord, aldus moet luiden : Is het koninklijk besluit van 7 September 1910 nog in voege?
Aangezien de voorrede van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 aldus
luidt : « Herzien de koninklijke besluiten inhoudende verordening op de materie, en hedendaags nog in voege ";
Dat artikel 1 zegt : « De schikkingen
der hiervoorbedoelde koninklijke besluiten
zijn ingetrokken en vervangen door de
volgende ";
Aangezien de koninklijke besluiten die
1 in artikel 1 bedoeld worden niet anders
zijn dan de koninklijke besluiten aangehaald in-de voorrede, namelijk de verordeningen op de gerij- en verkeerspolitie;
Aangezien het koninklijk besluit van
7 September 1910 onder die verordeningen moet gerangschikt worden;
Dat inderdaad het koninklijk besluit
van 1910, in zijn opschrift, luidt als volgt:
« Gezien de wet van 1 Oogst 1899, houdende herziening der wetgeving op de
verkeerspolitie; gezien de koninklijke
besluiten van 4 Oogst 1899 en van 5 Maart
1910, tot regeling der politie van vervoer
en van verkeer ";
Aangezien uit de toenadering van die
teksten blijkt, dat het koninklijk besluit
van 7 September 1910 een der koninklijke
besluiten is, door artikel1 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, bedoeld en afgeschaft;
Dat het middel dus in rechte mist;

k-_---
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Om deze redenen, het Hof verwerpt ... ~
kosten ... ; schadevergoeding 150 frank.
26 J anuari 193?.- 28 Kamer. - V oorzitter, M .. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, M. de Wilde.
Gelijkluidende conclusie, M. GeseM,
eerste advocaat generaal.

2° KAMER. -26 Januari 1937.
1o VONNISSEN EN ARRESTEN.
VONNIS BIJ VERSTEK GEWEZEN TEN
AANZIEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
- BEGRIP.
2o VOORZIENING IN VERBREKING.
- BURGERLIJKE PARTIJ. - BESLISSING
BIJ VERSTEK GEWEZEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° Is bij verstek gewezen de beslissing die
ten aanzien van de burgerlijke partij werd
verleend, wanneer deze partij noch in
persoon, noch door bijzonder gemachtigde
verschenen is, en uit het zittings blad blijkt
dat een advocaat, die niet van een volmacht voorzien was, haar vordering uiteengezet heeft.
2° Is niet ontvankelijk de voorziening door
de burgerlijke partij ingesteld tegen een te
haren opzichte bij verstek gewezen beslissing, wanneer het niet bewezen is dat haar
die beslissing beteekend werd.
(FONTEYNE, T. DE CORTE.)
Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Dendermonde op 9 November 1936.
ARREST.
Overwegende dat, luidens het procesverbaal der eenige zitting door de correc~
tioneele rechtbank van Dendermonde aan
de kwestige zaak besteed, «de burgerlijke
partij, Charlotte Fonteyne, in persoon
niet is verschenen, en door M' De Wolf,
advocaat te Sint Niklaas-Waes, is vertegenwoordigd »;
Overwegende dat, in die omstandigheden, de melding van bestreden vonnis :
« Gehoord de burgerlijke partij in haren
eisch », beteekent dat die eisch in haren
naam, door haren raadsman Mr De Wolf,
voorgedragen werd;
Aangezien er niet blijkt dat Mr De Wolf,
naar voorschrift van artikelen 152 en 1 ?4
van het ·strafvorderingswetboek, houder
was van een bijzonder volmacht tot die
einden;

Overwegende dat, burgerlijke partij,
noch in persoon, noch door houder van
bijzondere volmacht verschenen zijnde,
bestreden vonnis geveld werd bij verstek
of tegenspraak zoowel ten aanzien van
verdachte als van de burgerlijke partij;
Aangezien ook niet blijkt dat het vonnis
aan burgerlijke partij zou beteekend
geweest zijn, en, bijgevolg, dat, de termijn
tot verzet thans verstreken zijnde, de
bestreden beslissing definitief zou geworden zijn;
Dat daaruit volgt dat de voorziening·
niet ontvankelijk is;
Om deze beweegredenen, het Hof, verwerpt de voorziening, verwijst aanlegger
tot de kosten en tot de vergoeding van
150 frank jegens verweerder.
26 Januari 193?.-28 Kamer.- Voorzitter, M. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter, - Verslaggever, M. de Wilde.
Geltjkluidende conclusie, M. Gesche,
eerste advocaat generaal.

2 8 KAMER. -

1 Februari 1937.

1° VERKEER. - VERBOD VOORBIJ 'l'E
STEKEN OP DE AANSLUITINGEN.
BEGRIP VAN DE AANSLUITING.- PLAATSEN, WAAR DWARSWEGEN UITLOOPEN,
ZIJN GEEN AANSLUITINGEN. VERBOD VOOR DEN WEGGEBRUIKER, DIE
ZULKE DWARSVERBINDING WIL OPRIJDEN AL ZWENKEND NAAR LINKS, DEN
DOORGANG AF TE SNIJDEN VAN DEN·
GENE DIE ZIJN WEG VERVOLGT.
2° VERBREKING.- VoORZIENING VAN
BEKLAAGDE. - GEEN MIDDEL WORD'!'
AMBTSHALVE OPGEWORPEN '!'EN AANZIEN VAN DE BURGERLIJKE VORDERING.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- VOORZIENING VAN DEN BEKLAAGDE
'l'EGEN RET GEDEELTE VAN DE BESLISSING DAT, OP DE BURGERLIJKE VORDERING, EEN PROVISIONEELE VERGOEDING
'l'OEKENT EN EEN DESKUNDIG ONDERZOEK BEVEELT. - VOORZIENING NIET
ONTV ANKELIJK.
1° De aansluiting, waar het verboden is
voorbij te steken, is het punt waar twee
afzonderlijke opqnbare wegen zich vereenigen. Zijn niet van dien aard de plaatsen waar de dwarswegen uitloopen die
de twee rijwegen van een en denzelfden
weg verbinden. De weggebruiker die
naar links wil afdraaien om zoodanige
dwarsverbinding op te 1·ijden, mag
bijgevolg den doorgang niet afsnijden
van dengene die wettelijk zijn weg ver-

8volgt door links voorbij te steken (1).
(Kon. besl. van 1 Februari 1934,
artt. 36, 4°, en 57, § 2.)
2° Het Hof werpt ambtshalve geen middel
op ten voordeele van beklaagde wat
aangaat de burgerlijke vordering, wanneer h~t de voorziening tegen de publieke
vordenng verworpen heeft (2).
3° Bij afwijzing van de voorziening van
beklaagde tegen de publieke vordering,
verklaart het Hof die voorziening niet
ontvankelijk tegen het gedeelte van de
beslissing die, op de burgerlijke vordering, een provisioneele vergoeding toekent en een deslcundig onderzoelc beveelt (3). (Wb. v. Strafvordering, artikel 416.)
(LEONARD, T. ECHTGENOOTEN VIDUA
EN ANDEREN.)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Luik op 7 October 1936.
ARREST.

Aangezien Leonard verklaard heeft
zich te voorzien als betichte;
Op de openbare vordering gericht tegen
gezeg·den betichte Leonard :
Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek; 2 der wet van 1 Oogst 1899, herziening bevattende der wetgeving en der
reglementen op de verkeerspolitie; 29, 4°,
36, 1° en 4°, van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, bevattende algemeen reglement op de verkeerspolitie;
valsche toepassing, en, bijg·evolg, schending van artikel 57, 2°, van hetzelfde
besluit; alsook van artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, doordat
bestreden vonnis, om de verantwoordelijkheid der aanrijding ten laste van
eischer te leggen, zich uitsluitelijk heeft
gesteund op de omstandigheid dat hij
door links te willen afdraaien, met het
doel om eenen dwarsweg in te slaan, die
de twee steenwegen met de eenige baan,
uitmakende den "boulevard de la Sauveniere "• verbindt, den doorgang zou afgesneden hebben aan betichte Garroi, die
schikt zijn weg voort te zetten, als wanneer
deze, om zulks te doen, noodzakelijk het
(1) Zie Verbr., 7 Juli 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 342).
(2) Zie Verbr., 5 October 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 374, So).
(3) Zie Verbr., 5 October 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 374, 7°).

voertuig van eischer moest voorbij steken,
hetgeen, gezien de dwarsverbinding op
die plaats, van zijnen 't wege een inbreuk
daarstelde op de bepaling van artikel 36,
4°, van voornoemd koninklijk besluit, dat
op volstrekte wijze, elk voorbijsteken,
op splitsingen, aansluitingen en kruisingen,
verbiedt :
Overwegende dat de aansluiting het
punt is waar twee afzonderlijke openbare
wegen zich vereenigen;
Overwegende dat uit artikel 3, 2°, en
artikel 52, 2° en 3°, van het besluit blijkt
dat een en dezelfde openbare weg verschillende rijwegen kan bevatten;
Aangezien, door te beschikken dat,
dwarsverbindingen tusschen rijwegen van
eenzelfden openbaren weg, altijd aanzien
worden als secundair, artikel 51 noch
voor doel, noch voor gevolg heeft aan
deze verbindingen het karakter van
afzonderlijken openbaren weg te geven,
maar slechts aan de gebruikers van deze
verbindingen de verplichting op te leggen
den doorgang af te staan aan dezen die
op deze rijwegen verkeeren;
Overwegende dus, dat de plaats waar
het ongeval voorkwam, te weten, volgens
de vaststellingen van het arrest, een
doorgang tusschen twee rijwegen, artikel 36, 4°, van het koninklijk besluit van
toe passing niet kan zijn;
Aangezien daaruit volgt dat het vonnis,
de in het middel bedoelde wetsbepaling
niet heeft geschonden, en dat het middel
niet kan aangenomen worden;
En aangezien de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
zijn met de wet;
Op de burgerlijke vorderingen tegen
betichte Leonard gericht :
Voor wat de vordering Stelen aangaat :
Aangezien eischer geen enkel middel
inroept en het Hofer van ambtswege geen
opwerpt;
Voor wat de vordering der echtgenooten
Vidua aangaat :
.Aangezien het vonnis er zich bij bepaalt eischer te veroordeelen tot een
provisioneele vergoeding en een deskundig
onderzoek te bevelen; dat het geen eirrdvonnis is in den zin van artikel 416 van
het strafvorderingswetboek;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
1 Februari 193?.- 2e Kamer. - Voorzitter, M. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, M. Genart. Gelijkluidende conclusie, M. Leon Cornil, advocaat generaal.
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2 6 KAMER.-

FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).
VOORZIENING TEGEN EEN ARREST IN
RET FRANSCR OPGEMAAKT. VERKLARING VAN VOORZIENING IN RET
NEDERLANDSCR OPGEMAAKT . .:.._ NIETONTV ANKELIJKREID.

Is niet ontvankelijk de in het Nederlandsch
opgestelde voorziening tegen een in het
Fransch op gesteld m'Test.
(JONAS, T. MEEUWES.)

V oorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
23 November 1936.
ARREST.

Overwegende dat de bestreden beslissing in de Fransche taal is opgesteld; dat
eischer nochtans zijn verklaring in verbreking in de Nederlandsche taal heeft
gedaan;
Overwegende qat artikel 27 der wet
van 15 Juni 1935, op het gebruik der
talen in gerechtszaken, zegt dat, voor
het Hof van verbreking, de rechtspleging
?eschiedt " in de taal waarin de bes+reden
heslissing is opgesteld geweest "; dat,
luidens artikel 40, deze regel voorgeschreven is op straf van nietigheid, en
da t deze nietigheid van openhare orde is;
dat daaruiL volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om deze beweegredenen, het Hof ver"{erpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
2 Februari 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, M. Waleffe, ra,adsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, M. Soenens.
Gelijkluidende conclusie, M. Sartini
van den Kerckhove, advocaat generaal.

2e KAMER. -

VAN DE BURGEHLIJK VEI\ANTWOORDELIJKE PARTIJ.

2 Februari 1937.

2

Februari 1937.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. CONCLUSIE. GEEN BEANTWOORDING. -VERBREKING.
2° VERBREKING. DRAAGWIJDTE. VERBREKING OP DE
PUBLIEKE VORDERING. BURGERLIJKE VORDERING,
VERBREKING.
3° VERBREKING. DRAAGWIJDTE. VERBREKING TEN AANZIEN VAN BEKLAAGDE. STREKT TEN VOORDEELE

Is niet met l'edenen omkleed, overeenkomstig de wet, het vonnis dat er zich toe
beperkt de telastlegging bewezen te verk lw·en en zich on thoudt uitspmak te
doen over een door beklaagde bij conclusie
aangevoerd middel dat, indien het gegrond
was, aan het misdrijf zijn stra(ba1·en aard'
zou kunnen ontnomen hebben (1). (Grandwet, art. 97.)
2° Ve1·breking van de beslissing over de
publieke v01·dering brengt ve1·breking
mede van de beslissing over de burgerlijke:
vordering (2).
3° Wegens de ondeelbaarheid mo~t de verbreking, die op de voorziening van beklaagde wordt uitgesproken, tot voordeel
strekken aan de burgerlijk verantwoordelijke partij (3).
1°

(LEBON

EN ANDEREN,

T.

VAN

RUYSSE)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
g·ewezen door de correctioneele rechtbank
te Bergen op 25 November 1936.
ARREST.

I. Op de voorziening· van betichte
Marcel Lebon :
A. Voor wat de openbare vordering
aangaat:
Omtrent het eenig middel, schendirtg
van artikel 97 der Grondwet, doordat het
bestreden vonnis, ten laste van eischer de
betichting weerhoudende, om, in het.
besturen van zijn voertuig·, op den openbaren weg : a) verwaarloosd te hebben de
uiterste rechterzijde te houden bij het.
naderen van een aansluiting; b) verwaarloosd te hebben zijn snelheid derwijze te
regelen dat hij voor zich een voldoende
vrije ruimte behoudt om voor een hindernis het voertuig tot stilstand te kunnen
brengen, de besluitselen van eischer niet.
heeft beantwoord, doen geldende dat de
beweg·ing naar links, door den vrachtautn
door betichte bestuurd uitgevoerd, onvermijdelijk was geworden door de verplichting de hindernis te · ontwijken welke de·
vrachtauto van mevrouw Van Huysse

(1) Zie Verbr., 20 December 1934 (Bull. en
PAsiC., 1935, I, 85).
(2) Zie Verbr., 19 November 1934 (Bull. en
PASIC., 1935, I, 55).
(3) Zie Verbr., 20 November 1933 (Bull. en
PAsrc., 1934, I, 70); 14 Mei 1934 (ibid., 1934,
I, 274} en 4 Juni 1934 (ibid., 1034, I, 305).

-daar~telde,

welke, geheel links houdende,
zich naar rechts keerde :
Overwegende dat, in een besluit, in
graa,d van beroep, regelma.tig neergelegd,
eischer verklaa.rd heeft dat hij zich in de
onmogelijkheid bevond de rechterzijde te
ltouden, door het feit dat de burgerlijke
partij, op het oogenblik van zijn aankomst,
onvoorziens, zijn kar naar rechts stuurde,
alzoo den weg aan betichte afsnijdende,
die, verrast, genoodzaakt was links te
draaien om de aanrijding te vermijden;
Overwegende dat de eerste rechter, naar
wiens beweegredenen de rechter in beroep
verwijst, er zich bij bepaalt de betichtingen bewezen te verklaren, zich alzoo onthoudende tegen de voorschriften der wet
in, een middel te beantwoorden, dat,
gegrond, de inbreuken kon uitsluiten;
B. Voor wat de burgerlijke vordering
aangaat :
Overwegende dat de verbreking der
beslissing op de openbare vordering geveld,
de verbreking met zich sleept der beslissing, op de burgerlijke vordering geveld;
II. Omtrent de voorziening van Clotaire Lebon, burgerlijk verantwoordelijke
partij :
Overwegende dat, om reden der ondeelbaarheid, de verbreking, op de voorziening
van betichte uitgesproken, moet ten goede
komen aan de burgerlijk verantwoordelij ke p artij ;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der rechtbank van
eersten aanleg te Bergen, en dat melding
ervan zal gedaan worden in den rand van
het vernietigde vonnis; verwijst de burgerlijke partij in de kosten; verzendt de
zaak naar de correctioneele rechtbank te
Doornik, zetelende in graad van beroep
voor politievonnissen.
2 Februari 1937.-2 8 Kamer.- Voorzitte1·, M. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, M. Soenens.
Gelijkluidende conclusie, M. Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.

28 KAMER. -

8 Februari 1937.

BEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED.
MILITAin. MISDRIJF TEGEN DE
POLITIE VAN HET VERKEER GEPLEEGD
TIJDENS BEVOLEN DIENST. KRIJGSRAAD IS BEVOEGD.

De krij gsraad is bevoegd om misdrijven
tegen de verkeerspolitie te vonnissen

10
waarvoor een soldaat terechtstaat ten
gevolge van een ongeval veroorzaakt door
de auto welke hij tijdens bevolen milltairen dienst voerde. (Wet van 15 Juni

1899, titel I, van het Wetboek van militaire strafvordering, art. 23, 3°, en de
laatste alinea.)
(TURBANG.)

Voorziening tegen een vonnis van de
correctioneele rechtbank van Aarlen, gewezen op 22 Mei 1936, en een arrest van
het Hof van beroep te Luilc, gewezen op
17 Juni 1936.
ARREST.

Gezien het verzoek tot regeling van
rechtsgebied ingediend door den procureur
generaal bij het Hof van beroep te Luilc,
in zake Ernest Turbang :
Overwegende dat de raadkamer der
rechtbank van eersten aanleg te Aarlen,
bij bevelschrift in dato 8 Februari 1936,
Turbang naar de correctioneele rechtbank verwezen heeft, om, te Aarlen, den
14 December 1935, voerder zijnde van een
militairen vrachtauto : 1° links te hebben
afgedraaid, den doorgang aan een motocycliste, die zijn weg voortzette, afsnijdende; 2° naa.r links te hebben gekeerd
zonder zoo ruim mogelijk den linkerbocht.
te nemen; 3° van richting te hebben veranderd zonder dat door een teeken te doen
kennen; ~o onvrijwillig, maar bij gebrek
aa.n vooruitzicht en voorzorg, slagen en
verwondingen aan Joseph Fries te hebben
toegebracht;
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank, bij vonnis in dato 22 Mei 1936,
de inbreuken bewezen heeft verklaard en
betichte tot een enkele straf veroordeeld
heeft, maar dat, bij arrest in dato 17 Juni
1936, bij verstek uitgesproken, en aan
betichte, bij exploot van deurwaarder
Schwartz, op 1 December 1936 beteekend,
het Hof van beroep dat vonnis heeft gewijzigd en zich onbevoegd heeft verklaard
om reden dat de feiten, ten laste van
betichte gelegd, begaan werden wanneer
hij zich in bevolen militairen dienst
bevond;
Overwegende dat deze tweebeslissingen,
bevelschrift van 8 Februari 1936 en arrest
van 17 Juni 1936, beide kracht van gewijsde bekomen hebbende, een geschil van
rechtsgebied verwekken, welk den loop
van het gerecht belemmert;
Overwegende dat uit de stukken van den
bundel blijkt dat Turbang, aan wie, op
10 December 1928 lezing· der militaire
wetten werd gegeven, op dien dag in wer-

!
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-11kelijken dienst is getreden, en op 30 Januari 1936, nog onder de wapens was; dat
het ongeval veroorzaakt werd door de
auto die hij, in bevolen militairen dienst,
bestuurde; dat, luidens artikelen 1, 21 en 23
der wet van 15 Juni 1899, daaruit volgt
dat het Krijgsgerecht bevoegd is om de
feiten, ten laste van Turbang· gelegd te
oordeelen, zoowel de inbreuken op de verkeerspolitie als het wanbedrijf van verwondingen bij onvoorzichtigheid;
Om deze beweegredenen, het Hof, het
rechtsgebied regelende, vernietigt het bevelschrift van verwijzing· van de raadkamer der rechtbank te Aarlen, van
8 Februari 1936, verzendt de zaak naar
den krijgsauditetlr der provincien Luik,
Luxemburg en Namerr.
8 Februari 193?.- 2• Kamer.- Voorzitter, M. Jamar, voorzitter. Ve1·slaggever, M. Genart. Gelijkluidende conclusie, M. Leon Cornil, advocaat generaal.

2• KAMER. - 9 Februari 1937.
VRIJE BEOORDEELING DOOR DEN
RECHTER DIE TEN CJRONDE UITSPRAAK DOET.- WAARDE VAN DE
GETUIGENISSEN. FEITELIJKE ELEMENTEN VAN DE WETTIGE ZELFVERDEDIGING.
De rechtel' die ten gronde beslist beoordeelt
vrij de waarde van de aangevoerde getuigenissen en het bestaan of het ontbreken
van de feitelijke elementen die den grond
van rechtvaardiging van wettige zelfve-rdediging uitmaken (1).

(FALDONIE VANDEVELDE, T. VERNAEVE.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Gent, gewezen op
1 December 1936.
ARREST.
Gezien de voorziening :
a) Op stra,fgebied :
Omtrent het eenig middel, genomen uit
de schending van artikelen 1315, 13~1,
135~ en 1355 van het burgerlijk Wetboek;
artikel 15~ van het Wetboek van strafvordering; artikelen 398 en 399 Strafwetboek, en van de bepalingen aangaande de
wettelijke noodweer, doordat de ver(1) Zie Verbr., 12 en 13 October 1936 (Bull.
en PASIC., 1936, I, 382 en 383).

volging gesteund is op de enkele tegenstrijdige verklaring der burgerlijke partij,
en doordat de betichte enkel gepoogd
heeft zijn eig·endom te behouden :
Aangezien de rechter, bij het aannemen
of verwerpen van eene getuigenis, of van
een grond van rechtvaardiging van noodweer, oppermachtig beslist;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En aangezien de bestreden beslissing
werd geveld op een rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig zijn met
de wet;
b) Op burgerlijk gebied :
Aangezien de eischer in verbreking
geene middelen tot verbreking inroept,
dat het Hof er geen van ambtswege opwerpt;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening en verwijst aanlegger
in de kosten.
9 Februari 193?.- 2• Kamer.- Voorzitter, M. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagrfever, M. De "Wilde.
- Gelijkluidende conclusie, M. Leon Cornil,
advocaat generaal.

2" KAMER. -16 Februari 1937.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - CONCLUSIE. - GEEN
BEANTWOORDING. - GEBREK AAN REDENEN. - VERBREKING.
Wordt verbroken wegens gebrek aan redenen
het arrest dat, om het vonnis waa-rdoo1·
beklaagde veroordeeld werd te bevestigen,
e1· zich toe bepaalt te verklaren dat « de
feiten bewezen gebleven zijn door het
onderzoelc voor het Hof gedaan », dan
wanneer beklaagde bij conclusie aanvoerde dat hij veroordeeld werd krachtens
een wetsbepaling zonder strafsanctie, dat
het door hern gepleegde feit slechts een
overtreding uitmaakte, en bijgevolg de
wn·ectioneele rechtbank onbevoegd was.

(ROOMS.)
Voorziening tegen het arrest van het
Hof van beroep te Gent, g·ewezen op
16 Mei 1936.
ARREST.
Omtrent het middel van ambtswege,
schending van artikel 9? der Grondwet,
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doordat het bestreden arrest, de besluitselen niet beantwoord heeft, door eischer,
regelmatig, voor het Hof van beroep
genomen en strekkende tot de wijziging
van het vonnis waarvan beroep, uit
hoofde van onbevoegdheid der correctioneele rechtsmacht :
Overwegende dat eischer vervolgd was
hoofdens vogelvangst bij middel van
netten, zonder titularis en houder te zijn
van een persoonlijken verlofbrief, door den
arrondissementscommissaris afgeleverd;
Dat hij, bij zijn besluitselen voor het
Hof van beroep, tot de onbevoegdheid der
correctioneele rechtsmacht besloot daar
de eerste rechter, volgens hem, ten onrechte, artikel 4 der wet van 30 Juli 1g22
had toeg·epast, alswanneer deze beschikking er zich bij bepaalt den verlofbrief voor
vogelvangst in te stellen zonder de inbreuk
te doen ontstaan, en dat, aldus, in zake,
enkel artikelen 10 en 1g van het koninklijk
besluit van 25 October, welke politiestraffen voorzien, toepasselijk zijn;
Overwegende dat bestreden arrest er
zich bij bepaalt te verklaren dat "het feit,
door het onderzoek voor l).et Hof gedaan,
bewezen is gebleven zooals het door den
eersten rechter aangenomen en beoordeeld
werd "; dat het bijgevolg, de exceptie van
eischer niet heeft beantwoord en zijn
beslissing niet ten genoege der wet met
redenen omkleed. he eft;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt de bestreden beslissing, beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het Hof van beroep
te Gent en dat melding ervan zal gemaakt
worden in den rand van het vernietigd
arrest; Iegt de kosten ten laste van den
Staat; verzendt de zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
16 Februari 1g37. -2e Kamer.- Voorzitter, M. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, M. Louveaux.
Gelijkluidende conclusie, M. Gesche.
eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

22 Februari 1937.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE PARTIJ. - GEEN BETEEKENING.- VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
- TELASTLEGGING EEN VOERTUIG TE
HEBBEN VOORBIJGESTOKEN DAT ZELF
AAN HET VOORBIJSTEKEN WAS.- CON-

CLUSIE WAARBIJ ELK VAN DE BEIDE
BEWEGINGEN VAN HET VOORBIJSTEKEN
ONTKEND WORDEN. - VEROORDEELING
OP VASTSTELLING VAN SLECHTS EEN
ENKELE VAN DIE BEWEGINGEN TOT
VOORBIJSTEKEN. - NIE'l' MET REDENEN
OMKLEEDE VEROORDEELING.
3° VERBREKING. DRAAGWIJDTE.
- VERBHEKING VAN DE OP DE PUBLIEKE
VORDERING GEWEZEN BESLISSING VAN
VEROORDEELING. - VERBREKING VAN
DE BESLISSING VERLEEND OP DE BURGERLIJKE VORDEHING.
1 o De voorziening van de bw·ge1·lijke pm·tij
is niet ontvankelijk, indien zij niet beteekend werrl aan de partijen tegen welke
zij gericht is. (Wb. van Strafvordering,
art. 418.)
2° De rechtbank die kennis neemt van de
telastlegging te hef1ben voorbijgestoken op
het oogenblik dat de voorbijgestoken weggebruiker zelf aan het voorbijsteken was
(Kon. besl. van '1 Februari 1g34, art. 36.
go), antwoordt niet op de conclusie die elk
van die beide bewegingen van voorbijsteken ontkent, wanneer, zij om te veroordeelen zich steunt op het vaststellen van
slechts een van die twee bewegingen.
(Grondw., art. g7.)
3° Ve~·breking van de beslissing die, op de
publieke vordering, de veroordeeling uitspreekt, brengt verbreking mede van de
beslissing die over de burgerlijke vordering uitspraak doet.

(DE COLNET, T. BOGAERT EN ANDEREN.)
Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Neufchateau, op g December 1g36.
ARREST.

I. Voor wat de voorziening aangaat door
eischer, in hoedanigheid van burgerlijke
partij, ingediend :
Aangezien de voorziening niet ontvankelijk is, daar ze niet werd beteekend,
zooals artikel 418 van het Strafvorderingswetboek het voorschrijft, aan de personen
tegen dewelke zij gericht is;
II. Voor wat aangaat de voorziening door
eischer, in hoedanigheid van betichte,
ingediend:
Omtrent het eenig middel : schending
der rechten van de verdediging, alsook der
artikelen g7 der Grondwet en 36, go van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1g34
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op de verkeerspolitie, doordat het aangevan verweerder in de burgerlijke vordeklaagd vonnis niet wettelijk met redenen
ring tegen hem gericht :
omkleed is, om de besluiten, door de
Overwegende dat de verbreking der
verdediging regelmatig genomen, niet te beslissing op de openbare vordering geveld,
hebben beantwoord, en om eischer te noodzakelijk de verbreking medebrengt
hebben veroordeeld hoofdens inbreuk op der beslissing op deze burgerlijke vordehet hierboven bedoeld artikel 36, zonder, ring tusschengekomen, en welke het gevolg
in deze zaak, het bestaan der bestand- is van de eerste;
deelen van deze inbreuk vast te stellen;
Om deze beweegredenen, verbreekt, in
Overwegende dat de eenige betichting de hiervoor aangeduide maat, de bestreden
ten laste van eischer gelegd is, artikel 36, go beslissing ; verwerpt de voorziening voor
van het reglement van 1 Februari 1g3~ 't overige;
op de verkeerspolitie te hebben overtreden,
Beveelt dat onderhavig arrest zal overom, voerder zijnde van een motorvoertuig, geschreven worden op de registers der
-een anderen weggebruiker te hebben voor- Rechtbank van eersten aanleg te NeufcM.gestoken die zelf een beweging van voor- teau, en dat melding ervan zal gemaakt
bijsteken uitvoerde;
worden in den rand van het gedeeltelijk
Overwegende dat, in zijn besluitselen, vernietigd vonnis; verwijst verweerders
regelmatig, voor den rechter in beroep in de kosten;
Verzendt de zaak naar de Rechtbank
genomen, eischer beweert dat deze beschikking van het reglement door hem van eersten aanleg te Aarlen, zetelende
niet overtreden werd, omdat, eenerzijds, als rechter in beroep in politiezaken.
hij den weggebruiker, die v66r hem reed,
22 Februari 1g37.- 26 Kamer.- Vo~r
niet heeft voorbijgestoken, en, anderzijds, zitter, M. Jamar, voorzitter. - Verslagdeze laatste, op het oogenblik dat de gever, M. Fauquel. - Gelijkluidende conbetwiste aanrijding zich voordeed, de clusie : M. Leon Cornil, advocaat generaal.
beweging van voorbijsteken reeds had
uitgevoerd; dat eischer deze dubbele
bewering steunt op zekere feiten welke hij
in zijn besluitselen nader bepaalt;
Arrest op denzelfden datum in strafzaken
Overwegende dat het aangeklaagd von- gewezen:
nis beslist dat « geheel de fout te wijten
Is niet ontvankelijk de in het Nederis aan betichte Colmet » en· zulks om de
landsch
opgemaakte voorziening tegen een
eenige reden dat « niettegenstaande er aan
de linkerzijde voldoende ruimte was, hij in het Fransch gestelde beslissing (Wet
zich onvoorzichtig en onhandig op de auto van 15 Juni 1g35, artt. 27 en ~0) (in zake
Jeanne-Catherine Deboeck (1).
van Bogaert is komen werpen »;
Overwegende dat, indien men, strikt
genomen, uit deze vaststelling mag afleiden
dat, volgens den rechter in beroep, eischP.r
2 6 KAMER. - 23 Februari 1937.
een anderen gebruiker der openbare baan
heeft voorbij gestoken of getracht heeft·
voorbij te steken, daar geenszins uit volgt, 1o DOODIN G EN VERWONDINGEN.
VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR
dat deze Iaatste zelf eeri gelijktijdige
ONVOORZICHTIGHEID.- MISDRIJF TEGEN
beweging van voorbijsteken' uitvoerde;
DE POLITIE VAN HET VERKEER. ONDat bij gebrek, in de zaak, het bestaan
VOORZICHTIGHEID BESTAANDE IN EEN
vast te stellen van dit bestanddeel der
MIS DRIJF TEG EN DE PO LITlE VAN HET
inbreuk, de rechter in beroep slechts
VERKEER. EEN ENKELE STRAF.
onvolledig het middel, door de verdediging ingeroepen, beantwoordt, en het Hof 2° STRAF. - IDEEELE SAMENLOOP VAN
MISDRIJVEN. -- ZWAARSTE STRAF. van Verbreking in de onmogelijkheid stelt
NAAR DEN POLITIERECHTER VERWEZEN
zijn toezicht uit te oefenen op de wetteWANBEDRIJF VAN VERWONDINGEN TOElijkheid der veroordeeling welke hij tegen
GEBRACHT DOOR ONVOORZICHTIGHEID.
betichte, hoofdens de overtreding van
MISDRIJF TEGEN DE POLITIE VAN
voornoemd artikel 36, go, uitspreekt;
HET VERKEER. STRAF GESTELD OP
Dat het bestreden vonnis dus niet ten
HET MISDRIJF TEGEN DE POLITIE VAN
genoege van artikel g7 der Grondwet met
HET VERKEER.
redenen omkleed is, en aldus deze bepaling
schendt;
III. Voor wat de voorziening aangaat doo:'
(1) Zie Verbr., 2 Februari 1937, supm,
eischer ingediend in zijn hoedanigheid biz.!),
lnstituut voor
Conslitution~el Hecht
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het openbaar ministerie bij de politierechtbank, gedaagd werd om voor deze
rechtsmacht te verschijnen hoofdens de
inbreuk in het bevelschrift der raadkamer
1° W anneer de rechter die ten grande beslist bedoeld, maar ook « bij samenhang " om,
kennis genomen heeft van een telastleg- op hetzelfde oogenblik en dezelfde plaats,
ging verwondingen doo!' onvoorzichtigheid een motorrijwiel besturende, nagelaten te
te heb ben toe gebracht en van een telast- hebben, zijn snelheid te matigen en deze
legging een misdrijf tegen de politie van derwijze te regelen dat hij voor zich een
het verkeer te hebben gepleegd, en oervoldoende vrije ruimte behield om vo6r
klaart dat beide telastleggingen bewezen
een hindernis stil te kunnen houden;
zijn, mam· dat de onvoorzichtigheid bestaat
Overwegende dat, de politierechtbank,
in het gepleegde misd1·ij{ tegen de politie bij vonnis, in dato 28 October 1936,
van het verkeer, dan spreekt hij slechts verklaarde « dat de betichtingen bewezen
een enkele strafuit, namelijk de zwaarste. zijn gebleven; dat, op betichte Gaspard,
(Strafwetb., art. 65).
een enkele straf dient toegepast, de
2° Wanneer er ideeele samenloop bestaat ten zwaarste, zijn gebrek aan vooruitzicht
aanzien van een naar den politierechter bestaande in hat feit dat hij zijn snelheid
verwezen wanbedrijf van verwondingen niet heeft gematigd "; en, bijgevolg,
door onvoorzichtigheid toegebracht en van eischer veroordeelde tot een geldboete
een misdrijf tegen de politie van het ver- van vijf frank; verhoogd met zestig deciekeer, is de zwaarste straf, welke alleen men, met schorsing gedurende zes maanden
moet worden uitgesproken, degene die « hoofdens onvrijwillige slagen en verwongesteld is op het misdrijf tegen de politie dingen ";
Overwegende dat de rechter in beroep,
van het verkeer (1).
bij het aangeklaagd vonnis, in dato
3° De pttblieke vordeTing wegens misdrijf 18 December '1936, het vonnis der politegen de politie van het verkee!' verjaart tierechtbank, bij aanneming van zijn
door verloop van een Jaar, zelfs indien de beweegredenen, bekrachtigt;
uitgesprolcen straf een politiestraf is (2).
Overwegende dat, wat het vonnis er
(Wet van 1 Augustus 1899, art. 7.)
ook heeft mogen van zeggen, de straf
welke het heeft uitgesproken deze is voorzien bij artikel 2 der wet van 1 Oogst 1899
(GASPARD.)
hoofdens de inbreuken op de verkeersVoorziening tegen een vonnis in beroep politie; dat, inderdaad, wanneer een zelfde
g·ewezen door de correctioneele rechtbank feit tevens een wanbedrijf, dat naar de
politierechtbank wordt verzonden en een
te Hoei op 18 December 1936.
inbreuk op de verkeerspolitie uitmaakt,
de zwaarste straf, welke aileen moet
ARREST.
worden uitgesproken, en welke de rechtbank verklaard heeft uit te spreken, deze
Omtrent het eenig middel afgeleid uit der inbreuk op de verkeerspolitie is;
Overwegende dat, luidens artikel 7 der
het feit dat bestreden vonnis eischer
veroordeeld heeft hoofdens een reeds ver- wet van 1 Oogst 1899, de openbare vorj aarde inbreuk;
dering spruitende uit een inb.reuk op de
Overwegende dat, bij bevelscl1rift der wet en op het reglement op de verkeersraadskamer, in dato 13 Maart 1936, dat politie, slechts verjaard is na een jaar,
verzachtende omstandigheden aanneemt, te tellen van af den dag waarop de inbreuk
eischer naar de politierechtbank was werd begaan; het doet er weinig toe dat
verzonden geweest, om, te Pouleur, op de uitgesproken straf slechts een politie16 Februari 1936, bij gebrek aan vooruit- straf is;
zicht of voorzorg, doch zonder het inzicht
Overwegende dat, op den datum van
om den persoon van een ander aan te het aangeklaagd vonnis, de termijn van
randen, slagen of verwondingen te hebben een jaar, vanaf den dag der inbreuk, nog
veroorzaakt aan Lazenzato Pietro;
niet verloopen was, en dat er hijgevolg
Overwegende dat hU, in dato 11 April geen verjaring kan plaats hebben; dat
1936, krachtens een requisitorium van daaruit volgt dat het middel niet kan
aanvaard worden;
,
En overwegende dat de substantieele
(1) Zie Verbr., 18 Maart 1935 (Bull. en
of op straf van nietigheid voorgeschreven
PARIC., 1935. I, 193).
rechtsvormen werden nageleefd en dat
(2) Zie Verbr., 26 December 1988 (Bttll. en
de uitgesproken veroordeelingen overeenPAsrc., 1984, I, 122).
komstig zijn met de wet;
VERKEER. POLITIESTRAF.- VERJARING VAN EEN JAAR.
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Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening, verwijst eischer in
de kosten.
23 Februari '1937.- 2e Kamer.- Voorzitter, M. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, M. Soenens.
- Gel~ikluidende conclusie, M. Leon Cornil,
advocaat generaal.
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Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening, verwijst eischer in
de kosten.
23 Februari '193?.- 28 Kamer.- Voorzitter, M. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, M. Soenens.
- Gelijkluidende conclusie, M. Leon Cornil,.
advocaat generaal.

2 8 KAMER.- 23 Februari 1937,
VOORZIENING IN VERBREKING. ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT HET BEROEP VAN
BEKLAAGDE TEGEN DE BESCHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONEELE
RECHTBANK NIE'f ONTVANKELIJK VERKLAART.- VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK VOOR DE EINDBESLISSING.
Is niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing,
de voorziening van den beklaagde tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het beroep van beklaagde
tegen de beschikking tot verwijzing naar de
correctioneele rechtbank niet ontvankelijk
verklaart, en zegt dat er geen aanleiding
bestaat stil te blijven bij de betwistingen
die door den beklaagde aangaande de
btwgeTlijke vorde1·ing worden ingebmcht ('1). (Wb. van F:ltrafvordering,
art. 4'16.}
(HILAIRE MERTENS.)
Voorziening tegen een arrest van de
Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel, gewezen
. op '1? December 1936.
ARREST.
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, in het bestreden
arrest, er zich bij bepaalt niet ontvankelijk
te verklaren het beroep van betichte tegen
het bevelschrift der raadka,mer, dat hem
voor de correctioneele rechtbank had verzonden en dat verklaard had dat er geen
reden bestond om acht te slaan op de
betwistingen door hem, aangaande de ontvankelijkheid der burgerlijke vordering,
opgeworpen;
_
Overwegende dat, dit arrest, daar het
enkel onderzoek het aangaat en geen uitspraak doet over de bevoegdheid, geen
eindbeslissing is in den zin van artikel 4'16
van het Strafvorderingswetboek;
(1) Zie Verbr., 15 December 1936 (Bull. en
PAsrc·, I, 1936, 451).

28 KAMER.- 1 Maart 1937.
MILITAIR. - VERDUISTERING VAN iVIILI'fAIRE VOORWERPEN. - 0NDEROFFICIER, KORPORAAL OF BRIGADIER DADER
VAN HET MISDRIJF. - BEROOVING VAN.
DEN GRAAD. MOET DOOR DEN;
RECHTER UITGESPROKEN WORDEN.
De berooving van den graad moet, krachtensde laatste alinea van artikel 54 van het
militair Stmfwetboek, door den rechter uitgesproken worden tegen den onderofficier,.
korporaal of brigadier die wapenen,
legervoormad, voorwerpen van kazerneering of veldlegering, geld of welke
voorwe1·pen ook die aan militairen or
aan den Staat toebehooren, verduisterd.
heef~ (2}.
(AUDI'l'EUR GENERAAL, T. CRAHAY
EN DEPLUS.)
Voorziening tegen twee arresten doorhet militaire Hof gewezen op 29 Mei en.
16 Juni 1936.
ARREST .
Aangezien de voorzieningen samenhan-gend zijn en dienen samengevoegd :
Omtrent de voorziening van den auditeur generaal;
Op het eenig middel : schending van
artikel 54 van het militaire Strafwetboek,
doordat de aangeklaagde arresten, betichten, wegens inbreuken op deze wetsbepaling, veroordeelende de straf van
berooving van graad tegen hen niet heb-ben uitgesproken;
Overwegende dat krachtens die wets-bepaling, de bedrieglijke wegneming van
wapens, munitie, kazerneerings-. of kam-pementsvoorwerpen, bundels, kleeding-stukken, aan soldaten of aan den Staat
toebehoorende, door alinea 3 van voornoemd artikel 54 voorzien, en waaraan
(2) Zie Verbr., 13 Mei 1929 (Bull. en PAsiO.,_
1929, I, 188), en 24 Juni 1929 (iiJirl., 19()2,_
I, 256, B).

,de betichten werden schuldig bevonden
overeenkomstig de bepalingen van het
:gewoon Strafwetboek is bestraft; dat de
Jaatste schikking van artikel 54 er bijvoeg·t da~ de veroordeelde, indien hij
.onderoffic1er, korporaal of brigadier is
wan zijn graad zal beroofd worden;
'
Overwegende dat de berooving van
·graad, wanneer ze krachtens artikel 54
opgeloopen, door den rechter moet worden uitgesproken; dat, inderdaad, valgens het gewoon Strafwetboek de beteugeling gevangenisstraffen en g~ldboeten
bedraagt; ,dat om daar aan toe te voegen
.de beroovmg van graad, wat in zich een
:a~ministratieve maatregel is, doch, in
d1t geval, een verzwaring van straf uitmaakt, een uitdrukkelijke beslissing van
den rechter noodig is;
Overwegende dat enkel in geval dat
betichte ,een ,militaire .~evangenisstraf oploopt, d1e mtdrukkehJke verklaring niet
noodig ,is; dat alsdan, volgens de wet,
. deze mtgesprokene straf, impliciet en
~ood~akelijk de berooving van den graad
:mslmt;
Overwegende dat de berooving van den
·graad zoodanig een verzwaring· van de
eigenlijke straf is, dat deze maatregel
krachtens bepaling· zelf der wet va~
24 Juli 1923, voorkomt in den tekst van
het eerste hoofdstuk van het militair
~strafwetboek, hetwelk de "militaire straffen » opsomt, hun duur en hun wijze van
uitvoering bepaalt;
Overwegende dat een andere wettekst
artikel4 der wet van 2 7 J uli 1934, op het
:statuut der beroepsonderofficieren, ten
.andere aanneemt dat er gevallen zijn
waar tegen een onderofficier uitdrukkelijk
en bij vonnis de berooving van den
graad wordt uitgesproken;
Overwegende dat de gevallen in dezen
tekst bedoeld klaarblijkelijk deze zijn
·van aline a's 2 en 3 van artikel 54 van het
Militair Strafwetboek;
Overwegende dat de bestreden arresten,
dus ten rechte, tegen de veroordeelde
betichten, bij toepassing van artikel 54
·voornoemd, overeenkomstig de bepalingen
van het gewoon Strafwetboek, de berooving· van den graad hebben uitgesproken;
Aangezien, indien ze er bijvoegen dat
deze maatregel slechts is uitgesproken
(( voor zooveel als noodig », deze overtollige verklaring hun beschikkingen niet
heeft kunnen ongeldig maken;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
. overgenomen worden;
Op de voorziening der hetichten :
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
•rechtsvormen werden nageleefd en dat de

16uitgesproken veroordeelingen overeenkom
stig zijn met de wet;
, 0~ deze beweegreden, voegt de voorZl8nmgen samen, en verwerpt ze, verwijst
Crahay en Deplus in de helft de~ kosten,
1 Maart 1937, - 2e Kamer, - Voorzitter, M. Jamar, voorzitter, Verslaggever, M, De Wilde, Gelijkluidende
conclusie, M. GescM, eerste advocaat gegeraaL
2e KAMElL- 2 Maart 1937.
1°BEROEP. -BEROEP DOOR BEKLAAGDE
ALLEEN. - HOOGER BEDRAG ALS SCHADEVERGOEDING AAN BURGERLIJKE PARTIJ.- VERZWARINGVAN DEN TOESTAND
VAN BEKLAAGDE. - SCHENDING VAN
ARTIKELEN 202 (wet van 1 Mei 1849)
EN 203 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDER~NG, EN VAN DE RECHTEN DER
VERDEDIIGING .
2° VERBREKING. - VOORZIENING VAN
DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE
PARTIJ NIET ONTVANKELIJK.- 0NDEELBAARHEID VAN DE VEROOHDEELINGEJ\
UITGESPROKEN TEGEN BEKLAAGDE EN
TEGEN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ. - VERBREKING TEN
AANZIEN VAN BEKLAAGDE BRENGT VERBREKING MEDE TEN AANZIEN VAN DE
BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ, ONDANKS NIET-ONTV ANKELIJKHEID
VAN HAAR VOORZIENING.
1° De rechte1' in beroep mag, op het beroep
van den beklaagde aileen, het geheele
bedrag van de door de burgerlijke partij
geleden schade niet hooger schatten dan
het bedmg dat door den eersten rechter
werd toegekend (1).
2° De verbreking van het vonnis dat den
beklaagde veroordeelt brengt ook de verbreking mede van dat vonnis wat de
veroordeeling uitgesproken tege~ de burgerlij lc vemntwoordelij ke . partij betreft,
wegens de ondeelbaarheid van die veroordeelingen, zelfs indien de voorziening van
de burgerlijlc verantwoordelijke partl'j niet.
ontvanlcelijlc was (2).
(BOSCH EN KOELER,

'1'.

BORMANS.)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de rechtbank te Hasselt op
5 December 1936.
(1) Zie Verbr., 11 Februari 1929 (Bull. en
PASIC., 1929, I, 85).
(2) Zie Verbr., 4 Juni 1934 (Bull. en PAsrc.
1934, I, 305).
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17bare wijze aan den toestand ·van dezem
verbonden is; dat de verbreking. van het
I. Betreffende de voorziening van be- bestreden vonnis voor zooverre het Bosch
veroordeeld heeft jegens de burgelijke
tichte Bosch :
A. Aangaande de openbare vordering : partij, de verbreking van gezegd vonnis
Overwegende dat de bestreden beslis- moet medeslepen in zooverre het Koeler
sing werd geveld op eene rechtspleging in veroordeeld heeft als burgerlijk verantdewelke de substantieele of op straf van woordelijk, tot het betalen derzelfde som;
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
Om deze reden, het Hof vernietigt het
werden nageleefd en de uitgesproken bestreden vonnis, maar uitsluit<:llijk in
veroordeelingen overeenkomstig zijn met zooverre dat het over de burgerlijke
vordering der partij Bormans beslissende,
de wet;
B. Aangaande de burgerlijke vordering : het elkheellijk aanlegger Bosch en Koeler
Over het eenig middel gesteund op de veroordeeld heeft aan deze partij de som
onregelmatigheid door den rechter in van t.OO frank te betalen; verwerpt de
hooger beroep begaan daardoor dat hij voorziening voor wat betreft het overige;
de beraming der schade door de burger- verwerpt verweerder Bormans in . de
lijke partij ondergaan v~rhoogd heeft als kosten; beveelt dat het huidig arrest zal
wanneer deze geen beroep had ingetee- overgeschreven worden op den register
van de rechtbank van Hasselt en dat er
kend;
Overwegende dat de eerste rechter de melding zal van worden gedaan op den
schade door de burgerlijke partij onder- rand van het gedeeltelijk vernietigd
gaan op de som van 550 frank geschat vonnis; ve:r:zendt de zaak alzoo beperkt
had, en oordeelende dat geen enkele fout v6br de rechtbank van Tongeren zeteaan de burgerlijke partij mocht verweten lende in graad van beroep.
worden, elkheellijk Bosch, den betichte,
2 Maart 1937. - 2e Kamer. - Vo.oren Koelen als burgerlijk verantwoordelijk
over deze, verwezen had de gezegde som zitter, M. Soenens, raadsheer waarnemend
van 1.514 frank aan de burgerlijke partij voorzitter. - Verslaggever, M. Fontaine.
Gelijkluidende conclusie, M. Sartini v;m
te betalen;
Overwegende dat de rechter in hooger den Kerckhove, advocaat generaal.
beroep de schade op 1,000 frank geschat
heeft, maar oordeelende dat een gedeelte
der verantwoordelijkheid van het ongeval
op het slachtoffer rust, elkheellijk Bosch
2e KAMER.- 8 Maart 1937 .
.en Koelen verwezen heeft slechts te
betalen aan de burgerlijke partij de som 1° MIDDELEN VAN VERBREKING.
van t.OO frank;
STRAFZAKEN. FElTEN DIE NOODOverwegende dat, daardoor het bestreZAKELIJK IN TEGENSPRAAK ZIJN MET
den· vonnis, als basis der veroordeeling de
DE TEGEN EISCHER UITGESPROKEN VERsom van 1.000 frank genomen heeft, als
OORDEELING. GEBREKKIG IN FEITE.
wanneer de beslissing van den eersten 2o VERKEER. - VOORRANG. - BErechter, waartegen de burgerlijke partij
BOUWDE KOM. BEGRIP.
geen beroep had ingeschreven, aan deze go VERKEER.- VoORRANG.- HOOFDpartij een totale schadeloosstelling van
WEGEN, SECUNDAIRE WEGEN: ----, WEG
;)50 frank had toegekend, gezegd vonnis
DIE NIET VERDER LOOPT DAN DE AANden toestand van aanlegger op zijn uitSLUITING. ALTIJD SECUNDAIR. . sluiteli.ik beroep verergerd heeft en artiWEG AANGEWEZEN DOOR KILOMETERkelen 202 en 203 van het Wetboek van
PALEN MET ROODEN KOP. - HOOFDWEG
'l'echtsvordering in strafzaken, gewijzigd
ALLEEN BUITEN DE BEBOUWDE KOMdoor de wet van 1 Mei 18t.9, en de
MEN.
rechten der verdediging gekrenkt heeft;
t.o VERKEER. - VERPLICHTING STEEDS
- IL · Betreffende de voorziening van
MEESTER TE BLIJVEN VAN ZIJN SNELKoeler, burgerlijk verantwoordelijke parHEID (ART. t.2 VAN DE VERKEERSVERORtij :
DENING).- RECHTER DIE TEN GRONDE
Overwegende dat aanlegger Koeler
BESLIST VERKLARENDE DAT BELANGHEBzijne voorziening niet beteekent heeft
BENDE VOORZICHTIG EN GEMATIGD REED
aan de partijen tegen dewelke zij gericht
EN ZICH AAN GEEN TEKORTKOMING
is, en dat diensvolgens zij niet ontvankeSCHULDIG MAAKTE DOOR TE TRACHTEN
lijk is;
UIT TE WIJKEN.- GEEN MISDRIJF.
Maar overwegende dat de toestand van
Koeler als burgerlijk verantwoordelijk so MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDELEN DIE
>Over den betichte Bosch op onverdeelARREST.

VERBR.,

1937.- 2

-18STEUNEN OP DE SCHENDING VAN EEN
OPGEHEVEN WETSBEPALING, DIE OVERIGENS ONDUIDELIJK ZIJN EN SLECHTS
FElTEN INROEPEN WELKE DOOR DEN
RECHTER, DIE TEN GRONDE UITSPRAAK
DEED, NIET WERDEN VASTGESTELD. AFWIJZING.

1 o Is gebrekkig in feite het middel steunende

op een feitelijke bewering die door de
uitgesproken veroordeeling noodzakelijk
wordt tegengesl!roken.
2o Het koninkliJk besluit van 1 FebTuari
1934 heeft het koninklijk besluit van
7 September 1910 opgeheven dat de
plaatsen bepaalt die, op de Staatsbanen,
als bebouwde kommen beschouwd moeten
worden ; er bestaat thans geen enkele
wetsbepaling die de plaatsen bepaalt welke
als bebouwde kommen moeten gelden.
Bij gevolg behoort het aan den ?'echter, die
ten grande uitspraak doet, te oordeelen
of een plaats, met het oog op de toepassing
van de verkeersve1·ordening, al of niet
een bebouwde kom is, rekening houdend
met de gebruikelijke beteekenis van het
woord.
3° Een weg die niet verder loopt dan de
aansluiting is steeds een secundaire weg

(Kon. besl. van 1 Februari 193~, art. 51,
2°). Een weg, die aangewezen is door
kilometerpalen met rooden kop, is slechts
hoofdweg buiten de bebouwde kommen

(zelfde besluit, art. 53).
4o Artikel 42 van het Koninklijk besluit van

1 Februari 1934 wordt niet overtreden
door den bestuurder waarvan de rechter
zegt dat, blijkens het onderzoek, die bestuurder « voorzichtig en gematigd reed en
rrien tegen hem geen bezwaar kan vinden
in de beweging, die hij uitvoerde, om de
aanrijding te vermijden ».
So Moeten afgewezen worden middelen die
steunen op de schending van een opgeheven wetsbepaling, die overigens niet
duidelijk zijn en slechts feiten inroepen
wP-lke door den rechter, die uitspraak deed
ten grande, niet werden vastgesteld.
(TOUSSAINT, T. ANDRIGOT.)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Hoei op 21 November 1936.
ARREST.

Omtrent het eerste middel der vooriiening door eischer, als betichte ingediend, en afgeleid uit het feit :
1a dat het bestreden vonnis hem veroordeeld heeft bij toepassing van artikel 5~
van het Koninklijk besluit van 1 Fe-

bruari 1934, en artikelen 418 en ~20 van
het Strafwetboek, dan wanneer " hij den
ganschen weg had overgestoken, doo:rAndrigot v66r de aanrijding gevolgd, en
de gansche doorgang, rechts en v66:rAndrigot, was vrijgelaten »;
2° Doordat het aangenomen heeft dat
het ongeval zich heeft voorgedaan buiten
een bebouwde kom, en " nagelaten heeft
de elementen aan te halen, door de wet
voorzien, om te bewijzen dat de plaats.
der aanrijding geen bebouwde kom is,
niettegenstaande de niet beantwoorde
besluitselen er gewag van maken, doo:rbepaalde omstandigheden aan te halen
Welke moesten onderzocht en beoordeeld
worden»;
3° Doordat, bij schending van artikel 97
der Grondwet, het vonnis nagelaten heeft
«den bijzondersten bewijsgrond, gesteund
op artikel 42 van het Koninklijk besluit
van 1 Februari 193~, te beantwoorden »;.
Op het eerste deel van het middel :
Overwegende dat het uit geen enke1
bescheid van het bundel blijkt dat
eischer « de zoo beweerde hoofdweg gansch
had overgestoken »en dat «de doorgang,.
rechts van en v66r Andrigot, gansch vrij.
was gelaten »; dat de veroordeeling tegen
eischer uitgesproken die feitelijke bewering noodzakelijk tegenspreekt;
~
Op het tweede deel van het middel :
Overwegende dat, Juidens het. vonnis
a quo, waarvan de bestreden beslissing de
beweegredenen heeft overgenomen, het.
betwiste ongeval zich heeft voorgedaan
aan de aansluiting van den " chemin des.
Geuzes » en de " chaussee des Forges », de·
eerste niet verder loopende dan de aansluiting, de tweede aangewezen door·
kilometerpalen met rood en kop;
Aangezien uit deze souvereine vaststellingen blijkt dat, lui dens artikel 51,
2°, van het Koninklijk besluit van 1 Februari 193~, de « chemin des Geuzes "moet
aanzien worden als secundair; maar dat,
luidens artikel 53 van hetzelfde Koninklijk besluit, de omstandigheid, dat de
andere weg aangewezen is door palen met
rooden kop, hem niet moet doen beschouwen als hoofdweg, tenzij buiten de
'
bebouwde kommen;
Overwegende dat het Koninklijk besluit van 1 Februari 193~, dit van 7 September 1910 heeft afgeschaft, de plaatsen
bepalende, welke, op de Staatsbanen,.
moeten beschouwd worden als bebouwde
kommen; dat er op dit oogenblik geen
enkele wetspaling bestaat, de plaatsen
aanduidende, welke als zoodanig moeten
beschouwd worden, of bepalende wat doorbebouwde kom moet worden verstaan ;,
dat het den rechter ten gronde is die daar-·
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over te beslissen heeft, de gebruikelijke
beteekenis van het woord in acht nemende;
Overwegende dat eischer, v66r den
reehter ten gronde, heeft houden staan
dat de plaats van het ongeval een bebouwde kom uitmaakt, en, tot staving
van zijn bewering, er zich bij' bepaald
heeft te bevestigen dat : « links en rechts
huizen, fabrieken, werkhuizen, koffiehuizen bestaan », dat " het onbetwistbaar
een bebouwde kom is welke de offlcieele
naam draagt van "Cite Cion»; dat de
voorziening de bestreden beslissing verwijt " de elementen, door de wet voorzien, om te bewijzen dat de plaats der
aanrijding geen bebouwde kom is », niet
te hebben aangehaald;
Overwegende dat, op dit argument,
uit een eenvoudige feitelijke bewering
afgeleid, het bestreden vonnis voldoende
heeft geantwoord door de vaststelling dat
" de aanrijding buiten een · bebouwde
kom is voorgekomen »;
Op het derde deel van het middel :
Overwegende dat de rechter ten gronde
in zijn beslissing a:anstipt " dat uit het
onderzoek blijkt dat betichte Andrigot
gematigd en voorzichtig reed en dat men
tegen hem g·een bezwaar kan vinden in
de beweging, die hij uitvoerde, om de
aanrijding te vermijden; dat aldus genoegzaam werd beantwoord het argument,
afgeleid uit artikel t.2 van het Koninklijk
besluit van 1 Februari 1934, dat aan
ieder bestuurder van een voertuig oplegt
voortdurend van zijn snelheid meester te
blijven, en deze derwijze te regelen, dat
hij v66r zich een voldoende vrije ruimte
behoudt om v66r een hindernis het voertuig tot stilstand te kunnen brengen;
Dat het middel in geen enkel van zijn
deelen kan aangenomen worden;
Op het tweede en derde middel vereenigd,- middelen door eischer, als burgerlijke partij, afgeleid - uit de schending
van artikel 9? der Grondwet en uit gebrek
aan beweegredenen, doordat het bestreden
vonnis geen enkel der middelen, aangehaald in de besluitselen, en gesteund op
wetteksten erin aangestipt, heeft beantwoord, en - zoo het middel zegt « voor zoover hij zich voorziet tegen de
vrijspraak van Andrigot, zoowel op
straf- als op burgerlijk gebied, doordat
deze :
" A. Artikel 3 van het Koninklijk besluit
van 26 Oogst 1925 heeft overtreden hetwelk de snelheid bedoelt waarvan het
begrip niet uitsluitelijk afhangt van het
voorzien van een hindernis;
" B. Zich plichtig heeft gemaakt aan
het wanbedrijf
verwondingen door

onvoorzichtigheid en gebrek aan voorzorg (Strafwetb., art. 418 en 420);
" C. Met een snelheid reed, gevaarlijk
voor verkeer, te meer dat hij een auto
bestuurde, welke de naam van voertuig
niet meer verdiende, op een druk bezochte
weg en bij het naderen van het kruisingsen aansluitingspunt van twee groote
barren, onophoudelijk door menschen,
dieren en voertuigen gebruikt;
"D. Op een verboden kant van zijn
weg heeft gereden, te we ten uiterst links;
» E. Bekend heeft, zooals het opgenomen werd in het zittingsblad van den
eersten rechter, Toussaint te hebben
opgemerkt op een afstand van dertig of
veertig meter » :
Overwegende dat artikel 3 van het
Koninklijk besluit van 26 Oogst 1925,
afgeschaft werd door het Koninklijk besluit van 1 Februari 1934; dat, overigens,
de middelen onbepaald zijn, voor zooveel
ze de schending inroepen van artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek en van alle
in de besluitselen s-.angehaalde wetteksten;
dat zij, anderzijds, slechts beschouwingen
in feite doen gelden, door den rechter ten
gronde niet aangeraakt, en welke verbonden zijn namelijk aan kritieken in het
onderzoek van het eerste middel van de
hand gewezen;
Dat het Hof van ambtswege geen middel opwerpt, voor wat de burgerlijke
vordering aangaat;
En aangezien de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, dat de straffen
met de wet overeenkomstig zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt...; verwijst eischer in de kosten en
in de vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
8 Maart 193?.- 2° Kamer.- Voorzitter, M. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, M. Genart. - Gelijkluidende conclusie, M. Gesche, eerste advocaat generaal.
2° KAMER. -

9 Maart 1937.

1o BESCHERMING DER MAATSCHAP-

PIJ (WET TOT). GEWOONTEMISDADIGER. - STELLING TER BESCHIKKING VAN DE REGEERING. - 0PGAVE
VAN DE REDENEN.
2o MIDDELEN VAN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - FElTEN NIET BEWEZEN. - GEBREKKIG IN FEITE.
3° MIDDELEN VAN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - NIEUWE MIDDELEN.
BEWEERDE ONREGELMATIGHEDEN
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BEGAAN IN DE RECHTSPLEGING VAN
EERSTEN AANLEG. NIET INGEROEPEN
VOOR DEN RECHTER IN BEROEP. NIET~ONTV ANKELIJKHEID.
40 VERBREKING. - FEITELIJKE BESCHOUWINGEN. 0NBEVOEGDHEID.

1o De stelling ter beschikking van de regeering van een gewoontemisdadiger is
wettelijk met redenen omkleed door het
arrest dat zegt : « dat de onkiesche daden
vermeld in de rer:htspleging betreffende de
overtredingen die den grand der hervalling
uitmaken, rechtspleging bij den bundel
gevoegd, met deze die het onderwerp der
huidige zaak uitmaken, te zamen beschouwd, aanduiden dat de te voren uitgesproken straffen de verbetering van
betichte niet te weeg hebben gebracht en
hem doen uitschijnen als een aanhoudende neiging hebbende tot wetsovertreden;
dat indien hij gedurende het hierna
bepaalde tijdstip niet onderworpen is
aan een veiligheidsmaatregel, bijzondere
voogdij vanwege den..,Staat beoogende,
zijn invrijheidstelling zonder gevaar voo1'
z~in rnedebu1·gers niet kan aanzien wm·den "·
2o Is gebrekkig in feite het middel dat steunt
op feiten die door geen enkel stuk, waaraan
het Hof aandacht kan ve1·leenen, bewezen
worden.
3° De veroordeelde kan zich v66r het Hof
niet beklagen over een in de rechtspleging
van eersten aanleg begane nietigheid die
gedekt kon worden, en die gedekt werd
doordat hij ze niet he eft in ge1;oepen vbfno
den 1·echter in beroep waa1' hij verscheen
en z1jn verdediging ten grande heeft
voorgedragen.
4° Het Hof van verbreking is niet bevoegd
om feitelijke beschouwingen te beoordeelen.
(SAUGNEZ.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
29 December 1936.
ARREST.

Ten aanzien van het eerste middel,
daaruit afgeleid dat het Hof van beroep
van Brussel, aan hetwelk de zaak verzonden werd, door het arrest van het Hof van
verbreking in dato 26 Oktober 1936 : « de
beslissing der rechters in beroep van Luik
bekrachtigd heeft in· dezelfde voorwaarden als de rechters van. Luik ";
Overwegende dat door zijn arrest van
26 Oktober 1936, het Hof van verbreking
het arrest van het Hof van beroep van

Luik, van 13 Oogst 1936,vernietigd heeft
uit reden, van ambtswege opgeworpen, dat
het vonnis door dit arrest bekrachtigd,
om te bevelen dat aanlegger na het afloopen zijner straf ter beschikking van het
bestuur zal gesteld worden, zich beperkt
te zeggen dat betichte een aanhoudende
neiging tot wetsovertreden aan den dag
legt en dat, met zich zoo uit te drukken,
dit vonnis artikel 26 der wet op de bescherming der maatschappij schendt· dat
het niet, zooals deze beschikking' het
vergt, in geval de ter beschikkingstelling
van het bestuur vrijwillig is, de redenen
omschrijft welke dezen maatregel rechtvaardigen, en uit reden dat het arrest in
stede deze nalatigheid van den eersten
rechter te herstellen, mits de ter heschikkingstelling van het bestuur door bijzondere en concreete beschouwingen te
rechtvaardigen, het vonnis a quo integendeel zonder andere beweegredenen
bekrachtigt;
Overwegende dat het arrest van het
Hof van beroep van Brussel in dato
29 December 1936 het vonnis der boet-'
strafl'elijke rechtbank van Luik van
11 Juli 1936, bekrachtigd heeft, namelijk
wat betreft de ter beschikkingstelling van
h.~t bestuur, van aanlegger, na afloop
ZIJner straf, maar deze maatregel rechtvaardigt door de beschouwing : " dat de
onkiesche daden vermeld in de rechtspleging betrefl'ende de overtredingen die
den grond der hervalling uitmaken, rechtspleging bij den bundel gevoegd, met deze
die het onderwerp der huidige zaak uitmaken, te zamen beschouwd, aanduiden
dat te voren uitgesproken strafl'en de
verbetering van betichte niet te weeg
hebben gebracht en hem doen uitschijnen
als een aanhoudende neiging hebbende tot
wetsovertreden; dat indien hij, gedurende
het hierna bepaalde tijdstip, niet onderworpen is aan een veiligheidsmaatregel,
bijzondere voogdij van wege den Staat
beoogende, zijn invrijheidstelling zonder
gevaar voor zijn medeburgers niet kan
aanzien worden ";
Overwegende dat het bestreden arrest
alzoo aan artikel 26 der wet op de
bescherming der maatschappij volstrekt
voldoet en geenszins het vonnis der
correctioneele rechtbank van Luik bekrachtigt in dezelfde voorwaarden waarirt
het Hof van beroep van Luik, in het
vroeg·er verbroken arrest het gedaan had,
dat het mid del in feite mist;
Omtrent het tweede middel gestaafd
op het ontbreken in den bundel van
vier bewijsschriften in dato 9 September
1936, aan den Heer procureur generaal bij
het Hof van verbreking toevertrouwd, err
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~an twee bewijsstukken, op 23 December
1936, aan den Heer procureur generaal

bij het Hof van beroep van Brussel gestuurd;
Overwegende dat de punten op dewelke
het middel gestE:und gaat, door geen enkel
bescheid, waaraan het Hof aandacht kan
verleenen, bewezen worden; dat het
mid del dus in feite mist;
Omtrent het derde middel gesteund op
het feit dat de daging van 9 J uli 1936
om v66r de boetstraffelijke rechtbank van
Luik den 11 Juli 1936 te verschijnen, ter
woonplaats zijner echtgenoote ::lfgeleverd
is geweest, als wanneer hij in de gevangenis van Verviers opgehouden was; dat
deze daging hem, door zijne echtgenoote
is moeten overhandigd worden en dat
hij zoo in de noodwendigheid is geweest
op 11 J uli 1936 v66r de boetstraffelijke
rechtbank van Luik te verschijnen, zonder dat het hem mogelijk was zich in
betrekking te stellen met personen, in
staat zijne onschuld te bewijzen, en
zonder te weten waarom hij vervolg·d
was·
O~erwegende dat het uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat eischer v66r het
Hof van beroep te Brussel verschenen is;
dat hij .er zich op den grond der zaak
verdedigd heeft, dat de ingeroepen nietigheid in de veronderstelling· dat ze beg·aan
werd, zou gedekt geweest zijn; dat het
middel niet kan aanvaard worden;
Omtrent het vierde middel daaruit
afgeleid dat aanlegger onmogelijk de
feiten, waarvan hij beticht is kan gepleeg·d
hebben vermits hij zijn alibi bewijst en
dat dit alibi tot heden niet onderzocht is
geweest;
Overwegende dat het Hof van verbreking over het feit niet kent; dat diensvolgens het middel in zijn eerste onderdee! niet ontvankelijk is;
Overweg·ende dat het bestreden arrest,
door te verklaren dat de feiten door den
eersten rechter als vastgesteld verklaard,
bewezen zijn gebleven door het onderzoek v66r het Hof gedaan, impliciet, de
feiten door aanlegger ingeroepen, ten
einde zijn alibi te bewijzen, als valsch
zijnde heeft verworpen; dat het mid del
in zijn tweede onderdeel in feite mist;
Om deze redenen, het Hof verwerpt...;
verwijst aanlegger in de kosten.
9 Maart 1937. - 2e Kamer. - Voorzitter, M. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, M. Fontaine.
Gelijkluidende conclusie, M. Gesch8,
eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

9 Maart 1937,

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. FISCALE ZAK,EN. DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN DIE
BESLISTE DAT ER AANLEIDING BESTOND
TOT DE TOEPASSING VAN DE BEDRIJFSBELASTING. HOF VAN BEROEP DAT
RET BEROEP TEGEN DIE BESLISSING
GEGROND VERKLAART EN EISCHER VRIJSTELT VAN DE BEDRIJFSBELASTING OP
GROND VAN REDENEN DIE UITSLUITEND
BETREKKING HEBBEN OP DE MOBILIENBELASTING OF BELASTING OP ROERENDE
ZAKEN.

Is niet wettelijlc met redenen omkleed het
arrest van het Hof van beroep dat, op het
beroep tegen een door den directeur der
belastingen gegeven beslissing zeggende
dat eischer de bedrijfs belasting verschuldigd is, dit beroep gegrond verlclaart, de
bestreden beslissing te niet doet en eischer
ontslaat van de bedrijfsbelasting, hierbij
uitsluitend steunend op redenen die
trachten te rechtvaardigen dat geen mobiliiinbelasting verschuldigd is op de betwiste som, dan wanneer het een bedrijfsbelasting is wellce de bestreden beslissing
regelmatig vastgesteld verlclaart.
(BEHEER VAN FINANCIEN, T. COMPAGNIE
FRANCO-BELGE « LA CHAUSSURE "·)

Voorziening tegen een arrest van het Hof
van beroep te Brussel, g·ewezen op 10 Juni
1936.
ARREST.

Omtrent het middel : schending der
artikelen 27, 5°, en '32, der samengeordende
wetten betreffende de belastingen op de
inkomsten, en 97 der Grondwet, doordat
bestreden arrest beslist, dat, in de berekening van de te vereffenen belasting van
het dienstjaar 193~, een som van 99,367 fr.,
niet diende beschouwd te worden als
belastbaar bestanddeel, som onjuist ingeschreven op de balansrekening tusschen
de verschillende schuldeischers onder de
rubriek " belastingen op roerende zaken "•
en de maatschappij verleende terugbetalingen voorstellende van de belasting
op roerende zaken, op de dividenden der
dienstjaren 1932 en 1933, en zulks zonder
zich uit te spreken over het karakter van
die som; en doordat het arrest geen rede~
nen opgeeft waarom het verschil, tusschen
het belastbaar bedrag, door het beheer
bepaald, en dat, door de maatschappij
voorgebracht, in 't bijzonder voortkomt
van de aftrekking van het kadastraal
inkomen en niet van de betwiste som;
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Overwegende dat het bestreden arrest,
mogelijk misleid door de verkeerde inleiding der beslissing van den directeur der
belastingen, waarin er spraak is van
belasting op roerende zaken, tracht te
bewijzen dat geen enkel belasting op
roerende zaken verschuldigd is op de
betwiste som, alswanneer het een beroeps.taks is, welke de bestreden beslissing
regelmatig· vastgesteld verklaarde;
Overwegende, inderdaad, dat, terwijl
de directeur der belastingen beslist, dat
de taks, voorzien bij 5° van § 2 van
artikel 27 der wetten samengeordend bij
koninklijk besluit van 6 Oogst 1931, regelmatig ten laste van verweerster is gelegd
geweest, het bestreden arrest verklaart
dat het een belast.ing op roerende zaken
geldt welke daarenboven, op de te betwiste som niet kan gelegd worden, ver·mits de alg·emeene vergadering niet beslist heeft dat zij onder de aandeelhouders als bijkomende dividenden zou
uitgedeeld worden; dat uit deze beschouwingen volgt dat het middel gegrond is;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt de bestreden beslissing; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Brussel, en dat melding ervan
zal gemaakt worden in den rand van de
vernietigde beslissing; kosten ten laste
van verweerster; verzendt de zaak naar
het Hof van beroep van Luik.
9 Maart 1937. - 2e Kamer. - Voorzitter en verslaggever, M. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. ---,- Gelijkluidende conclusie, M. Gescbe, eerste
advocaat generaal.

2e KAMER. -

9 Maart 1937.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - ARREST DAT DE
STRAF VERZWAART, STEUNEND OP HET
ONDERZOEK VOOR HET HOF GEDAAN. WETTELIJKHEID.
2o STRAF. - ZWAARDER STRAF TEGEN
MEDEDADER VAN EEN MISDRIJF ALS TEGEN HOOFDDADER. - WETTELIJKHEID.
1° Het onderzoek v66r het H of gedaan,
waarop het Hof van beroep steunt om
beklaagde schuldig te verklaren en een
zwaarder straf dan die welke door den
eersten 1·echter werd opgelegd uit te
spreken, mag bestaan in het verslag over
de zaak en het hooren van beklaagde in

zijn middelen van verdediging, zonder
dat het hooren van getuigen noodzakelijk
daaronder moet begrepen wo1·den.
2° De mededader van een misdrijf kan
wettelijk veroordeeld worden tot een
straf die zwaarder is dan die welke tegen
den hoofddader uitgesproken wordt.

(ROUSSELLE EN DE BEUCKELAER.)
Voorziening tegen het arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
15 December 1936.
ARREST.
Voor wat de voorziening van Rousselle
aang·aat :
Omtrent het eerste middel : gebrek aan
beweegredenen doordat het bestreden
arrest de ten laste van eischer uitgesproken str~f verhoogd heeft, zich enkel
steunende op het onderzoek viJOr het Hof
gedaan, alswanneer er tot geen enkel
nieuw onderzoek werd overgegaan, dat
namelijk geen enkel getuigen werd gehoord·, noch bekentenis werd afgelegd :
Overwegende dat het. bestreden arrest
vaststelt dat verslag regelmatig vo6r het
Hof Werd gedaan en dat eischer in zijn
verdedigingsmiddelen werd gehoord; dat
alzoo de rechter in beroep, uit bet vbor
hem gedane onderzoek, zijn overtuiging
heeft kunnen opdoen, en dat, bijgevolg,
het mid del niet gegrond is;
Omtrent het tweede middel : afgeleid
uit het feit dat eischer, eenvoudige mededader, zich zwaafdere straffen heeft zien
toepassen dan deze op den hoofddader
toegepast, die, krachtens de wet op de
bescherming der maatschappij, voor vijf
jaar gei:nterneerd werd;
Overwegende dat de rechter de door de
wet bepaalde straf moet uitspreken; dat
hij ze, voor ieder der betichten, afzonderlijk heeft toegepast in verhouding met de
zwaarte der feiten ten zijnen laste bewezen verklaard;
Overwegende dat de ten laste van
eischer uitgesprokene straf wettelijk is;
dat het middel dus niet mag aangenomen
worden;
Voor wat de twee eischers aangaat:
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeen
stemmen met de wet;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorzieningen; kosten ten laste
van eischers.

.. _l

-239 Maart 1937. - 2• Kamer. - Voor:zitter en verslaggever, M. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. GeliJkluidende conclusie, M. Gesche, eerste advo·Caat generaal.

2" KAMER.- 15 Maart 1937.

to VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- AFSTAND .. - PLEITBEZORGER NIET VOORZIEN VAN BIJZONDERE VOLMACHT. - NIETIGHEID.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - SCHADE GELEDEN
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. - BESLISSING VAN DEN EERSTEN RECHTER
DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID VERDEELT. -BESLISSING VAN DEN RECHTER
IN BEROEP DIE BEKLAAGDE VEROORDEELT TOT BEPAALDE SOM, ALS SCHADEVERGOEDING, ZONDER ZE TE VERMINDEREN. STILZWIJGEND AANGENOMEN
DAT GEEN DEEL VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID TEN LASTE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ KAN GELEGD WORDEN. MET REDENEN OMKLEED.
1 o Het Hof kan geen aandacht verleen~n

aan den afstan.d gedaan ~oor een ple~t
bezorger die met doet bhJken van een
bijzondere volmacht.
2o Door vast te stellen dat de door de burgerlijke partij geleden schade billijk op een
bepaald bedrag moet geschat worden en
door beklaagde tot betaling van dat bedrag,
zonder eenige vermindering, te veroordeelen, neemt de rechter in beroep stilzwij gend a an dat geen deel van de
verantwoordelijkheid ten laste van de
burgerl~ike partii kan gelegd worden, en
is voldoende met redenen omkleed de
wijziging van het vonnis a quo dat .een
deel van de verantwoordelijkheid ten
laste van de burgerlijke partij gelegd
had wegens de door haar begane tekort.komingen.

(NORBERT BRASSINE.)
Voorziening tegen het vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Brussel op 16 November 1936.
ARREST.
Betreffende het afstaan :
Overwegende dat, op 23 Februari 1937,
een pleitbezorger bij de rechtbank van
eersten aanleg van Brussel, ter greffie van
deze rechtbank namens aanlegger Brassine verklaard heeft, van de voorziening,

1

op 17 November 1936 onderteekend,
afstand te doen;
Overwegende dat deze pleitbezorger
geen bijzonde:e volmach~ .to~mt; dat
diensvolgens d1t afstaan mehg 1s en dat
het Hof er geen aandacht mag aan verleenen;
·
Betreffende de voorziening :
A. Aangaande de openbare vordering, :
Overwegende dat de bestreden beslissing geveld is op eene rechtspleging in de
welke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig zijn met
de wet;
B. Aangaande de burgerlijke vordering :
Over het eenig middel, gesteund daarop,
dat het vonnis door de politierechtbank
van Brussel, op 26 Juni 1936 geveld, de
betichting ten laste van Brassine bewezen
had verklaard, maar aan de burgerlijke
partij, wegens de fouten door h~ar ~e
gaan een vierde der verantwoordehJkhmd,
had 'opgelegd; dat het vonnis door de
21 e Kamer der rechtbank van eersten
aanleg van Brussel, in dato 16 November
1936 geveld, het vonnis der politierechtbank hervormt, maar geen enkel reden
om deze hervorming te staven be vat;
Overwegende dat bestreden vonnis a:anlegger veroordeelt, aan de burgerlijke
partij, de som van 6,885 fr. 15 c., ten
titel van schade en intrest te betalen,
nadat het bestatigd heeft 'dat de schade
door haar ondergaan, billijk geraamd moet
worden op deze som en nadat het gezegd
heeft dat zij, door toezegging dezer som,
een juiste vergoeding van het berokkend
nadeel zal bekomen;
Overwegende dat deze besltssi~g zoodoende de veroordeeling welke ZIJ tegen
aanlegger uitspreekt, op wettelijke marrier heeft gerechtvaardigd; dat, da~rdoor
dat zij zich onthoudt eenige afkortmg te
maken op het bedrag der som, welke het
nadeel, door de burgerlijke partij o_nd.ergaan, vertegenwoordigt, deze beshssmg
impliciet aanneemt dat geen enkel aandeel der verantwoordelijkheid van het
ongeval aan deze .Pai'ti~ ka_n ve~weten
worden; dat het m1ddel m fe1te mist;
Om deze redenen, het Hof verwerpt ... ;
verwijst aanlegger in de kosten.
15 Maart 1937.- 2" Kamer.- Voorzitter, M. Waleffe, raadsheer waarnem~nd
voorzitter. - Verslaggever, M. Fontam.e.
- Gelijkluidende conclusie, M. Leon Corml,
advocaat generaal.
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2e KAMER.- 15 Maart 1937.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. TELASTLEGGING IN
BEWOORDINGEN VAN DE WET. BEWEZEN VERKLAARD. WETTELIJKHEID.

Wanneer de besl-issing vaststelt dat een met
de bewoordingen van de wp,t omschreven
telastlegging bewezen is, bevat zij de
opgave van de bestanddeelen van het
wanbedrijf en is, bij gebreke van con•
clusie, de veroordeeling vcldoende met
redenen omkleed (Grondwet, art. 97).
(FRANGOIS LEGET.)

. , Voorziening tegen het arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen den
5 Januari 1937.
ARREST.

Op het eenig middel : schending van
artikelen 505 en 506 van het Strafwetboek,
doordat bestreden arrest eischer, hoofdens
heling heeft veroordeeld, alswanneer hij
niets af wist van de ongeoorloofde
herkomst der voorwerpen :
Aangezien , het arrest, door vast te
stellen dat de betichting, in de bewoordingen der wet omschreven, bewezen was,
alzoo ·het bestaan van al de bestanddeelen
van het wanbedrijf van heling, door
artikel 505 voorzien, heeft aangestipt;
Overwegende dat eischer i:tiet veroordeeld werd bij toepassing van artikel 506
van het Strafwetboek, dat bestreden
arrest het gezegd voorschrift dus niet
heeft kunnen schenden;
En aangezien de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsv:ormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen. overeenkomstig
de wet zijn;
Om deze beweeg-redenen, het Hof ver~
werpt...; verwijst eischer in de kosten.
15 Maart 1937.- 2" Kamer. - Voorzitter, M. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, M. Fontaine.
·
Gelijkluidende conclusie
M. Leon
Cornil, advocaat generaal.

BESTREDEN BESLISSING IN HET NEDERLANDSCH. - MEMORIE IN HET FRANSCH.
HET HOF VERLEENT ER GEEN AANDACHT
AAN.

Het Hofmag geen aandacht verleenen aan
een memorie die in het Fransch is opgemaakt tot staving van. een voorziening
tegen een in het Nederlandsch gestelde
beslissing (wet van 15 Juni 1935, artikel 27) (1).
(VAN DER AUWERA.I

Voorziening tegen een arrest van de
Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel, gewezen
op 17 December 1936.
ARREST.

Overwegende dat, ingevolge artikel 27
der wet van 15 Juni 1935 op het gebruik
der talen, de rechtspleging vbbr het Hof
van verbreking geschiedt in de taal in dewelke de bestreden beslissing is ingesteld
geweest; dat, lui dens artikel 40 derzelfde wet, die regel op straf van nietigheid is voorgeschreven en die nietigheid
ambtshalve door den rechter wordt uitgesproken;
Overwegende dat in zake alhoewel de
bestreden beslissing in het Nederlandsch
was geveld, de memorie tot staving van de
voorziening in de Fransche taal is opgesteld; dat het Hof van verbreking er dus
geen acht mag op slaan;
En overwegende dat bestreden beslissing
werd geveld op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
Werden nageleefd en de uitgesprokene beslissing wettelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening in verbreking, verwijst aanlegger in de kosten.
16 Maart 1937.- 2 8 Kainer.- Voorzitter, M. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, M. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, M. Sartini
van den Kerckhove, advocaat generaal.

2" I(AMER.-

2 8 KAMER.-'- -

16 Maart 1937.

FRANSCHE TAAL.- NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
VOORZIENING IN VERBREKIN~. -

16 Maart 1937.

GEZINSVERGOEDINGEN,
DRIJF. VENNOOTSCHAP -

MrsPERSOON

(1) Zie Verbr;, 2 Februari 1937, supra,
blz. 9.
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BELAST MET RET DAGELIJKSCR BEREER
ALLEEN STRAFBAAR.

Is n iet wette lij k met redenen ornkleed het
vonnis dat den beheerder van een naamlooze vennootschap veroordeelt wegens
misdrijf tegen de wet op de gezinsvergoedingen, zonder vast te stellen dat die
persoon belast is met het dagelijksch
bel~eer van de vennootschap (wet van
4 Augustus 1930, aangevuld door het
Koninklijk besluit nr 290 van 30 Maart
1936, art. 63, al. 6}.
(BAUWENS.}

Voorziening tegen een vonnis door de
correctioneele rechtbank te Gent in
beroep gewezen op 8 J anuari 193?.
ARREST.

Op het derde middel : het bestreden
vonnis heeft aanleggrr veroordeeld zonder te bestatigen dat hij belast was met
de lastopdracht door de wet voorzien;
schending· van artikel 63, alinea 6 van het
Koninklijk besluit nr 290 van 30 Maart
1936, en artikel 9? der Grondwet :
Aangezien gezegd artikel 63, alinea 6,
van het Koninklijk besluit nr 290 bepaalt
dat, wanneer het een vennootschap geldt,
of welke andere groepeering, de strafbepaling toegepast wordt "op de persoon
die mrt het dagelijksch beheer van de
zaken der gemeenschap is belast n;
Aangezien, met enkel vast te stellen,
dat betichte beheerder was van de maatschappij - die volgens de statuten ten
minste drie beheerders telt - en zonder
te bepalen dat hij de beheerder was met
het dagelijksch beheer belast, het bestreden vonnis aan het Hof niet toelaat te
onderzoeken of de strafbepaling wel op
aanlegger mocht toegepast worden;
Om die reden, het Hof verbreekt het
aangegeven vonnis; beveelt da t het tegenwoordig arrest op de registers der rechtbank van eersten aanleg van Gent zal
overgeschreven worden, en dat melding
ervan op den rand van het vernietigde
vonnis zal gedaan worden; verzendt de
zaak naar de rechtbank van eersten aanleg te Audenaerde, zetelende als rechter
in hooger beroep van politiezaken.
16 Maart 193?.- 2e Kamer.- Voorzitter, M. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, M. Wouters.
--:- Gelijkluidende conclusie, M. Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.

2e KAMER.- 16 Maart 1937.
\

1°

BEROEP.- STRAFZAKEN. - VoNNis
DAT, OP RET REGELMATIG VERZET VAN
DEN VEROORDEELDE, DE STRAFFEN BEROUDT DIE UITGESPROKEN WERDEN
DOOR EEN VONNIS, BJJ VERSTEK GEWEZEN, WAARTEGEN GEEN BEROEP IS INGESTELD. BEROEP VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE. NIET ONTVANKELIJK.

2°

BEROEP. STRAFZAKEN. BESTREDEN VONNIS DAT, OP RET REGELMATIG VERZET VAN DEN VEROORDEELDE,
DE STRAFFEN BEROUDT DIE UITGESPROKEN WERDEN DOOR EEN VONNIS,
BIJ VERSTEK GEWEZEN, WAARTEGEN
GEEN BEROEP IS INGESTELD. - BEROEP
VAN DEN BEKLAAGDE EN VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE.
8TRAFFEN
VERZWAARD IN BEROEP.
0NWETTELIJKREID.

1° Wanneer de rechter, op het verzet van
beklaagde, de straffen behoudt die door
het b~i verstek gewezen 11onms werden
uitgesproken, ~s het beroep dat door het
openbaar ministerie tegm dat vonnis
mocht ingesteld zijn, niet ontvankelijk.
2° De rechter in beroep die kennis neemt
van de beroepen door den beklaagde en
door het openbaar ministerie ingesteld
tegen een vonnis dat, op het regelmatig
verzet van beklaagde, de straffen behoudt,
welke door een biJ verstek gewezen vonnis,
waartegen geen be-roep is ingesteld, werrlen u-itgesproken, mag deze straffen niet
verzwaren (Wb. van Strafv., art. 203} (1}.
(OPRALS.l

Voorziening tegen een arrrst van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
31 December 1931.
ARREST.

Overwegende dat het openbaar mimsterie geen beroep heeft ingesteld tegen het
vonnis bij verstek in dato 1? November
1936;

Overwegende dat het openbaar ministerie niet meer ontvankelijk was in zijn
beroep tegen de beslissing op verzet van
1 December 1936, welke dezelfde straffen
uitsprak en hem, aldus, geen nadeel
berokkende;
(1) Zie Verbr., 20 November 1922 (Bttll. en
PAsrc., 1923, I, 68). Zie de nota's bij dit
arrest, onderteekend P. L., in Pasicrisie
belge, biz. 97.
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Overwegende dat, in die voorwaarden,
bet Hof slechts kennis had van het beroep
van betichte, en op dat enkel beroep, de
straffen aan dezen opgelegd niet moest
verzwaren;
Aangezien daaruit volgt dat de bestreden beslissing·art. 199 en 203 van het
Strafvorderingswetboek heeft geschonden;
Om deze beweegredenen, het Hof, verbreekt het bestreden arrest, beveelt dat
het huidig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Beroepshof van Brussel en dat er van melding
zal worden gedaan op den rand van het
vernietigd arrest; kosten ten laste van
1ien Staat, verzendt naar Gent.
16 Maart 1937.- 2e Kamer. - Voor.zttter, M. Soener\.s, raadsheer waarnemend
vooriitter. Verslaggever, M. Bail. Gelijkluidende conclusie, M. Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.

2e KAMER.- 16 Maart 1937.

1° BEROEP. BURGERLIJKE PARTIJ
DIE GEEN BEROEP INSTELDE. - RECHT
OM IN BEROEP GEHOORD TE WORDEN.
2° QUALIFICATIE. - STRAFZAKEN. WIJZIGING VAN DE QUALIFICATIE DOOR
HET VONNISGERECHT.
'3° MIDDELEN VAN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - GEEN CONCLUSIE.
- BESCHOUWINGEN IN FEITE DIE DOOR
DE VASTSTELLINGEN VAN DE BESTREDEN
BESLISSING WORDEN TEGENGESPROKEN.
- GEBREKKIG IN FEITE.
•p De burgerlijke partij die, in geval van
vr~jspraak van den beklaagde, tot de
kosten moet veroo1·deeld worden, heeft er
belang bij de telastlegging staande te
houden en heeft het recht om ter terechtzitting in be1·oep gehoord te w01·den,
alhozwel zij geen beroep heeft aangeteekend of geen verweerster in beroep is
(Wb. v. Strafv., art. 194).
2° De rechte1· in beroep is, zooals de eerste
rechter, gehouden na te gaan of de ten
laste van betichte gelegde feiten goed
gequalificeerd werden; hij kan desnoods
de qualificatie wijzigen mits de rechten
van de verdediging gee·erbiedigd worden (1).
3° Kan niet in aanmerking genomen worden
het middel dat steunt op beschouwingen
tn feite, strijdig met de vaststellingen
(1) Zie Verbr., 4 Februari en 3 Juni 1935
{Bull. en PAsrc., 1935, I, 141 en 269).

van den rechter die ten gronde beslist
heeft en, bij gebreke van conclusie,
daarover geen uitleg te verstrekken had.

(MEULEPAS EN ANDEREN,
T. DE PAUW.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
16 Januari 1937.
ARREST.
Op de openbare vordering :
Omtrent het eerste middel, getrokken
uit het feit dat de burgerlijke partij voor
het Hof van beroep werd gehoord, alboewel
zij niet beroepster was en in hoogAr beroep niet was gedaagd :
Overwegende dat, in geval van vrijspraak van beklaagde, de burgerlijke partij diende verwezen te worden in de
kosten; dat ze er dus belang bij had de
betichting staande te houden en met
recht ter zitting is g·ehoord geweest;
dat het middel dus niet gegrond is;
Op het tweede middel : schending van
het recht van verdediging, daar het Hof
van beroep de qualificatie van het feit
veranderd heeft, en de aanleggers veroordeeld uit hoofde van diefstal met gewelddaden, alhoewel zij vervolgd en in eersten
aanleg· veroordeeld werden uit hoofde
van afpersing :
Aangezien de rechter in hooger beroep
- zooals de rechter in eersten aanleg verplicht is na te zien of de feiten ten
laste gelegd van de betichten wel gequalificeerd werden en, na onderzoek, de
qualificatie desnoods te veranderen om
a.an de gepleegde feiten de definitieve
qualificatie te geven, dit onder voorbehoud dat het recht van verdediging
geeerbiedigd werd, en de betichten verwittigd werden van de betichting tegen
dewelke zij zich te verdedigen hehben;
Aangezien in het bestreden arrest vastgesteld wordt dat " de hetichten verwittigd werden der wijziging van de
betichting, en uitgenoodigd werden hun
verdediging voor te dragen, hetgeen gedaan werd door hun raadsman ";
Aangezien het recht van verdediging
dus geeerbiedigd werd, en het middel in
rechte en in feite mist;
Op het derde middel, dat de betichting,
gezien de feiten, slecht gequalificeerd
· werd, en op het vierde middel, dat, volgens het onderzoek, de eerste aanlegger
aileen zou gehandeld hebben :
Aang·ezien deze middelen slechts feitelijke beschouwingen aanhalen, welke
door de bestatigingen van het bestreden
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-27arrest zijn tegengesproken, en over dewelke de rechter, in afwezen van besluiten
<>p die pun ten, geen uitleg moest geven;
Dat die middelen dus niet mogen aangenomen worden;
En aangezien, voor het overige, de
substantieele of op straf van nietigheid
voorg·eschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt den
eisch tot verbreking, veroordeelt eischers
tot de kosten.
16 Maart 1931.- 2e Kamer. - Voorzitter, M. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, M. Wouters.Gelijkluidende conclusie; M. Sartini van
<len Kerckhove, advocaat generaal.

2e KAMER.

13 April 1937.

VERJARING IN STRAFZAKEN.
BRIEF VAN DEN PROCUREUR DES KONINGS DIE DEN DEURWAARDER GELAST
HET BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS AAN
BEKLAAGDE TE BETEEKENEN. - STUITING.
De verjaring van de publieke vordering
wordt gestuit door den brief van den
procureur des Konings waarbij een
deurwaarder gelast wordt het bij verstek
gewezen vonnis, dat tegen beklaagde werd
uitgesproken, aan dezen te beteekenen (1).

(MASSART.\

V oorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Namen op 30 October 1936.
ARREST.
Omtrent het middel : schending van
artikelen 21, 23 en 26 der wet van 17 April
1878; 163 van het Strafvorderingswetboek; 97 der Grondwet, doordat het bestreden vonnis ten onrechte verklaard
heeft, dat de brief van 16 Mei 1936, door
den procureur des Konings te N amen aan
deurwaarder Hostel gericht, ten einde
beteekening van het vonnis bij verstek,
op 10 April 1936 geveld, moest aanzien
worden als akte van onderzoek of van
vervolging, de verjaring onderbrekende,
en voldoende aan de voorwaarden van
artikel 26 der wet van 17 April1878 :
Overwegende dat, volgens de vaststel(1) Zie Verbr., 5 April1921 (Bull. en PASIC.,
1921, I, 30), en de nota.

lingen van het bestreden vonnis, de
betwiste akte, in dato 16 Me1 1936, vordering van den procureur des Konings
inhoudt ten einde beteekening van het
vonnis bij verstek in dato 10 April1936;
Overwegende dat, zooals het vonnis het
zegt, akte va:n vervolging is, iedere akte,
welke uitgaande van een persoon met bevoegdheid om de openbare vordering uit
te oefenen, klaar het inzicht aanduidt in
de beteugeling te voorzien;
Overwegende dat de vordering van den
procureur des Konings, ten einde het
vonnis bij verstek, door de rechtbank van
zijn zetel geveld, te beteekenen, aan deze
voorwaarden voldoet;
Dat daaruit volgt dat het middel niet
geg-rond is;
En overwegende dat voor 't overige
de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nag·eleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig· zijn met
de wet;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening verwijst eischer in
de kosten.
13 April 1937. - 2e Kamer. - Voorzitter en verslaggever, M. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, M. Sartini van den
Kerckhove, advocaat generaal.

2e KAMER.- 13 April1937.
BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ
(WET TOT). - ARREST VAN VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN. BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING OM DE INOBSERVATIESTELLlNG TE BEVELEN, INDIEN HET HOF VAN ASSISEN GEEN ZITTING HOUDT. - NIET BEVOEGD OM DE
INTERNEERING TE BEVELEN.
Na het arrest van verwijzing naar het Hof
van as sis en, kan de Kamer van in beschuldigingsteUing,-indien het Hof van assisen
geen zitting houdt, bevelen dat de beschu.ldigde in observatie gesteld wordt; zij is
echter 'niet bevoegd om de interneering
uit te spreken (wet van 9 April 1930,

artt. 3 en 7).
(PROCUREUR GENERAAL TE GENT,
T. E. EN G. CHRISTIAENS.)
V oorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen op 8 December 1936.
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ARREST.

Omtrent het eenig middel : schending
van artikel 7 der wet van 9 April 1930,
ter bescherming der maatschappij jegens
abnorma1e en gewoontemisdadigers, door
dat bestretlen arrest de kamer van inbeschuldigingstelling onbevoegd verklaart
om de onmiddellijke interneering te
bevelen van de bek1aagden, verzonden
voor het assisenhof, alhoewe1 gezegde
kamer, beklaagden, na hunne verzending,
in observatie had gep1aatst :
Overwegende dat, bij arrest in dato
16 Juni 1936, de kamer van inbeschuldigingstelling beklaagden voor het assisenhof van vVestvlaanderen had verzonden;
Overwegende dat, op 10 November
1936, het assisenhof niet in sessie zijnde,
de kamcr van inbeschuldigingstelling, op
aanzoek van den procureur genera a],
beklaagden in observatie stelde;
Overwegende dat, op 4 December 1936,
het assisenhof nog niet in sessie zijnde,
de procureur generaaLde kamer van inbeschuldigingst.elling aanzocht, hunne onmiddellijke interneering te bevelen, voor
een termijn van tien jaar;
Overwegende dat, te rechte, de Kamer
van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaarde om dien maatregel te
bevelen; dat immers artikel 7 der wet
van 9 April 1930, waarbij aan onderzoeks- of beslissingsjuridicties de ma-cht
is opgedragen de interneering te bevelen,
veronderstelt dat de zaak v66r die juridicties aanhangig is;
·
Overwegende, wel is waar, dat artikel 3
van voormelde wet de Kamer van beschuldiging toelaat over de inobservatiestelling te statueeren sinds het bevel van
verzending tot de beteekening van het
arrest, en zelfs, na die beteeking, indien
het assisenhof niet in sessie is;
Doch, aangezien deze wet.sbepaling
uitzonderlijk is, en, derhalve niet dient
uitgebreid tot voorwerpen die ze niet
beoogt;
Overwegende dat uit de vergelijking
van artikelen 3 en 7 der wet, blijkt dat de
juridictie die de interneering· beveelt niet
noodzakelijk deze ze1f moet zijn die beklaagde in observatie heeft geplaatst;
En overwegende, voor het overige, dat
bestreden arrest op eene rechtspleging
werd geveld waarin al de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschrevene
pleegvormen werden nage1eefd;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening, kosten ten Iaste van
den Staat.

13 April 1937. - 2" Kamer.- Voorzitter, M. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, M. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, M. Leon
Cornil, advocaat generaal.

2" KAMER. -

13 April 1937.

BEHOEP. -

STRAFZAKEN. VERZET
TEGEN BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS.
VONNIS DAT DIT VERZET AFWIJST,
OMDAT EISCHEn IN VERZET NIET IS
VERSCHENEN. BEROEP VAN DEZEN.
DE RECHTER IN BEROEP MOET DE
ZAAK TEN GRONDE ONDERZOEKEN.

Wanneer bet vei;zet tegen een b·ij verstek gewezen vonnis van veroordeeling afgewezen werd orndat de eischer in verzet niet
verschenen is, en deze daarna in beroep
gaat, wordt, door dit beroep, de zaak ten
gronde aanhangig gemaakt bij der.
rechter in beroep, en mag deze het beroep
niet van de hand wijzen om de eenige
reden dat terecht de eerste rechter het
verzet als ongedaan heeft verklamd
(Wb. v. Strafv., artt. 150, 151, 172
en 188; wet van 1 Mei 1849, art. 5) (1).
( GEERAERTS.)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de Rechtbank te Nijvel
op 23 April 1937.
ARREST.

Omtrent het midd(ll van ambtswege :
verkeerde uit1egging van artikelen 150,
151 en 188 van het Wetboek van Strafvordering, en schending van artikel 172
van het vVetboek van Strafvordering, en
artikel 5 der wet van 1 Mei 1849, doordat
het bestreden arrest, zonder den grond te
onderzoeken, het beroep van eischeres
van de hand wijst om de eenige reden dat
het ten rechte is dat de eerste rechter
haar verzet als niet bestaande heeft verklaard :
Overwegende dat, wanneer het verzet,
tegen een politievonnis uitgesproken bij
verstek, verworpen is geweest bij niet
verschijning, het beroep tegen dit vonnis
door den ·eischer in verzet inges1agen, den
grond der zaak v66r den rechter in beroep brengt; dat door zich te on thou den
den grond der zaak te onderzoeken, en
(1) Zie Verbr., 8 April1935 (Bull. en PASIC.,
1935, I, 216).

-29door uitspraak te doen zooals in het middel is gezegd, het bPstreden vonnis de
bedoelde
wetsbepalingen
geschonden
heeft;
Om deze beweegredenen, en zonder acht
te slaan op de andere middelen tot staving
der voorziening ingeroepen, het Hof verbreekt het aangeklaagd vonnis; beveelt
dat het huidig arrest zal overgeschreven
worden op de registers der rechtbank te
Nijvel en dat melding ervan zal gedaan
worden in den rand van het vernietigde
vonnis; verzendt de zaak en de partijen
v66r de correctioneele rechtbank te
Brussel, zetelende als rechter in beroep
in politiezaken.
13 April 193?. - 2" Kamer.- Voorzitter, M. Wa!effe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, ~- De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, M. Sartini
van den Kerckhove.

beheer zegt dat waarlijk Helinck Marie
eene flesche cognac in den pompbak uitgoot, maar dat er geen sprake zijn kan
van dienstbelemmering daar de accijnsbedienden zelf bekennen dat zij ondanks
die handeling het wanbedrijf hebben vastgesteld :
Overwegende dat het bestreden arrest,
dat naar den inhoud van het procesverbaal verwijst, bestatigt dat wanneer de
accijnsbedienden zich ten huize (herberg)
van eerste betichte begeven hebben om er
huiszoekingen te doen, de dochter Helinck
Maria naar den pompbak liep en er een
fleschje drank uitgoot, bevattende drank
met distilleeringalcohol tot grondslag, in
den handel bekend onder den naam van
"Cognac";
Overwegende dat de inbeslagneming
der geestrijke dranken door artikel 14,
§ 1, a, der wet van 29 Oogst 1919 voorzien, een der verrichtingen uitmaakt der
vaststelling der overtredingen der wet op
het regiem van den alcohol;
Overwegende dat, wanneer het arrest
2e KAMER. - 13 April 1937.
besluit dat verweerder zich niet aan
GEESTRIJKE DRANKEN. INBE- dienstbelemmering heeft kunnen plichtig
SLAGNEMING, DAAD VAN VASTSTELLING. maken om de reden dat de accijnsbedien- HANDELING ER TOE STREKKENDE DE den zelf bekennen dat zij ondanks hare
handeling het misdrijf hebben vastgeINBESLAGNEIVUNG TE VERHINDEREN, steld, het artikel ill, b, der wet van
DIENSTBELEMMERING, BEGRIP.
29 Oost 1919 schendt;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
De inbeslagneming van de geestrijke_ dranken is een daad van vaststelling van de bestreden arrest, in zooverre het verweermisdrijven tegen de wet op het regime der Helinck Maria van de rechtsvervolv.an den alcohol. Bij gevolg is elke han- ging ontslaan heeft; beveelt dat het
deling, die er toe strekt die inbeslag- huidig arrest zal overgeschreven worden
neming te verhinderen, een dienstbe- in de registers van het Hof van beroep van
lemmering, zelfs indien de bedienden van Gent, en dat er melding zal van gedaan
de accijnzen zelf bekennen dat zij, worden in den rand van het gedeeltelijk
ondanks die handeling, het wanbedrijf vernietigd arrest; verwijst verweerder in
hebben vastgesteld. (Wet van 29 Au- de kosten; verzendt de zaak v66r het Hof
gustus 1919, art. ill, § 1, litt. a en b. (1). van beroep te Brussel.
13 April 193?. - 2e Kamer. - Voor(BEHEER VAN FINANCIEN, T. HELINCK
zitter, M. Soenens, raadsheer waarnemend
MARIE FEBRONIE.)
voorzitter. - Verslaggever, M. Fontaine.
Gelijkluidende conclusie, M. Leon
Voorziening tegen een arrest van het Cornil, advocaat generaal.
Hof van beroep te Gent, gewezen op
19 October 1936.
ARREST.
Over bet eenig middel gesteund op de
schending van artikelen 9 en 9? der Grondwet, en artikelHt van de wet van 29 Oogst
1919 op de regeling van alcohol doordat het bestreden arrest overeenkomstig
met de besluitselen van het vervolgend
(1) Zie Verbr., 19 Mei 1936 (Bull. en PA!>IC.,
1936, I, 266, C, 1 °).

2e KAMER. -

19 April 1937.

1° GETUIGEN IN STRAFZAKEN.
HOF VAN BEROEP.- HOOREN, ALS GETUIGE, VAN EEN MEDEBEKLAAGDE DIE
IN EERSTEN AANLEG VEROORDEELD
WERD, DOCH GEEN BEROEP INSTELDE.WETTELIJKHEID.
2° EED IN STRAFZAKEN.- CORRECTIONEELE ZAKEN. - EED VEREISCHT OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID.
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so GETUIGEN IN STRAFZAKEN. CORRECTIONEELE ZAKEN. HOF VAN
BEROEP. 0PTEEKENEN VAN DE VERKLARINGEN DER GETUIGEN. NIET
VEREISCHT.

4° MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. ZITTINGSBLAD DE
TEEKENINGEN NIET
DAT GEBREKKIG IS

BEWERING DAT HET
VEREISCHTE HANDDRAAGT.- MIDDEL
IN FEITE.

1° Geen enkele 'wetsbepaling verbiedt den
rechter in beroep als getuige dengene te
hooren die, door een in kracht van gewijsde gegane beslissing van den eersten
rechter, veroordeeld werd samen met een
medebeklaagde welke alleen beroep heeft
ingesteld tegen het vonnis.
2° Het afleggen van den eed, door getuigen
die in correctioneele zaken gehoord worden, is, even als in crimineele zaken, een
op stmffe van nietigheid voorgeschreven
formaliteit (1).
S 0 De verplichting de verklaringen van de
getuigen op te teekenen geldt slechts voor
de stmfrechtbanken die in eersten aanleg
vonnissen. (Wb. v. Strafv., artt. 155
en 189; wet van 1 Mei 1849, art. 10.)
4° Is gebrekkig in feite het middel waarbij
beweerd wordt dat een zittingsblad de
vereischte handteekeningen niet draagt,
dan wanneer die handteekeningen staan
onderaan op het bedoelde stuk.
(PHILIPS.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
21 November 19S6.
ARREST.

Wat de voorziening van Philips aangaat :
.
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 155 en 190 van het Strafvorderingswetboek, doordat het Hof van beroep geen rekening gehouden heeft met
het verzet van betichte Philips tegen het
verhoor van getuigen Fourneau, die
veroordeeld werd als mededader van het
wanbedrijf, waarvoor betichte Philips
voor het Hof terecht stond, en dat door
hetzelfde vonnis der correctioneele rechtbank te Brussel waarvan beroep voor het
Hof:
Overwegende dat geen enkel wetsbepaling aan den rechter in beroep verbiedt, als getuigen te hooren, deze die
(1) Zie Verbr., 13 Mei 1924 (Bull. en PAsiC.,
1924, ' 336).

door een beslissing van den eersten.
rechter, in k:acht van gewijsde gegaan,
veroordeeld IS geweest met een medebetichte, die aileen tegen de beslissingberoep aanteekende;
Overwegende dat, behalve de gevallen
door de wet uitgezonderd, de getuigen, in·
strafzaken, den eed moeten afleggen
volgens de voorschriften van artikel 155
van het Strafvorderingswetboek; dat geen
enkel bepaling uitzondering maakt voor
de gevallen als dit door de voorziening
v66r het Hof gebracht;
Dat het middel, bijgevolg, niet mag
aangenomen worden;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 155, 189 en 211 van het
Strafvorderingswetboek, doordat het zittingsblad enkel aangeeft dat de getuigen,
door het Hof gehoord, v66r het Hof hun
verklaringen hebben afgelegd, zonder dat
de griffier, in een proces-verbaal, door hem
en door den voorzitter van den zetel geteekend, nota heeft genomen van deze
verklaringen :
Overwegende dat de verplichting, in een
proces-verbaal, notate nemen van de ver-·
klaringen der getuigen, enkel toepasselijk
is vMr de strafrechtbanken welke uitspraak doen in eersten aanleg; dat geen
enkel wettekst deze verplichting aan den
griffier in beroep oplegt;
Dat het middel bijgevolg niet mag aangenomen worden;
Omtrent het derde middel : schending
van artikel 10 der wet van 1 Mei 1849 op
de rechtbanken van eenvoudige politie en
op de correctioneele rechtbanken, doordat
het Zittingsblad der correctioneele rechtbank van 4 Oogst 19S6, het verhoor der
getuigen bevattende, niet geteekend is
door den voorzitter van den zetel, dat,
in alle g·eval, het handteeken, zonder
eenige vermelding van hoedanigheid, er
neergeschreven, het ernstig toezicht, op
den essen,ieelen pleegvorm door qrtike110
der wet van 1 Mei 1849 bevolen, niet toelaat :
Overwegende dat het zittingsblad der
correctioneele rechtbank van 4 Oogst 1936
de handteekens draagt door de wet
vereischt, dat het mid del in feite mist;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening van eischeres Philips;
verwijst ze in het overige der kosten.
19 April 19S7. - 2e Kainer. - Voorzitter, M. Jamar, voorzitter. VerslagGelijkluidende congever, M. Genart. clusie, M. Gesche, eerste advocaat generaal.
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31 2e KAMER. -

19 April 1937.

1° VERWIJZING NAAR EEN ANDERE RECHTBANK OP GROND VAN
GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEK GESTEUND OP BEWEERDE
VIJANDIGE GEZINDREID OF PARTIJDIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
- NIET ONTVANKELIJK.
2o VERWIJZING NAAR EEN ANDERE RECHTBANK OP GROND VAN
GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEKSCRRIFT WAARIN FElTEN VERMELD WORDEN, DIE VAAG ZIJN, ZONDER
VERBAND MET DE ZAAK EN NIET GESTAAFD DOOR EENIG STUK DAT ZE
WAARSCHIJNLIJK MAAKT.
1° Is niet ontvankelij k het verzoek tot ver-

wijzing naar een andere rechtbank dat
steunt op de door den verzoeker beweerde
vijandig~ gezindheid of partijdigheid van
een officter van het openbaar ministerie.
(Wb. v. Strafv., art. 542.) (1).
2° Wordt afgewezen het verzoek, wegens gewettigde ve1·denking strekkende tot verwijzing naar een andere rechtbank, dat
tegen de rechters, welke het bedoelt, slechts
feiten aanhaalt die vaag en zonder verband met de zaak zijn, en niet gestaafd
worden door eenig stuk dat ze waarschijnlijk maalct (1t
(REMY.)
Aanvraag tot verwijzing naar een
andere rechtbank uit oorzaak van gewettigde verdenking.
ARREST.
Gezien het verzoekschrift tot verwijzing
uit oorzaak van gewettigde verdenking,
aan het Hof, op 12 December 1936, door
Remy voorgelegd, en strekkende tot verwijzing naar een ander Hof van beroep
van het geding tegen hem ingespannen,
en thans aanhangig bij het Hof van beroep te Luik, zetelende in correctioneele
zaken :
Overwegende dat uit artikel 542 van
het Strafvorderingswetboek blijkt dat het
verzoekschrift niet ontvankelijk is, voor
zooverre zij gesteund gaat op een geest van
vijandigheid en van partijdigheid welke
eischer aan een officier van het openbaar
ministerie verwijt;
Overwegende voor 't overige dat de

feiten, door hem opgegeven, voor zooveel
ze de leden van het Hof van beroep te
Luik aangaan, vaag zijn en geen verband
hebben met het geding, en door geen
enkel stuk, om ze waarschijnlijk te maken
gestaafd zijn;
'
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt het verzoek; verwijst verzoeker in
de kosten.
c.
_ 19 April1936.- 2e Kamer.- Voorzitter, M. Jamar, voorzitter. Verslaggever, M. Fauqnel. - Gelijkluidende conclusie, M. Gesche, eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

19 April 1937.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
TEKST VAN DE WET. VERKEERDE.
AANDUIDING. - GEEN NIETIGHEID.
2° VERKEER. - ARTIKEL 5, ALINEA 2,,
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
26 AUGUSTUS 1925. - 0PGEHEVEN. BEPALING VAN DAT ARTIKEL OVERGENOMEN IN ARTIKEL 11 VAN RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 FEBRUARl 1934,.
BERALVE DAT RET WOORD « WEGGEBRUIKER ll lN DE PLAATS WERD GESTELD
VAN HET VROEGERE WOORD « BESTUURDER ll,
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BESTREDEN BESLISSING NIET AANWIJZENDE DAT EEN DOOR BEKLAAGDE TEGEN DE BURGELIJKE VORDERING INGEROEPEN EXCEPTIE ONDERZOCHT WERD·
DOOR DEN RECHTER. GEBREK AAN
REDENEN.
4° MIDDELEN VAN VERBREKING.STRAFZAKEN.- CONCLUSIE DIE, ZOOALS
BEWEERD, NIET BEANTWOORD WERD. BESTREDEN BESLISSING DIE DE IN DE
CONCLUSIE AANGEVOERDE STELLING TEGENSPREEKT.- MIDDEL GEBREKKIG INFEITE.
5° VERANTWOORDELIJKHEID BUI-TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN ...
- ONVRIJWILLIG)' DOODING.- PENSIOEN
KRACRTENS RET DIENSTCONTRACT AAN
DE WEDUWE EN DE ERFGENAMEN VAN
RET SLACHTOFFER VERSCRULDIGD DOOR
ZIJN WERKGEVER. GEEN VERBAND•
VAN OORZAAK TOT GEVOl G TUSSCREN
DE ONVRIJWILLIGE DOODING EN DE.
VERPLICRTING DAT PENSIOEN TE BETALEN.
1° In correctioneele zaken brengt de verkeerde·

(1) Zie Verbr., 24 September 1900 (Bull.
en PAsrc., 1900, I, 356) en de nota.

aanduiding van den tekst der wet geen
nietigheid van het arrest teweeg, indien'
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welke op de feiten van toepassing is (1).
2° Artikel 5, alinea 2, van het koninklijk
besluit van 26 Augustus 1925, luidens
hetwelk " de bestuurder moet in staat
zijn te bestuten, de veteischte lichamelijke hoedanigheden (moet) hebben en de
noodige kennis en bekwaamheid bezitten » werd opgeheven door artikel 1 van
het koninklijk besluit van 1 Februari
1934; echter werd die· bepaling woordelijk overgenomen in artikel 11 van laatstgenoemd besluit, behalve het woord
" besttturder », dat vervangen werd door
het woord " weggebruiker ».
3° Moet verbroken worden wegens gebrek
aan redenen het arrest dat, op een door
beklaagde, tegen de vordering van de
bu1·gerlijke partij, aangevoerde exceptie
uitspraak doet in bewoordingen waaruit
niet blijkt dat die exceptie, zooals zij
voorgebracht werd, door den rechter onderzocht is geweest.
1± 0 Is gebrekkig in feite het middel daaruit
afgeleid dat de conclusie niP.t beantwoord
werd, wanneer nochfans de bestreden beslissing de in die conclusie verdedigde
stelling tegenspreekt.
5° De betaling van een pensioen aan de
weduwe en de erfgenamen van het slachtoffer van een onvrijwillige dooding,
krachtens het dienstcontract versclmldigd
doo1· den werkgever van dit slachtoffer,
kan niet beschouwd worden als een door
de dooding veroorzaakte schade waarvan
het herstel tegen den dader van de dooding zou kunnen geeischt worden, op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (2).
{BEAULIEU, T. JAMAR EN ANDEREN, EN
T. MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN.)

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

I. Aangaande de strafvordering :
Omtrent het middel (eerste der voorziening), afgeleid uit het feit dat het bestreden vonnis, met te verwijzen naar de
beweegrederien van het vonnis waartegen
(1) Zie Verbr., 18 December 1922 (Bttll. en
PAsiC., 1923, I, 115).
(2) Zie Verbr., 19 ;Tuli 1909 (Bull. en PAsiC.,
1909, 349); 14 October 1912 (ibid., 1912, I,
416); 25 Februari 1936 (ibid., 1936, I, 165);
25 J.Vlei 1936 (ibid., 1936, I, 267).

beroep, de veroordeeling tot straf, welk het
uitspreekt voor feiten begaan op 27 Februari 1936, doet steunen op artikel 5
van het koninklijk besluit van 26 Oogst
1925, alswanneer dit koninklijk besluit
afgeschaft is door artikel 1 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 193~ :
Overwegende dat het bestreden arrest
eischer veroordeelt :
a. Hoofdens dooding bij onvoorzichtigheid;
b. Hoofdens "vluchtmisdrijf » en openbare dronkenschap;
c. Om een voertuig te hebben bestuurd
zonder in staat te zijn het te doen en
zonder de vereischte lichamelijke hoedanigheden te hebben en zonder de noodige
kennis en bekwaamheid te bezitten;
d. Om, dronken zijnde, bezigheden te
hebben verricht die bijzondere voorzichtigheid en voorzorg vereischen om gevaren
voor zijn eigen leven of veiligheid, of voor
die van anderen te wrmijden;
Overwegende dat, behalve wat de wetsbepaling aangaat welke van het feit c een
inbreuk maakt, de aanhaling der wetteksten in het vonnis waartegen beroep,
en naar welke het bestreden arrest verwijst, geschikt is om de uitgesproken
straffen te motiveeren;
Overwegende, daarenboven, dat artikel 5, aline a 2, van het koninklijk besluit
van 26 Oogst 1925, inhoudende dat "elk
bestuurder moet in staat zijn te besturen,
de vereischte lichamelijke hoedanigheden
moet hebben en de noodige kennis en
bekwaamheid moet bezitten », afgeschaft
werd door artikel 1 van het koninluijk
besluit van 1 Februari 1934, en vervangen.
door de bepaling van artikel 11 van dit
laatste besluit, welke, behalve het vervangen van het woord " gebruiker » door
het woord "bestuurder »,de woorden van
het hierboven aangehaald alinea 2 van
artikel 5 van het koninklijk besluit van
26 Oogst 1925 herhaalt;
Overwegende dat, indien men de bestreden beslissing kan aanzien als met
onjuiste redenen omkleed, zij dam·om niet
te min voldoet aan het voorschrift van
artikel 97 der Grondwet, hetwelk de vorm
aangaat; dat, overigens, de toepassing van
den regel, bij artikel '11 van het koninkIijk besluit van 1 Februari 1934 voorgeschreven, in zake de straf rechtvaardigt,
die wegens bet feit c, oppermacbtig vast,gesteld, door den recbter werd uitgesproken;
Dat daaruit volgt dat bet middel aan
grond mist;
En overwegende, voor 't overige, dat
de substantieele of op straf van nietigheid voorgescbreven rechtsvormen wer-.
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den nageleefd en dat de uitgPsfl okfm
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
II. Aangaande de burgerlijke vordering
van weduwe Doudlet :
Omtrent het middel (tweede van de
voorziening), afgeleid uit het feit dat .het
bestreden arrest de besluitselen, door betichte, tegen deze vordering genomen,
niet beantwoord heeft;
Overwegende dat, v66r den eersten
rechter, de burgerlijke partij, weduwe
Doudlet, handelende zoowel in eigen
naam als qualitate qua, voor stoffelijke
schade, een vergoeding eischte van
161.3q8 frank;
Dat zij als volgt de opgave van deze
rekening aangaf :
"Hq.fi3q fr. 35 voor verlies van dagloon, pensioen van verminking en van
frontstrepen;
2.0q5 fr. 60 voor begrafeniskosten;
H.668 frank voor verhooging van
10 t. h. overeenkomstig de waardevermindering van het geld »;
Overwegende dat, op dezen eisch, ingaande, de rechtbank besliste dat de
burgerlijke partij het bewijs leverde van
een stoffelijke schade van 161.3q8 frank,
en dat de rechter zich op dit bedrag der
schade steunde, om het totaal bedrag vast
te stellen der vergoedingen verschuldigd
aan de burgerlijke partij, weduwe Doudlet,
in hare verschillige hoedanigheden;
Overwegende dat eischer in verbreking,
in aanleg van beroep besloot, namelijk,
dat het Hof voor recht zou zeggen « dat
een . verhooging om reden van waardeverrri.indering van den Belgischen frank
slechts mag toegestaan worden voor
schade ontstaan v66r deze devaluatie »;
dat dit beschikkend gedeelte van zijn besluitselen gesteund ging OJJ de beweegreden dat het ongeval, waarvan sprake,
voorgekomen was na de laatste waardevermindering;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist « dat de vergoedingen, aan de burgerlijke partij toegekend, zoowel in eigen
naam als in hoedanigheid van moeder E;ln
wettige voogdes harer kinderen, als goed
bewezen, en als voldoende voorkomen om
het ondergane nadeel te herstel!en »; dat
de beshiitselen van betichte, wat de berekening der vergoedingen aangaat, niet bewezen zijn;
Overwegende dat deze aanhalingen het
bewijs niet leveren dat de rechter de
opgeworpen exceptie heeft onderzocht,
en dat, bijgevolg, de beslissing, op dit
punt, artikel 97 der Grondwet overtreedt;
en dat . de beslissing ongeldig is voor
zoover ze de vergoeding, aan consborten
VERBR.,
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Jamar en Doudlet verschuldigd, vaststelt;
III. Aangaande de burgerlijke verdering der Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen :
Omtrent het midde! (het derde der
vow·,aening) afgeleid uit het feit dat het
bestreden arrest de besluitselen van
eischer niet heeft beantwoord, en artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
geschonden heeft :
Op het eerste dee! :
Overwegende dat. het bestreden arrest
uitdrukkelijk de schade door de Maatschappij voorgewend, aan een eenige
oorzaak wijt : het rechtelijk verband dat,
van te voren, tusschen de Maatschappij
en het slachtoffer bestond;
Overwegende, zegt het arrest, dat de
dader van het ongeval vergoeding verschuldigd is aan de Maatschappij, omdat
hij verantwoorde!ijk is voor de rechtstreeksche en zelfs onrechtstreeksche gevolgen van zijn daad;
Overwegende dat zich alzoo uitdrukkende het arrest klaarblijkend aanneemt
dat het bestaan van de voorgewende
overeenkomst het oorzakelijk verband
tusschen de inbreuk in de schade door de
Maatschappij geleden niet uitsluit;
Overwegende dat het arrest de formeele
verplichting niet had, een bewijsvoering te ontwikkelen tot staving van de
thesis die het aannam;
Op het tweede dee! :
Overwegende dat de verplichting, de
voor de Ma:atschappij, bij ongeval aan
de weduwe-en aan de erfgenamen van het
slachtoffer een pensioen te betalen, verplichting door het aangeklaagd arrest
vastgesteld, voortvloeide uit een overeenkomst met wisselvallig karakter;
· Overwegende dat de Maatschappij, bij
het bediendencontract, een gevaar op
zich genomen had wegens de mogelijkheid
dat, een ongeval, vroeg of Jaat zou gebeuren, het totaal bedrag der door haar,
in zulke veronderstelling, te betalen
vergoedingen, daar door bei'nvloed zijnde;
Overwegende dat, daar het ongeval in
het contract voorzien was, het dag!oon,
aan het slachtoffer uitbetaald, moet aanzien worden als berekend en vastgesteld
met inachtneming van het gevaar van
den werkgever;
Dat de last door dezen laatste op zieh
genomen voorkomt als de tegenwaarde
van het werk door den daglooner geleverd;
·
Overwegende dat dit begrip dat van
een nadeel door den werkgever geleden
uitsluit; dat de betaling van de annui'teiten of van de vergoeding, door den werk-
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gever verschuldigd, slechts de uitvoering
is van een door hem vrij a.angegaan contract;
Overwegende dat door dit begTip te
miskennen en door de verantwoordelijkheid van eischer jegens de Nationale
Maatschappij te huldigen, het aangeklaagd
arrest artikel 1382 van het Burgerlijk
W etboek he eft geschoriden;
Om deze beweegredenen,. het Hof verbreekt het bestreden arrest in zoover
slechts het arrest uitspraak heeft gedaan
op de burgerlijke vorderingen zoowel van
Jamar, Maire, weduwe Doudlet, handelende in eigen naam en qualitate qua, als
van de Nationale Maatschappij der Belgiselle Spoorwegen ; verwerpt de voorziening voor 't overige; beveelt dat het
huidig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het Hof van beroep te
Luik en dat melding ervan zal gedaan
worden in den rand van het gedeeltelijk
vernietigd arrest; verwijst eischer in de
helft der kosten en verweerders in de andere helft; verzendt .de zaak v66r het
Hof van beroep van Brussel.
19 April 1937. - .2° Kamer. - Voorzitter, M. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, M. Soenens. - Gelijkluidende conclusie, behalve wat betreft de beslissing over
het tweede deel van het middel van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, M. Gesche, eerste advocaat generaal.
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GEESTRIJKE DRANKEN. -

VooR-

HANDEN "HEBBEN DAARVAN DOOR SLIJTERS iVAN TER PLAATS TE VERBRUIimN; DRANKEN. BEWIJS DOOR ALLE
RECHTSMIDDELEN TOEGELATEN.

Het vooi·handen hebben van geest1·ijke dranken door slijters van ter plaats te verbruiken
dranlcen is een misdrijf van gemeen recht
waarvan het bewijs do01· alle rechtsmiddelen mag geleverd worden (artt. 2 en 10
van de wet van 29 Augustus 1919 op
het regime van den alcohol) (1).
(GHERUS VLADIMIR EN LEVITSKY,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
2 Pecember 1936.
(1) Zie Verbr., 22 Qctober 1923 (Bull. en
PAsm., 1924, I, 3); 7 April 1924 (ibid., 1924,
I,. 294\.

ARREST.

Omtrent de voorziening van Gherus :
Om het eeilig middel : schending van
artikelen 2 en 10 der wet van 29 Oogst
1919 op het alcoholregime, artikelen 19
der wet van 6 April 1843, 1319 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 der Grandwet, doordat eischer in zijn besluitselen
bewerende dat het opvallend karakter
van het voorhanden hebben een der
bestanddeelen van de inbreuk is, het
bestreden arrest deze besluitselen niet
beantwoordt; dat het arrest het Hof niet
in de gelegenheid stelt na te gaan of de
betichting bewezen verklaard werd, omdat het onwettig voorhanden hebben,
inderdaad, ter plaatse werd gevonden, of,
omdat deze omstandigheid niet vereischt
is als bestanddeel van de inbreuk;
Overwegende dat eischer, volgens de
memorie, slechts het dee! van het arrest
bestrijdt dat betichte veroordeelt wegens
het voorhanden hebben van geestrijke
dranken (artt. 2 en 10 der wet van
29 Oogst 1919);
Overwegende dat eischer, in zijn besluitselen v66r het Hof van beroep genomen, beweert dat : « het voorhanden
hebben · van alcoholische dranken een
heeterdaad is; dat de agenten van het
Beheer d() dranken moeten gevonden
hebben in de plaatsen waar het voorhanden hebben verboden is, opdat het bewaren strafbaar weze; dat het bewijs
hiervan niet mag geleverd worden: noch
door afleiding, noch door vermoeden ";
Overwegende dat het bestreden arrest
zorgvuldig en op gepaste wijze deze beweringen van de hand wijst, verklarende
dat het wanbedrijf ten laste van betichte
gelegd een wanbedrijf is van gemeen
recht, waarvan het bewijs door aile
rechtsmiddefen mag· geleverd worden;
dat het bestreden arrest voldoende met
redenen is omkleed, en dat het middel niet
kan a an vaard worden ;
En overwegende voor 't overige dat de
substantieele of op straf van nietigheid
yoorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitg·esproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof voegt
de voorzieningen samen, en verwerpt ze;
verwijst eischers, ieder voor de helft, in de
kosten.
20 April 1937. - 2e Kamer.- Voorzitter, M. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1', M. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, M. Gesche,
eerste advocaat generaal.
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35 2e KAMER.- 26 April1937.
10 GEMEENTETAXE. - GELDIG VOOR
EEN JAAR. GELDIGHEID VOOR DE
VOLGENDE JAREN.
20 GEMEENTETAXE. - INVORDERING
NA HET AFSLUITEN VAN HET DIENSTJAAR TOEGELATEN.
30 GEMEENTETAXE. GEDEELTELIJKE INVORDERING GEDURENDE HET
DIENSTJAAR. - INVORDERING VAN HET
OVERIGE NA HET AFSLUITEN VAN HET
DIENSTJAAR TOEGELATEN.
1o Een behoorlijk gestemde en goedgekeurde
gemeentetaxe geldt slechts voor ein .faar;
zij geldt slechts voor de volgende jaren
indien zij op de beg?·ooting gebracht
werd van elk volgend jaaT.
2o Een gemeentetaxe, die behoorlijk gestemd,
goedgekeurd en op de begrooting gebracht
werd, mag nog ingevorderd worden na het
afsluiten van de begrooting waarop zij
werd gebracht.
.go Jndien een gemeentetaxe die behoorltjk
gestemd, goedgekwrd en voor het geheel
op de begrooting gebmcht werd, slechts
gedeeltelij k ingevorderd wordt tij dens het
dienstjaar van de begTooting waarop zij
werd gebracht, kan het overige er van
ingevorderd worden na het afsluiten van
dat dienstj aar (1}.

(GRAUX, SLOSSE EN ANDEREN,
T. GEMEENTE ENSJVAL.}

I

Voorziening tegen een besluit door de
Bestendige deputatie van den Provincialen raad der provincie Luik, verleend
,op 19 Juni 1936.
ARREST.
Overwegende dat de voorzieningen dezelfde beslissing bestrijden en tegen deze
een en hetzelfde middel inroepen; dat ze
dus samenhangend zijn en dienen samenO"evoegd··
" Omtr~nt het eenige middel : schending
van artikelen 13itc, 139, 1r,o, 14c1 en il>2
der gemeentewet van 30 Maart 1836, herdrukt ingevolge het koninklijk hesluit van
2? November 1891, doordat het bestreden
arrest een aanvullende wegenistaks geldig
verklaard heeft, bepaald op 1 p. h. van
het kadastraal inkomen van de gebouwen
(1) Het advies van den Heel' Advocaat
generaal Leon Cornil, bij dit arrest gegeven,
is gedrukt in Bull. en PASIC., 1937, I, 123
en volg.

met industrieele bestemming der maatschappijen eischeressen, taks door de Gemeente Ensival in 1935 uitgevaardigd, en
door haar, toepasselijk verklaard op de
dienstjaren 1932, 1933 en 1934c voor dewelke de eischende partijen op den rol, in
October 1935 uitvoerbaar verklaard,, werden gebracht; alswanneer op den datum,
waarop gezegde aanvullende belasting
werd ingevoerd en in 1935 op den rol werd
gebracht, de dienstjaren 1932,1933 en 1934c
voorgoed gesloten waren, en alswanneer
het bedrag der te innen belasting had
moeten voorkomen op de begrootingen der
kwestige dienstjaren :
Overwegende dat de wet van 22 Januari 1931, op het provinciaal en gemeentelijk belastingswezen, in zijn artikel 6
beschikt dat de wegenistaks niet hooger
gaan mag dan de hoofdsom der grondbelasting voor de gebouwde eigendommen;
Overwegende dat de Gemeente Ensival,
zich op dezen tekst beroepende, l;>ij reglementen in 1932 en 1933 gestemd, en behoorlijk goedgekeurd, voor de jaren 1932
en volgende een wegenistaks heeft ingevoerd, welke deze reglementen zonder
andere bepalingen, verklaren « even hoog
te staan als de hoofdsom der grondbelasting ten bate van den Staat »; dat,
luidens artikel 6 der wet van H April1933,
en artikel 5 der wet van 23 December
daarop volgend, de hoofdsom van deze
grondbelasting, voor de dienstjaren 1932
en 1933, 9 t. h., en 8 t. h. voor het dienstjaar 1934 van het kadastraal inkomen
was;
Overwegende dat, nochtans voor de
jaren 1932 tot 193itc, de Gemeente Ensival
slechts een bedrag gelijk aan ? t. h. van
dit inkomen op den rol gebracht heeft, en
ontvangen; dat, deze dienstjaren gesloten
zijnde, zij krachtens een aanvullenden rol
voor het j aar 1935 opgemaakt, en invorderbaar verklaard, een aanvulling van
taks ter inning heeft gesteld gelijk aan
1 t. h. van het kadastraal inkomen, en
dat, voor · elk der drie beoogde dienstjaren;
Overwegende dat eischers beweren dat
het ter rolle brengen en het innen, in 1935,
van een aanvulling van belasting, aangaande een voorgoed gesloten dienstjaar,
e.en schending daarstellen van artikelen 134c en 139 der gemeentewet welke het
beginsel van de jaarlijkschheid der belastingen huldigen;
Overwegende dat, indien volgens dit
beginsel geen nieuwe belasting mag gelegd worden nadat het dienstjaar waarbij
zij behoort is gesloten, dit verbod door
de Gemeente verweerster niet werd over-
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treden, vermits vast staat dat de regJementen, welke een wegenistaks hebben
geheven « gelijk aan de hoofdsom der
grondbeJasting », regeJmatig worden gestemd v66r het sluiten der dienstjaren
waartoe deze belastingen behooren;
Overwegende dat het nochtans niet volstaat dat een taks regelmatig gestemd en
goedgekeurd zij geweest op.:lat zij ter
rolle moge gehracht worden; dat zij,
daarenboven, ingevolge hetzelfde beginsel,
en in toepassing van voormelde artikelen 134 en 139 op de begrooting moet
voorkomen van het jaar dat ze betreft,
en dat zij er, in den loop van dat dienstjaar moet ingeschreven geweest zijn;
Dat, inderdaad, de begrootingen der
Gemeenten, elk jaa:r, worden opgemaakt
voor het daaropvolgend dienstjaar, en de·
rekeningen van elk financieel dienstjaar,
elk jaar, voor het afgeloopen dienstjaar,
afgesloten worden, dit alles op de datums
bij artikel 139 der gemeentewet bepaald;
Overwegende dat, wanneer een gemeentebelasting regelmatig op de begrooting .van een dienstjaar werd gebracht,
en de gemeente, daarrloor, het recht heeft
verworven ze te innen, het haar niet verboden is die inning uit te stellen, en, in
den loop van eeo later dienstjaar, de geheele of gedeeltelijke imordering te bevelen; da t verre van zulks te verbieden,
de wet impliciet de wettelijkheid van deze
uitgestelde inning huldigt : dat, inderdaad, indien Juidens artikel 137 der
gemeentewet, de bclasdngen eerst gei:nd
mogen worden nadat de rollen door de
Bestendige Deputatie uitvoerbaar zullen
verklaard zijn, geen enkel wetsbepaling
den termijn bepaalt waarin die uitvoerbaarverklaring moet plaats grijpen en,
bij gevolg, niet belet dat ze na ae sluiting
van het dienstjaar tusschen kome;
Aangezien de omstandigheid, dat in den
loop van dat dienstjaar, enkel een deel der'
belasting van de belastingbetalers werd
geeischt, dus niet mag doen vermoeden
dat da Gemeente, daardoor, aan het reeht
heeft verzaakt later de volledige betaling
ervan te vervolgen; dat, bij al dat de
verzakingen geeriszins verondersteld worden, de verzaking waarvan hier sprake,
door de gemeente aileen niet geldig zou
kunnen gedaan worden, daar artikel 76,
5°, der gemeentewet vereischt dat elke
wijziging of afschaffing van een gemeentebelasting aan het advies van de Bestendige Deputatie en aan de goedkeuring van
den Koning onderworpen worde;
Overwegende dat, uit deze beschouwingen volgt dat de wettelijkheid, van het
in 1935 ter rolle brengen en innen, der
betwiste a an vullende belasting, betref-

fende de dienstjaren 1932, 1933 en 1934,
enkel afhangt van te weten of de sommen, thans door de gemeente-verweerster
geeischt, ja of neen voorzien werden in de
begrooting van aile en elk dezer drie
dienstjaren;
Overwegende dat uit deze begrootingen,
in overeenstemming met de voorschriften
van artikel 140 der gemeentewet, openbaar gemaakt, blijkt, dat de wegenistaks,
welke zij voorzien, er zonder beperking
noch voorbehoud, en niet op verminderden voet van 7 t. h., werden ingeschreven;
Dat, in die voorwaarden, deze inschrik
ving der taks op de drie bedoelde begrootingen, ten aanzien van het bedrag der
taks dezelfde draagwijdte heeft als de
reglementen die ze hebben gelegd en bepaald op een som gelijk aan de hoofdsom
van de grondbelasting;
Dat het middel dus niet mag aangenomen worden;
Om deze beweegredenen, het Hof,
voegt de voorzieningen sam en; verwerpt
ze; verwijst eischers in de kosten.
26 April 1937. - 2 8 Kamer. - Voorzitter, Hr Jamar, voorzitter. - Verslag- ·
gever, Hr Fauquel. Gelijkluidende
conclusie, Hr Leon Cornil, advocaat generaal.

28 KAMER.- 27 April1937.
1o

FRANSCHE TAAL. NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN
DE).- RECHTSPLEGING IN HET NEDERLANDSCH. - BURGERLIJKE PARTIJ DIE
VERSCHIJNT DOOR BIJZONDER GEMACHTIGDE. - VOLMACHT OPGEMAAKT IN
HET NEDERLANDSCH, MAAR HOUDENDE
DRIE OVERBODlGE FRANSCHE WOORDEN.
- REGELMATIG.
20 VERKEER. - AUTOMOBIELEN DIE
ELKANDER KRUISEN BIJ HET VALLEN
VAN DEN AVOND.- GEBRUIK VAN WEGSCHIJNWERPERS EN VAN KRUJSINGSSCHIJNWERPERS. - BEGRIP VAN HET
MISD)UJF.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - BEKLAAGDE DIE
BIJ CONCLUSIE AANVOERT DAT DE AANGESTELDE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ EEN OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT GEPLEEGD HEEFT. VONNIS DAT VASTSTELT DAT DIE TEKORTKOMING EEN VERDEELING VAN DE
BURGERLIJKE VERANTWOORDELTJKHEID
MEDEBRENGT, ZONDER HET AAN BEKLAAGDE TEN LASTE GELEGD MISDRIJF
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-37WEG TE NEMEN. WOORD.

CONCLUSIE BEANT-

1° In een strafzaak, waarvan de rechtspleging wettig in het Nederlandsch moet
qeschieden, wordt de geldigheid van een
in het Nederlandsch gestelde akte van
volmacht niet aangetast door het feit
dat, in die volmacht, door de burger-hjke
partij aan een bijzonder gemachtigde verleend om ~e v66r de politierPchtbank te
vertegenwoordigen, drie overbodige woorden voorkomen, welke niet de vwrtaling
zijn van den Nederlandschen tekst (1).
2° De overtreding van het verkeersreglement
de wegschijnwerpers van een automobiel
niet dadelijk te hebben gedoofd, wanneer
de bestuurder van een ander automobiel,
door het achtereenvolgens snelle aansteken
en do.oven van zijn schijnwerpers, teeken
geeft dat hij ve1·blind wordt, is een ander
misdrijf dan het misdrijf verwaaTloosd te
hebben de niet verblindende kruisingsschijnwerpers te gebruiken, b1j het ontmoeten van een anderen weg'gebr1tiker en
op zulken afstand dat het 1•erkee1· gemakkelijk en veilig kon doorgaan (Kon. hesl.
van 1 Februari 1934c, art. 85, A, 11,
en 85, A, 9, 1o).
3° Indien beklaagde bij conclusie aanvoert
dat de aangestelde 11an de burgerlijke
partij het verkeersreglement overtreden
heeft, door met zoodanige snelheid te
rijden dat hij niet tijdig vcor een hindernis kon stil staan, antwoordt de
rechter wettig op die conclusie door
vast te stellen dat de tekortkoming van
dien aangestelde de verdeeling van de
burgerlijke verantwoordelijkheid medebrengt zonder het aan beklaagde ten laste
gelegde misdrijf weg te nemen en het
gedeeltelijke verband tusschen dit misdrijf en de door de burgerlijke partij geleden schade te doen verdwijnen.
(HUYBRECHTS,
T. « BRASSERIES DE HAECHT ''·)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Leuven, op 9 J anuari 193 7.
ARREST.

Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 153, 163 en 176 van het
Strafvorderingswetboek; artikelen 14, 24c,
(1) De in het Nederlandsch opgemaakte
akte van volmacht bevatte, boven de handteekening, de volgende drie Fransche woorden " Bon pour pouvoir "·

35 en 37 der wet van 15 Juni 1935 over
het gebruik der talen in strafzaken, en
artikel 97 der Grondwet, doordat bestreden vonnis de aanstelling van verweerster
in cassatie v66r de Politierechtbank,
ontvankelijk heeft verklaard, dan wanneer geheel de rechtspleging in Nederlandsche taal moet geschieden, en verweerster, ter zitting niet verbeeld door een
der personen die macht hadden om haar
ingevolge hare statuten te verbinden,
zich slechts heeft aangesteld door het
orgaan van een mandataris welke drager
was van een volmacht gedeeltelijk in
Frf\nsch opgesteld :
· Overwegende dat het middel in feite
mist, in zoo verre het beweert dat de
kwestige procuratie gedeeltelijk in Fransch
was opgesteld; dat zoo het vonnis het opmerkt, het schrift een volledige akte van
volmacht inhoudt, dewelke in het Nederlandsch opgesteld, doch waaraan drie
Fransche woorden, die er niets bij brengen, en die niet de vertaling van den
bovenstaanden Nederlandschen tekst uitmaken, zijn bijgevoegd;
Overwegende dat, voormelde hijvoeging, zonder belang zijnde, geen invloed
kan hebben op- de rechtspleging; dat
daaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 163 en 176 van het Strafvorderingswethoek, en artikel 97 der
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
de besluiten niet heeft beantwoord door
eischer in graad van beroep genomen, en,
aldus niet voldoende gemotiveerd is :
Overwegende dat, in zijn besluiten v66r
den rechter in hooger beroep, beklaagde
· staande hield dat hem niet kan verweten
worden zijne schijnwerpers niet te hebben gedoofd, vermits de burgerlijke partij
hem niet had doen verstaan, met achtervolgens hare eigen schijnwerpers aan en
uit te doen, dat zij verblind was;
Overwegende dat aangeklaagd vonnis,
op dit stelsel antwoordt dat de betichting
deze niet is van artikel 85, A, 11, van het
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934c,
welke veronderstelt dat gezegde waarschuwingsteeken aan betichte werd gedaan, maar wel deze voorzien bij artikel 85, A, 9, 1°, van hetzelfde Koninklijk
besluit, hetwelk bij ontmoeting van een
ander weggebruiker het benuttigen van
kruisingslichten oplegt; dat ten andere,
het vonnis bestatigt dat deze laatste betichting bewezen is;
Aangezien door deze verklaringen, het
vonnis de besluiten van betichte, aangaande de openbare vordering, beantwoordt, en dat, bijgevolg,. het middel aan
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grond mist in zoo verre het de beslissing
op strafgebied bestrijdt;
Overwegende dat, in dezelfde besluiten,
beklaagde, tegenover de burgerlijke vordering, staande hield dat er tusschen de
hem ten laste gelegde overtreding en de
oorzaak van het ongeval, geen verband
bestond, daar een autovoerder die ver.blind is door de lichten van een auto
komende uit eene tegenovergestelde richting, wanneer hij niet kan bekomen dat
deze zijne lichten verdooft, moet vertragen, en, desnoods, blijven staan;
Overwegende dat bestreden vonnis vaststellende dat de aangestelde van de burgerlijke partij gereden heeft met een snelheid die hem niet toeliet zijn voertuig voor
een hindernis tot stilstand te brengen,
tusschen burgerlijke partij en beklaagde
de verdeeling der fout en der verantwoordelijkheid uitspreekt;
Dat het aldus, de beweging van beklaagde beantwoordt, en, namelijk, de
gedeeltelijke fout van dezen laatsten, en
het uitwerksel van die fout op de oorzaken van bet ongeval, bestatigt;
Dat bijgevolg het middel niet gegrond
is·
'Aangezien de bestreden beslissing werd
geveld op een rechtspleging in dewelke de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig zijn met de wet;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger
in de kosten.
27 April 1937. - 2e Kamer. - Vooi'zitter, Hr Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, Hr De Wilde.
- Gelijkluidende conclusie, Hr Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.

Arrest op denzelfden datum in strafzaken gewezen :

Het Hof verleent geen aandacht aan
een memorie die in het Fransch is opgemaakt tot staving van een voorziening
tegen een in het Nederlandsch gestelde
beslissing (wet van 15 .Juni 1935, artt. 27
en t.O) (in zake van Lambrechts tegen
Matheuse) (1).

(1) Zie
blz. 24.

Verbr.,

16

Maart

1937,

supra,

2e KAMER.- 3 Mei 1937.

SOUVEREINE
BEOORDEELING
DOOR DEN RECHTER DIE TEN
GRONDE UITSPRAAK DOET. VERVOLGING WEGENS HET ONDERHOUDEN VAN EEN BIJZIT.- AFSTAND VAN
DE KLACHT DOOR DE BELEEDIGDE ECHTGENOOTE.-WAARDE VAN DEN AFSTAND.·
SOUVEREINE BEOORDEELING DOOR
DEN RECHTER.

De rechter die, in een strafzaak wegens het
onderhouden van een bijzit, den door de
beleedigde echtgenoote gedanen afstand
van de klacht vaststelt, beslist op souvereine wijze, zich steunende op de feitelijke gegevens vim de zaak, dat de
afstand niet uit vrijen wil gedaan werd
en derhalve geen waarde heeft.
(PAUL MOSSELMANS.)

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

Omtrent het middel : schending van
artikelen 389 en 390 van het Strafwetboek
en artikel 2 der wet van 17 April 1878,
doordat bestreden arrest, · alhoewel de
afstanden van klacht der beleedigde
echtgenoote vaststellende, die afstanden
niet in acht zou genomen hebben, daartoe
zich steunende op een inlichting, opgeschreven in een proces-verbaal van 2t. December 1936, dat den afstand, in dato
19 J anuari 193 7, voorafging :
Overwegende dat, door zich te steunen
op gegevens in feite, welke het aanstipt,
het arrest erkend heeft, dat de brieven
met de voorgewende opeenvolgende afstanden niet de ernstige, bedachte en
vrije wil weergeven der echtgenoote die,
integendeel, den wil te kennen geeft « het
gerecht zijn verloop te zien volgen "; dat
deze beoordeeling aan het toezicht van
het Hof ontsnapt en in overeenstemming
met de wet d.e beslissing rechtvaardigt
welke aan den afstand aile waarde outkent;
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd, en da,t
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof ver~
werpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.

!
3 Mei 1937.- 2e Kamer.- Voorzitter,
Hr Jamar, voorzitter. Verslaggever,
Hr Genart, raadsheer. - Gelijkluidende
conclusie, Hr Leon Cornil, advocaat generaal.
2e

KAMER. -

3 Mei 1937.

GEESTRIJKE DRANKEN.- SLUITING
VAN DE SLIJTERIJ.- EEN ENKELE DAAD
VA:N AANBIEDING VAN GEESTRIJKEN
DRANK DAARTOE VOLDOENDE.

Een enkele daad.van aanbieding van geestrijken drank, in strijd met artikel 1 van
de wet van 29 Augustus 1919 op het
regime van den alcohol, is voldoende om
de sluiting 'l!an de slijterij te rechtvaardigen.
(JULIETTE PHILIPPART EN MAURICE SPIRA,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
24. Februari 1937.
ARREST.

Wat de voorziening van eischer Spira
aangaat :
.Omtrent het eerste middel : schending
van artikel12 der wet van 29 Oogst 1919,
doordat de vaststellingen. door de opstellers van het proces-verbaal gedaan werden «in een woonhuis en dat na 18 uur" :
Overwegende dat, door beschouwingen
in feite, welke souverein zijn, het bestreden arrest beslist dat, op het oogenblik
der vaststellingen, de plaatsen, waar
daartoe werd overgegaan, voor het publiek toegankelijk waren;
Dat het middel in feite mist;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelH der wet van 29 Oogst 1919,
doordat het bestreden arrest, om de sluiting van de drankslijterij te · bevelen,
zich gesteund heeft op een enkel feit van
aanbieding van geestrijke dranken :
Overwegende dat deze sluiting uitgec
sproken werd ten laste van Philippart,
dat eischer Spira geene hoedanigheid heeft
om zich tegen een arrest te voorzien voor
wat hem niet aangaat;
Dat het middel, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Overwegende voor 't overige, en voor
wat de voorziening van eischeres Ph.ilippart
betreft, dat een enkel feit van aanbieding
van geestrijke dranken, in overtreding
met artikel 1 der wet van 29 Oogst 1919
op het regiem van den alcohol, volstaat

39'om de sluiting der slijterij te rechtvaardigen, dat de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischers in
de kosten.
3 Mei 1937.- 2e Kamer.- Voorzitter,
Hr Jamar, voorzitter. Verslaggever,
Hr Genart, raadsheer. - Gelijkluidende
conclusie, Hr Leon Cornil, advocaat gene.raal.
2e

KAMER.-

3 Mei 1937.

VOORZIENING IN VERBREKING.NIET ONDERTEEKENDE NOCH GEDAGTEEKENDE MEMORIE. KOMT NIET IN
AANMERKING.

Een geschrift tot staving van de voorziening
dat noch gedagteekend noch onderteekend
is, en in den inventaris niet is vermeld,
wordt door het Hof niet in aanmerking
genom en.
(PROCUREUR DES IWNINGS TE VERVIERS,
T. FRAN~OIS TOUSSAINT.)
.

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Verviers op 8 J anuari 1937.
ARREST ..

Overwegende dat de verklaring van
voorziening geen enkel mindel inroept;
Overwegende dat de bundel, ter beoordeeling aan het Hof voorgelegd, wel is
waar een geschrift inhoudt, getiteld «note
explicative du pourvoi "• waarin verschillende verwijten van onwettigheden tegen
het aangeklaagd vonnis worden bepaald
en ontwikkeld :
Ove~wegende dat dit geschrift noch
datum, noch handteeken draagt en in den
inventaris niet is opgeschreven; dat het,
in deze voorwaarden niet kon aanzien
worden, als een stuk van de rechtspleging; dat, bijgevolg, het Hof het niet in
acht neemt;
.Over>wegende dat het aangeklaag-d vonnis geveld op een recbtspleg.ing in dewelke
de substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorrnen werden nageleefd en de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om deze beweegredenen, het Hof ver"
werpt de voorziening; laat de kosten ten
last.e van den Staat.

----~-------~~

-403 Mei 1937. - 2e Kamer.- Voorz1:tter,.
Hr Jamar, voorzitter. Verslaggever,
Hr Fauquel. Gelijkluidende conclusie,
Hr Leon Cornil, advocaat generaal.

2e KAMER. -

10 Mei 1937.

OVERSPEL. - MEDEPLICHTIGHEID.
BETRAPPING or HEETERDAAD. - SouVEREINE BEOORDEELING VAN DEN RECHTER DIE TEN GRONDE UITSPRAAK DOET.
De rechter die ten gronde uitspraalc doet lean,·
uit de omstandigheden die door den
officier van politie in zijn proces-verbaal
tot vaststellin g van het overs pel worden
vermeld, op souvereine wijze afleiden dat
de m'an en de vrouw samen in hetzelfde
bed verbleven, dat aldus de feiten die het
door artilcel 388 voorziene wanbedrijf
uitmalcen vastgesteld werden terw;jz zij
werden gepleegd, en dat bij gevolg de door
dat artilcel vereischte betrapping op
heeterdaad ter zalce bestaat.

(HENRI CHARDRON.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op
18 Februarl 1937.

vloer lag, van een gast met zijn kind van
twee jaa: en half oud, zonder verband is
met de heeterdaad, aldus volgens artikel 388 van het. Strafwetboek vastgesteld;
Overwegende dat de rechter ten gronde
daaruit heeft kunnen afleiden dat de
feiten, welke het wanbedrijf uitmaken,
vastgesteld werden op het oogenblik
waarop ze gesteld werden, en da~ er dus
« heeterda'ad « was in den zin van deze
wetsbepaling;
Dat, door zijn beslissing te motiveeren
zooals hij het heeft gedaan, de rechter in
beroep, tezelfdertijd, op gepaste wijze, de
besluitselen welke werden genomen, heeft
beantwoord, en de veroordeeling, welke
hij uitspreekt, volgens de wet heeft rechtvaardigd; dat het middel dus niet mag
aangenomen worden;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overee.iJ.komstig de wet zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof, verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
10Mei 1937. -2e Kamer.-Voorzitter,
Hr Jamar, voorzitter. Verslaggever,
Hr Fauquel. - Gelijlcluidende conclusie,
Hr Gesche, eerste advocaat generaal.

ARREST.
Omtrent het middel : schending van
artikel 97 der Grondwet en artikel 388
van het Strafwetboek, doordat aangeklaagd arrest de besluitselen door eischer
genomen niet beantwoordt en dezen hoofdens medeplichtigheid a~n overspel veroordeelt, zich steunende op een voorgewende heeterdaad, .alswanneer de vaststellingen, waaruit het arrest dit bewijs
afleidt, geenszins die flagranti@ insluiten :
Overwegende' dat de besluitselen van
eischer enkel op dit een en zelfde verweermiddel gesteund gingen;
Overwegende dat, dit middel beantwoordende, bestreden arrest aanstipt dat
nit . de vaststelllngen, door den politiecommissaris van Vaux-sous-Chevremont,
op 27 April 1936 gedaan, namelijk wat
de bewegingen betreft, door hem, binnen
in den woonwagen van Chardron, op
zijn verwittiging, waargenomen, en wat
betreft de engheid der matras waarop
geen twee ·personen kunnen rusten, biijl\t
dat Kean (medeplichtige van eischer·) en
Chardron, gedurende den nacht van·
26 op 27 April1936, in hetzelfde bed hebben verbleven; dat de aanwezigheid, in
den woonwagen, op een matras die op den

2e KAMER.- 11 Mei 1937.
VERKEER. - TEEKEN TOT WAARSCHUWING DAT DE WEG SECUNDAIR WOitDT
EN DE BESTUURDER VAN EE~! VOERTUIG
DEN DOORGANG MOET VRIJLATEN VOOR
DE VOERTUIGEN DIE DEN WEG BERIJDEN
WAAROP HIJ GAAT AANKOMEN. - 0MGE.KEERD.E DRIEHOEK. - VERPLICHTING
ZOODRA DAT TEEKEN AAN DEN VEREISCHTEN UITWENDIGEN VORM VOLDOET.
- GEBRUIKER VAN DEN WEG NIET GERECHTIGD DE REGELMATIGHEID VAN DAT
TEEKEN TE BETWISTEN.
VERKEER. - RANGORDE VAN DE WEGEN. - 0PENBARE PLEINEN ZIJN OPENBARE WEGEN. REGELEN BETREF.FENDE DEN VOORRANG ZIJN VAN TOEPASSING.
1° Het teelcen (mngelceerde driehoelc), dienende tot waarschuwing dat de weg secundair wordt en de bestuurder van een voertuig· den doorgang moet vrijlaten voor de
voertuigen die den weg ber~jden waarop
hij gaat aanlcomen, legt de verplichting
op die het voorstelt van .zoodra het aan
de voorgeschref!en vereischten nan_qaande
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-41den vorm voldoet. Geen enkele andere . openbare pleinen niet voorziet, en dat
voorwaarde is vereischt. Regelmatig naar bijgevolg, en krachtens artikel 56 van het
den vorm verplicht het uit zich zelf den reglement, eis~her, die van rechts kwam,
weggebruiker, also{ het geplaatst was op de kwesbge plaats, den verkeersdoor de bevoegde overheid of met haar voorrang had; en alswanneer (tweede •
machtiging, en het is den gebruiker van onderdeel) het teeken, gesteld op den
den weg niet toegelaten te betwisten · dat weg door eischer gevolgd, er geplaatst
het teeken, hetwelk uiterlijk in orde werd door de agenten van het beheer van
schijnt, niet regelmatig zou zijn (Kon. bruggen en wegen, en niet door de gehesl. van 1 Fehruari 19~4. artt. 31, 3°; meenteoverheid, aileen daartoe bevoegd :
·131, §§ 1 en 2, 7° en § 4J (1).
dat dit teeken, onwettelijk gesteld zijnde
'2° Volgens m·tikel3, 1°, van he+ Koninklijk niet moest geeerbiedigd worden, en dat
besluit van 1 F'ebnwri 19.'34 zijn de open- het bijgevolg, daar de wegen, onderbm·e pleinen publieke wegen. Het punt scheidenlijk door partij~n gevolgd, hoofwaar een weg en een openbaar pie. in samen- wegen en wegen van zelfde kategorie
komen vormt een splitsing, rwns,luiting of waren, de burgerlijke partij was die, bij
kruising, in den zin t>a:n artikel 51, 3°, toepassing van artikel 55 van het reglevan dat besluit. Het plaatsen van het ment, den doorgang moest vrij laten aan
teeken (omge/ceerde driehoek) is b~jge eischer, welke van rechts kwam;
volg door artilrel 51, 3° toegelaten bij
Omtrent het eerste onderdeel van het
het naderen van een openbaar plein, middel :
Overwegende dat, volgens artikei- 3, 1o,
zoowel als bij het naderen van andere
wegen, en dit teeken verplicht_ den weg- van het Koninklijk besluit van 1 Februari
gebruiker, die het ontmoet, den doorgang 1934, de pleinen openbare wegen zijn;
vrij te laten voor hem die het openbaar dat het punt waar een weg en een openplein komt opgereden.
baar plein samenloopen dus een splitsing,
aansluiting of kruising is, in den zin van
(HUBERT, T. PAQUES.)
artikel 51, 3°, dat over het algemeen en
zonder onderscheid beschikt; dat, hijgeVoorziening tegen een vonnis van de volg, het plaatsen van het teeken waar•Correctioneele rechthank te Namen, ge- van sprake, door deze beschikking is voorwezen op 20 Fehruari 1936.
zien en toegelaten, zoowel hij het naderen
van een openhaar plein als bij het naderen
ARREST.
van andere wegen; dat, in gev0lge artikel131, n° 4, deze plaatsing, alsdan voor
I. Wat de voorziening aangaat gericht gevolg heeft, den weggehruiker, die dat
tegen de heslissing geveld op de openbare teeken tegenkomt, te verplichten den
vordering :
doorgang vrij te laten voor deze, die het
Om trent het mid del : schending : 1° van openhaar plein komt opgereden;
artikelen 51, 3°, 54, 55, 56 en 131, n° l•,
Waaruit volgt dat het middel in zijn
van het Koninklijk besluit van 1 Fe- eerste onderdeel in rechte mist;
hruari 19~4, het algemeen reglement
Omtrent het tweede onderdeel van het
lletreffende de verkeerspolitie, en van middel :
artikel 2 der wet van 1 Oogst 1899, gewijOverwegende dat het teeken, bij arti:Zigd door deze van 1 Oogst 1924; 2° van kelen 51, 3°, en 131, r.o, van het Konil\khet decreet van 14 December 1789, van lijk hesluit van 1 Fehruari 193r. voorde wet van 16-24 Oogst 1790 en van zien, om verhindende kracht te hehhen,
artikel 78 der gemeentewet, doordat het slechts aan zekere vormvereischten moet
aangeklaagd arrest eischer veroordeelt, voldoen, dewijl geen enkel andere voorom reden dat hij, komende uit een weg waarde wordt vereischt;
voorzien van een signaal bestaande in een
Overwegende, anderzijds, dat het pri.omgekeerden driehoek, gehouden was den vate personen verhoden is teekens aan
doorgang vrij te laten, en dezen niet heeft te hrengen die hetrek hehhen op het wegvrij gelaten aan de hurgerlijke partij die verkeer, tenzij ze daarvoor hehoorlijk toeden weg bereed waarop hij ging aankomen, lating hebben verkregen van de bevoegde
alswanneer (eerste onderdeel) deze weg overheid, dewelke overigens in staat is
·een. openbaar plein is; dat het reglement op dat gebied alle aanmatiging van recht
het plaatsen van zulkdanig teeken v66r te voorkomen of te beteugelen;
,
Dat, hijgevolg, het teeken, regelmatig
in den vorm, door zichzelf den wegge(1) Zie Verbr., 9 Maart 1936 (Bull. en
bruiker verplicht, alsof het geplaatst was
PAsiC., 1936, I, 181); -vergelijk Verbr., 4 Juni
door de bevoegde overheid of met haar
1.936 (ibid., 1934, I, 305).
toelating; dat het den weggebruiker de
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--- 42 inachtneming der verplichting oplegt welke het voorstelt;
Overwegende dat er anders :JVer beslissen en aan wie ook de mogelijkheid
laten het regelmatig aanbrengen van een
teeken te betwisten, dat .rer.htmatig is in
schijn, aile veiligheid aan de weggebruikers
zou ontnemen, die nooit zekerheid zouden
hebben aangaande hun rechten en plichten; dat zulks niet den wensch van bet
Besluit kan zijn;
Waaruit volgt dat, door te beslissen dat
het teeken, voorkomende op tabel I,
bijlage van het Koninklijk besluit van
1 Februari 193~, onder n• 7, door een
bevoegde of niet bevoegde administratieve
overheid geplaatst, in aile geval aan het
deel van den weg, waarop betichte reed,
het karakter van secundairen weg gaf,
onder toepassing vail en de van artikel 131,
~ 0 , het aangeklaagd vonnis geen enkel der
wetteksten, in het middel aangerl.uid,
heeft geschonden;
Om deze redenen, het H of, verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
11 Mei 1937. -2e KamAr.-- Voorzitter,
Hr Jamar, voorzitter. -- Verslaggever,
Hr Fauquel. -- Gelijkluidende conclusie,
Hr Gesche, eArste advocaat generaal.

2e KAMER. -,- 11 Mei 1937.

BEROBP. ·-- STRAFZAKEN. -- ARTIKEL 205 VAN RET WETBOEK VAN
S.TRAFVORDERING GELDT UITSLUTTEND
VOOR RET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE
RECRTBANK OF RET. HOF DOOR WEJ,KE
VAN RET BEROEP KENNIS MOET GENOMEN WORDEN.

Artikel 205 van het Wetboek van straft•or_dering (wet van 1 Mei 18~9, art. 8),
dat voorschrijft dat het beroep, op straffe
van verval, moet aangezegd worden hetzij
aan beklaagde, hetzij aan de hurgerl~jk
verantwoordelijke partij, binnen vijftien
dagen te .rekenen van de uitspraak van
het vonms, en dat het exploot dagvaarding binnen de maand moet bevatten,
geldt uitsluitend voor het openbaar ministerie bij de rechtbank of het Hof door
welke van het beroep kennis moet u)orden
genomen, maar geldt niet voor den procureur des Konings die in beroep gaat
van een vonnis door zijn correctioneele
rechtbank gewezen (1).
(1) Zie Verbr., 17 .Febl'uari 1930, Bull.
en PASIC., l!HiO, I, 123.

Is dus regetmatig en ontvankel~jk het beroep
dat door den procu1·eur des Konings tegen
een vonnis van zijn correctioneele rechtbank wordt ingesteld door een verklaring
op de griffie van die rechtbank, gedaan
binnen den termijn voorzien door art1:kel 203 van het Wetboek van Strafvordering.
~GODEFROID, T. PAREE.)
I

Voorzi~ning tegen een arrest van het

Hof van beroep te Brussel, gewezen op
13 Maart 1937.
ARREST.

Omtrent het eenig middel : schending
van artikeJ 205 van het Strafvorderingswetboek, en artikel 8 der wet van 1 Mei
18~9, doordat het aangeklaagd arrest het
beroep ontvangt door het openbaar ministerie ingediend tegen het vonnis der ·
correctioneele rechtbank te Charleroi, van
30 Januari 1937, en over den grond der
zaak beslist, alswanneer dat beroep niet
ontvankelijk was, daar de verklaring van ,
beroep aan eischer slechts na bet verstrijken van den termijn van vijftien dagen,
door bovenbedoelde artikelen voorzien, is
beteekend geweest, en daar het exploot
der beteekening van dit verhaal de dagvaarding binnen de maand, te rekenen
vanaf de uitspraak van het vonnis, niet
bevatte;
Overwegende dat het beroep, waarvan
sprake, regelmatig,. door den procureur
des Konings bij de rechtbank van eersten
aanleg te Charleroi, door verklaring ter
griffie, overeenkomstig artikel 203 van
het Strafvorderingswetboek, op 6 Februari 1937 werd ingesteld tegen het
vonnis op 30 J anuari te voren geveld;
Overwegende dat de in het middel ingeroepen wetsbepalingen slechts worden
toegepast wanneer het heroep wordt ingesteld door het openbaar ministerie bij
de rechtsmacht welke van het · beroep
kennis moet nemen; dat zij vreemd zijn
aan de gevailen, waarin, zooals in specie,
het beroep werd ingeslagen door het
openbare ministerie bij de rechtbank
waarvan de beslissing, aan den rechter in
tweeden graad voorgelegd, uitgaat;
Dat het mid del dus in rechte mist;
I. Omtrent de openbare vordering :
Overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden n::1geleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;

-- ,!-::;. __

II. Omtrent. de burgerlijke vordering :
Overwegende dat eischer geen enkel
middel tot staving van zijn verhaal
inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
11 Mei 1937.- 2e Kamer.- lloorzitter,
Hr Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. Ferslaggever, Hr Fauquel. Gelijkluidende conclusie, Hr Gesche, eerste
advocaat generaal.

2e KAMER.- 19 Mei 1937.

1° OVERSPEL. -

VEROORDEELING BIJ
VERSTEK. - VERZET BINNEN DEN GE"
WONEN TERMIJN. 0VERSCHRIJVING
VAN DE ECHTSCHEIDING. VERVAL
VAN DE PUBLIEKE VORDERING.
2o VOORZIENING IN VERBREKING.
- VEROORDEELING BIJ VERSTEK WEGENS OVERSPEL.- VERZET BINNEN DEN
GEWONEN TERMIJN. OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING. - ER
BESTAAT GEEN AANLEIDING UITSPRAAK
TE DOEN OVER DE VOORZIENING TEGEN
HET LATERE ARREST DAT HET VERZET
ALS ONGEDAAN HEEFT VERKLAARD.

1 o De publieke v01·dering we gens overspel
en medeplichtigheid vervalt door de overschrijving van de echtscheiding in de
registers van den bur'gerlijken stand na
het verzet dat, binnen den gPwonen termijn, tegen het bij verstelr gewezen arrest
van veroordeeling gedaan werd (wet van
17 April 1878, art. 2, al. 2) (1).
2o Wanneer na verzet, binnen den gewonen
termijn, tegen het arrest van veroordeeling
wegens overspel en medeplichtigheid gedaan, de echtscheiding werd overgeschreven in de registers van den burgerlijken
stand, verklaart het Hof dat er - geen
aanleiding bestaat uitspraak te doen o1Jer
de voorziening tegen het latere arrest dat
het verzet als ongedaan heeft verklaard.
(BOLLENS, T. VAN GIJSEGHEM.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
18 Februari 1927.

(1) Zie Verbr., 10 Februari 1936 (Bull. en
PASIC., 193B, I, 149, en de nota).
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ARREST.
Aangezien, luidens een uittreksel der
registers der akten van den burgerlijken
stand van de Stad Brussel, de echtscheiding van de aanvraagster en van den
klager de openbare actie had uitgedoofd
den _15 · Febr-uari 1937, alswanneer bet
arrest van veroordeeling uit hoofde van
overspel en medeplichtigheid, bij verst.ek
uitgesproken den 22 J anuari, en tegen
hetwelk verzet aangeteekend was door
aanvragers den 12 Februari, in-de gewone
termijnen, nog geen kracht van gewijsde
had·
A~ngezien dus de echtscheiding, van
af 15 Februari, aile uitwerksel had outnomen aan dit arrest van veroordeeling;
Aangezien, indien daarna, op verstek
van aanvragers, hun verzet tegen dit
arrest als ongedaan werd verklaard door
arrest van 18 Februari, dit laatste arrest
aan het eerste de definitief verloren uitwerksels niet heeft kunnen terugschenken;
Aangezien geen enkele veroordeeling
nog ten laste van aanvragers bestaande,
en de openbare actie uitgedoofd zijnde,
de voorzieningen tegen het arrest van
18 Februari thans zonder voorwerp zijn;
Om deze .redenen, het Hof zegt dat er
geen reden meer is op de voorzieningen
uitspraak te doen.
19 Mei 1937.- 2e Kamer.- lloorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, Hr Wouters. Gelijkluidende conclusie, Hr Leon Cornil,
advocaat generaal.

2e KAMER. -

19 Mei 1937.

to MIDDELEN VAN VERBREKING.
MIDDEL ONTLEEND DAARAAN DAT
HET ARREST VAN VEROORDEELING NIET
VOORAFGEGAAN WERD DOOR EEN VERSLAG, NOCH DOOR EEN ONDERZOEK TER
ZITTING. - DAARMEE STRIJDIGE VERMELDINGEN VAN HET ARREST. - GEEN
TNSCHRIJVING VAN VALSCHHEID.- MIDDEI, GEBREKKIG IN FEITE.
2o REDENEN VAN DE VONNTSSEN
EN ARREST EN. - ARREST vAN VEROORDEELING TOT STRAF. - VERPLICHTINI} DE WETSBEPALING, DIE HET FElT
STRAFBAAR STELT EN DIE DE STRAF
BEPAALT, AAN TE DUIDEN. VERPLICHTING DIE DEN VORM BETREFT EN
HET MOTIVEEREN VAN DE VONNI!SSEN
RAAKT.
3o VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZA!;;EN. -- VERGISSING IN HET

-

4°

5°
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AANDUIDEN V>\N DE WETSBEPALING DIE
HET FEJT STRAFBAAR STELT EN DIE DE
STRAF BEPAALT. GEEN MIDDEL KAN
GENOMEN WORDEN UIT DE SCHENDING
VAN DE VERKEERDELIJK AANGEDUIDE
WETSBEPALING.

afstand deed van zijn beroep en het
Ho( alleen over het beroep van het openbaar ministerie uitspraak gedaan heeft,

MIDDELEN VAN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID).- MIDDEL
ONTLEEND AAN EEN VF.RGISSTNG IN HET
AANDUIDEN VAN DE WETSBEPALING DIE
HET FElT STRAFBAAR STELT EN DIE DE
STRAF BEPAALT. STRAF TOEGEPAST
VOLGENS DE FEITELIJKE GEGEVENS. MIDDEL NIE'f ONTVANKELIJK.

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
21 Januari 1937.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. MIDDELEN DOOR
BEKLAAGDE UITEENGEZET IN ZIJN VERZOEKSCHRIFT TOT STAVING VAN ZIJN
BEROEP. AFSTAND VAN ZIJN BEROEP
DOOR BEKLAAGDE. HOF VAN BEROEP
BESLISSENDE ALLEEN OVER HET BEROEP
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. GEEN VERPLICHTING DE IN HET VERZOEKSCHRIFT UI'fEENGEZETTE MIDDELEN
TE BEANTWOORDEN.

1° Is gebrekkig in feite het middel ontleend
daaraan dat het arrest van veroordeeling
niet zou voorafgegaan geweest zijn door
een verslag, noch door een onderzoek ter
zitting, dan wanneer het arrest vermeldt
dat de voorzitter 11erslag gedaan heeft en
¢e zaak ter zitting behandeld werd, en
wanneer overigens de eischer het bewijs
niet overlegt van een door hem regelmatig gevorderde inschrijving van valschheid tegen bedoelde vermeldingen van
het arrest.
2° De verplichting, aan den rechter opgelegd,
om, tot staving van een veroordeeling tot
straf, de wets bepaling die het feit strafbaar stelt en die de straf bepaalt aan te
duiden, is een verplichting die den vorm
betreft en het motiveeren van de gerechtelijke beslissingen raakt (Grondwet,
art. 97).
3° Het qrrest van veroordeeling, dat een
vergissinq bevat in. de aanduiding ·van de
wetsbepaling die het feit strafbaar stelt
en de straf voorziet, ->Schendt de verkeerdelijk aangeduide wetsbepaling niet.
r.o De ·vergissing in de aandu'iding van de
wetsbepaling, die het feit stmfbaar stelt
en de straf 11oorziet, kan niet dienen tot
een middel van verbreking, wanneer de
toegepagte straf die is welke had moe.ten
toegepast worden volgens de feitelijke
gegevens (Wetb. van Strafv., art. 411).
5° Het Hof van beroep moet d.o door beklaagde, in zijn verzoeksch1·ift tot staving
van zijn beroep, uiteengezette middelen
niet beantwoorden, wanneer belclaagde

(NEEFS.)

ARREST.

Omtrent het middel : schending van
artikelen 209,210 en 211 van het Wetboek
van rechtspleging in st.rafzaken, doordat
bestreden arrest, in tegenstrijd met hetgeen het ,vermeldt, noch van een verslag,
noch van een onderzoek, ter zitting, werd
voorafgegaan :
Overwegende dat' bestreden arrest vaststelt dat de voorzitter van het Hof verslag heeft gedaan, en dat de zaak ter
zitting van het Hof werd onderzocht;
Overwegende dat die meldingen bewijs
opleveren tot betichting van valschheid
toe, en dat aanlegger niet bewijst regelmatig die meldingsn van valsch te hebben beticht;
Dat bijgevolg het middel aan grond
mist;
Omtrent het middel getrokken uit het
feit dat bestreden arrest, de beslissing
van den eersten rechter bekrachtigende,
evenals deze, ten nadeel van de openbare
partij, verzuimd heeft eene som van
400 frank te brengen in de taks der
kosten van eersten aanleg, ten laste van
eischer gelegd :
.
Overwegende dat eischer er geen belang
bij heeft, bestreden arrest het beweerde
verzuim w verwijden; dat, bijgevolg, het
middel niet ontvankelijk is;
Omtrent het middel : schending van
artikel 327 van het Strafwetboek, doordat
bestreden arrest, bij verwiJzing naar het
vonnis dat het bekrachtigt, artikel 327
van het Strafwetboek heeft ingeroepen
tot staving van eene veroordeeling uit
hoofde van zekere bedreigingen, welke
onder toepassing van deze wetsbepaling
niet vallen :
Overwegende dat de verplichting die
den rechter is opgelegd, de wetsbepaling
aan te duiden welke van het bestrafte
feit een inbreuk maakt, en de toe te passen straffen voorziet enkel wat den vorm
aangaat, en de motiveering der rechterlijke
beslissingen aanbelangt, met betrek op
artikel 97 der Grondwet; dat bijgevolg
de misslag begaan in het aanhalen der op
de vastgestelde feiten toepasselijke wetsb~palingen geen schending der ingeroepene wetsbepaling kan uitmaken;

-45Overwegende dat, volgens verwante
begrippen, artikel 411 van het Strafvorderingswetboek beschikt dat, « wanneer
de uitgesproken straf dezelfde is als degene die voorzien is door de op de misdaad toepasselijke wet, niemand de vernietiging van het arrest kan eischen onder
voorwendsel dat er, bij de aanhaling van
den tekst van de wet, een vergissing begaan werd »;
Overwegende dat de straffen tegen aanlegger uit hoof de der feiten I, a en b,
uitgesproken, gerechtvaardigd zijn door
de vaststellingen van het arrest, dewelke
de toepassing der straffen bij artikelen 328
en 330 van het Strafwetboek voorzien,
medebrachten, en dat de omvang dezer
straffen, in zake niet werd overschreden;
Dat, bijgevolg, het middel aan grond
mist;
Omtrent b!'lt middel getrokken uit het
feit dat bestreden arrest aanlegger verwezen heeft uit hoofde van lasterlijke aangiften, zonder inachtneming van verscbillige middels, door hem, in zijn verzoek' tot beroep, tegen he't vonnis van den
·
eersten rechter ingebracht :
Overwegende dat, voor den recbter in
heroep, aanlegger verklaard beeft van
zijn beroep af te zien; dat bij, aldus, beeft
afgezien van de middels die bij tegen de
b'eslissing van den eersten recbter inbracbt;
Overwegende, ten andere, dat bet arrest zicb uitsluitelijk grondt op bet onderzoek voor bet Hof gedaan, en dat, bijgevolg, in de veronderstelling dat bet vonnis van den eersten · recbter van een of
ander nietigbeid ware aangetast, hestreden arrest die nietigbeid niet had kunnen
overnemen;
Omtrent bet middel getrokken uit het
feit dat bestreden arrest de aanvraag van
aanlegger beeft verworpen, strekkende tot
v~rhoor van zekere getuigen :
Overwegende dat, zooals werd gezegd
in antwoord op bet eerste middel, aamegger heeft afgezien van zijn beroep, en
diensvolgens, van de middelen van zijn
verzoek strekkende tot verboor van gezegde getuigen; dat, bijgevolg, bet middel
niet kan aangenomen worden;
En overwegende, voor bet overige, dat
de substantieele of op straf van nietigheid voorgescbreven recbtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze beweegredenen, bet Hof verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger
in de kosten.

19Mei 1937.- 2e Kamer.- Voorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, Hr Wouters. Gelijkluidende concl'lisie, Hr Leon Cornil,
advocaat generaal.

2e

KAMER. -

19 Mei 1937,

FRANSCHE TAAL. - NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
ARREST IN HET NEDERLANDSCH. VOORZIENING IN VERBREKING EN AFSTAND DAARVAN IN HET FRANSCH. AFSTAND NIET ONTVANKELIJK.
.

Wanneer het bestreden arrest in het Nederlandsch opgemaakt is, en beklaagde zich
in ve~~reking .vo~rzien heeft en daarna
van ztJn voorztenmg afstand doet door in
het Fransch opgestelde akten, is de afstand zoowel als de voor1.iening nietig
(wet van 15 Juni 1935, artt: 27 en
r.o) (1).
(KLEP.)

Voorziening tegen een arrest van bet
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
18 Februari 1937.
ARREST.

Overwegende dat de bestreden beslissing in Nederlandscbe taal is opgesteld
geweest;
Overwegende dat, ingevolge artikel 27
der wet van 15 J uni 1935, de recbtspleging
v66r het Hof van cassatie gescbiedt in de
taal in dewelke bet aangeklaagd vonnis
werd geveld, en dat, luidens artikel r.o
derzelfde wet, die regel op straf van
nietigbeid is voorgescbreven ·en die nie.tigbeid van ambtswege door den recbter
wordt uitgesproken;
Overwegende dat, bijgevolg, de afstand
zoo wei als de voorziening, in Fransche
taal opgesteld, nietig zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst den aanlegger in de
-·
kosten.
19 Mei 1937.-2eKamer.- Voorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voorzit.ter.- Verslaqgever, ~r Bail.- Gelijklutdende concluste, Hr Leon Cornil, advocaat generaal.

(1) Zie Verbr., 2 Februari en 22 Februari,.
supra, biz. 9 en 13.
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2e KAMER.- 19 Mei 1937.
1° VERKEER. _· VER'MOGEN VAN DEN
RECHT·ER, DIE TEN GRONDE UITSPRAAK
DOET, OM OP SOUVEREINE WIJZE UIT DE
FEITEN DE DOOR BEKLAAGDE BEGANE
ONVOORZICHTIGHEID AF TE LEIDEN.
2° BEROEP.- BERI}EP TEGEN EEN VONNIS VAN DEN POLITIERECHTER.
RECHTBANK VAN EERRTEN AANLEG BESLISSENDE IN BEROEP. EENPARIGHEID VAN STEMMEN NIET VEREISCHT.
1° De rechter die ten gronde beslist heeft,
kon, krachtens zijn recht van vrije beoordeeling, uit het feit dat beklaagde tegen
een . stilstaand voertuig gereden had,
afle~den dat beklaagde een onvoorzichtigheid beging.
2° De eenparigheid van stemmen, vereischt door artikel 140 van de wet van
18 Juni 1869, gewijzigd door artikel 2
van de wet van 4 September 1891, is niet
voorgeschreven voor de beslissingen van
een rechtbank van eersten aanleq, die in
beroep uitspmak doet over een zaak van
eenvoudige pol-itie (1.).
(DAMZEAU~,

Aangezien het bestreden vonnis binnen
de perken van de oppermachtige beoordeeling des reehters blijft, door uit de
bestatigde feit~n de onvoorzichtigheid van
den betichte af te leiden, en ten genoege
van rechte gemotiveerd is;
Dat I!et middel niet kan aangenomen
worden;l
Omtrent het tweede middel, aanhalende dat het vonnis met eenparigheid van
stemmen had moeten geveld worden;
Aangezien de eenparigheid van stemmen, voorzien door artikel HO der wet
van 18 Juni 1869, gewijzigd door artikel 2
der wet van 4 September 1891 ' niet
vereischt wordt van eene rechtbank van
eersten . aanleg, zetelende als beroepsrechter m zaken van enkele politie;
Dat het middel in rechte mist;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanlegger in de
kosten.
19 Mei 1937. - 2e Kamer. - Voo1·zitter
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voor~
zitter. - Verslaggever, Hr De Wilde. Gelijkluidende conclusie, Hr Leon Cornil
advocaat genenl'al.
·
'

T. DANNEVOYE.)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Tongeren op 13 J anuari 1937.
ARREST.
Gezien de voorziening :
I. Op- de openbare vordering :
Aangezien geen strafveroordeeling tegen betichte werd uitgesproken;
Dat de voorziening dus niet ontvankeIijk·is, bij gebrek aan belang;
II. Op de burgerlijke vordering :
Omtrent het eerste middel, genomen
uit de schending van artikel 97 der
Grondwet, door dat het bestreden vonnis "enkel zegt dat de betichte eene onvoorzichtigheid begaan heeft met tegen
een ~.tilstaande voertuig op te varen »,
terWIJl "men niet noodzakelijkerwijze eene
onvoorzichtigheid begaat met tegen een
stilstaande voertuig te rijden » :
Overwegende dat, indien men niet
no?dzakelijkerwijze eene onvoorzichtigheid begaat met tegen een stilstaande
voertuig te rijden, men nochtans zulks
doende eene onvoorzichtigheid kan begaan, volgens de omstandigheden;

ze

KAMER.- 24 Mei 1937.

1° MIDDELEN VAN VERBREKING.
- SRAFZAKEN. - GEHEIME STOKERIJ.
- MIDDELEN AANVOERENDE DAT HET
BESTREDEN ARREST NIET ANTWOORDDE
OP DE BEWERING VAN BEKLAAGDE
WAARDOOR HIJ DEED GELDEN DAT HET
NIET BEWEZEN WERD DAT HIJ EIGENAAR
OF HUURDER WAS VAN DE PLAATSEN
WAAR HET MISDRIJF ONTDEKT WERD.BEKLAAGDE VEROORDEELD OM RECHTSTREEKS TE HEBBEN DEELGENOMEN
AAN RET MISDRI.TF. - MIDDELEN ZONDER BELANG.
2° BEWIJS. STRAFZAKEN. BEKLAAGDE DIE BEKEND HEEFT EN ZIJN
BEKENTENIS WEER INTROK. VERMOGEN VAN DEN RECHTER OM ALLEEN
DE BEKENTENIS ALS RECHTZINNIG TE
BESCHOUWEN.

1° Zijn van belang ontbloot de middelen
door beklaagde ontleend daaman dat het
m·rest, hetwelk hem veroordeelt om aan het
misdrijf 1'echtstreeks te hebben deelgenomen, niet geantwoord /weft op zijn bewering waardoor hij aanvoerde dat het
niet behoorl~ik bewezen werd dat hij
eigenaar of huurder was van de plaatsen
(1) Zie Verbr., 13 Mei 1P35 (Bull. en . waar een geheime stokerij werd ontdekt.
PASIC., 1935, I, 248, A, 5°).
'2° Wanneer een beklaagde, bij dezelfde ver-

-
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klaring, schuld bekend heeft en die bekentenis weer i.ntrok, kan de rechte.r,
krachtens zijn recht van vrije beoordeeling,
alleen de bekentenis als rechtzinnig beschouwen, daar de regelen betreffende de
onsplitsbaarheid van de bekentenis niet
van toepassing zijn in strafzaken.
(FAUCONNIER,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

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

Omtrent de eerste twee middelen
samen :
Ret eerste : schending, verkeerde uitlegging of ten minste verkeerde toepassing van artikel 131, § 2, der wet van
15 April 1896, artikelen 1319, 1320 en
1321 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 16 van het Strafvorderingswetboek,
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest, om eischer te veroordeelen,
ten onrechte dezen heeft aanzien als gehuisvest en verblijvende in de lokalen
waar de inbreuk werd begaan;
Ret tweede : schending van artikel 97
der Grondwet en van artikel131, § 2, der
wet van 15 April 1896, doordat bet Rof
het middel door betichte ingeroepen niet
zou beantwoord hebben, waar deze beweert dat zijn hoedanigheid van eigenaar
of van huurder, bewust v;:m de slnikerij,
niet kon bewezen worden door het proces-verbaaJ door de agenten van het
Beheer van geldwezen opgesteld, en dat
aldus een der voorwaarden, om artikel131,
§ 2, der wet van 15 April 1896 toe te
passen, ontbrak;
Overwegende dat het bestreden arrest
de veroordeeling heeft gegrond op het
feit dat " Fauconnier rechtstreeks heeft
deel genomen aan de inbreuk in de daging
aangehaald », en niet op de verantwoordelijkheid, welke artikel131, § 2, der wet
v.an 15 April 1896, ten laste legt van de
eigenaars en huurders der gebouwen,
waar de inbreuk werd ontdekt; dat de
kritiek op de beschouwingen van het
arrest, aangaande de huisvesting, het
verblijf en de hoedanigheid van eigenaar
en huurder van betichte, dus zonder verband is, daar de veroordeeling van elders
is gerechtvaardigd ;
Dat het middel van belang ontbloot, en
bijgevolg niet ontvankelijk is;
Omtrent het derde middel : schending
van.artikel 20, § 1, der wet van 15 April
1896, gewijzigd bij artikel 3 der wet van

28 December 1912, van artikel 38, § 1,
der, wet .van 15 April 1896, gewijzigd bij
artikel 8 der wet van 20 .December 190~,
van artikelen ~00, § 1, 125 en 131, § 2,
der wet van 15 April1896, van artikel13
der wet van 29 Oogst 1919 en van artikel 2 der wet van 26 Juli 193~, alsook van
de rechtssp.raak in dubeo pro reo, en van
artikelen 1320, 1321 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek;
Overwegende dat aan het arrest het
verwijt wordt gedaan de verklaring van
eischer, zoo zij is opgeschreven i)l het proces-verbaal der agenten van den fiscus,
bekentenis gedaan en herroepen in dat
een en zelfde proces-verbaal, te hebben
verdeeld;
Overwegende dat het bestreden arrest,
het proces-verbaal inroepende, d(l werkelijkheid der vaststellingen welke het aanhaalt, en namelijk de werkelijkheid der
herroeping zoowel als deze der bekentenis, niet heeft miskend; maar overwegende dat, in strafzaken, zulke bekentenis niet onverdeelbaar en niet bindend
is voor den rechter, aan wie het behoort
de rechtzinnigheiq ervan, volgens alle
gegevens, te beoordeelen;
Dat daaruit volgt dat het verwijt tegen
het arrest ingebracht, niet gegrond is;
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd, dat de
straffen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze beweegredenen, bet Rof verwerpt de. voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
2~ Mei 1937.- 2e Kamer.- Voorzitter,
Rr ,Jamar, voorzitter. Verslaggever,
Rr Genart. Gelijkluidende conclusie,
Rr Gesche, eerste avocaat generaal.
2e

KAMER.-

24 Mei 1937.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
VRI.J.SPRAAK VAN BEKLAAGDE. VOORZIENING DOOR BURGERLIJKE PARTIJ. TERMIJN IS VIER EN TWINTIG
UUR.

2° MIDDELEN VAN VERBREKING.
MIDDEL GEGROND OP DE ONREGELMATIGHEDEN IN EERSTEN AANLEG BEGAAN. RECHTER IN BEROEP, VOOR
WIEN DIE ONREGELMATIGHEDEN NIET
WORDEN INGEROEPEN EN DIE BESLIST
HEEFT VOLGENS RET ONDERZOEK VOOR
HEM GEDAAN.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1° In geval van vrijspraak van den beklaagde, heeft de burgerlijke pCfrtij

-48slechts vier en twintig uren om zich · in
verbreking te voorzien (Wb. van Strafv.,
artt. 374, 409 en 412).
2° Is niet ontvankelijk het middel gegrond
op de onregelmatigheden die in eersten
aanleg zouden begaan zijn, wanneer die
onregelmatigheden niet werden ingeroepen v66r den rechter in· beroep, en
deze, zonder het door den eersten rechter
gedane onderzoek over te nemen, zijn
beslissing enkel gesteund heef~ op het
onderzoek dat ter zitting in beroep geschied is (1).
(SCHOCKWEILER, T. LANOTTE.)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te A arlen op 3 Februari 19 37.
ARREST.

Gezien de voorziening voor zoover ze
door eischer wordt ingediend in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij :
Overwegende dat de voorziening van
eischer, burgerlijke partij, tegen verweerder Lanotte, slechts op 6 Februari 1937
werd ingediend, alswanneer het vonnis
van vrijspraak, ten voordeele van eischer
Lanotte, op derden der zelfde maand werd
uitgesproken;
Overwegende dat de termijn van voorziening in verbreking voor de burgerlijke
partij, ingeval van vrijspraak van betichte, luidens artikelen 374, 409 en 412
van het Strafvorderingswetboek, vier en
twintig uren is;
Overwegende dat de voorziening dus
laattijdig is;
Gezien de voorziening voor zoover ze
door eischer ingediend in zijn hoedanigheid
van betichte :
Omtrent het middel afgeleid uit het feit
dat de rechter in tweeden graad zijn overtuiging heeft gesteund op getuigenissen
onregelmatig door den politierechter ontvangen en op een rechtspleging in politiezaken in den grond niet.ig van af de
eerste zitting, om reden dat al de getuigen door den eersten rechter onregelmatig werden gehoord : de zittingsbladen
van 5 Juni en 2 October 1936 stellen enkel vast dat de getuigen eed hebben afgelegd; zij hebben den eed niet afgelegd,
voorzien bij artikel 155 van het Strafvorderingswetboek, deze twee zittingsbladen, evenals deze van 1 Mei en 6 November 1936, zijn nietig, daar ze niet
geteekend zijn door den vrederechter van
(1) Zie Verbr., 9 Maart 1937 .~ttpra, biz. 19.

het kanton Florenville (art. 156 van het:
Strafvorderingswetboek en 10 der wet.
van 1 Mei 1849);
Overwegende dat. geen enkel in eersten
aanleg begane nietigheid voor den rechter
in beroep werd opgeworpen en dat deze
het onderzoek door den eersten rechtergedaan, niet heeft overgenomen; dat de
bestreden beslissing enkel gesteund gaat
op het onderzoek ter zitting gedaan; dat,
bijgevolg, het mid del niet ontvankelijk is~
Overwegende dat de bestreden beslissing werd gevuld op een rechtspleging in
dewelke substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen ·
werden nageleefd, en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
·
Gezien de voorziening voor zoover ze
door eischer is ingediend in zijn hoedanigheid van verweerder in de burgerlijke vordering, door Lanotte, tegen hem gericht :
Overwegende dat eischer geen enkel
bijzonder middel tot staving van zijn
verhaal doet gelden, en dat het Hof el'
van ambtswege geen opwerpt;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
24 Mei 1937.- 2e Kamer.- Voorzitter,
Hr Jamar, voorzitter. Verslaggever,
Hr Fontaine. - Gelijkluidende conclusie,
Hr Gesche, eerste advocaat generaa.l.

2e KAMER.- 24 Mei 1937.

SOUVEREINE BEOORDEELING
DOOR DEN RECHTER. - ONVRIJWILLIGE DOODING OF LICHAMELIJKE
LETSELEN. -RECHTER KAN DE TEKORTKOMING VINDEN IN DE FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN, OFSCHOON DEZE GEEN
STRAFBAAR FElT UITMAKEN.

Ter zake van misdrijven tegen de artikelen 418 en volgende van het Strafwetboek
(onvr~iu•illige dooding, onvrijwillige li- ·
chamelijke letselen), kan de rechter die
ten gronde uitspraak doet de gepleegde
tekortkoming vinden in de feitelijke omstandigheden die aan den persoon van
het slachtoffer letsel toebrachten, alhoewel
d1:e omstandigheden geen strafbaar feit
uitmaken.
(BRUNIN, T. LEBAS EN QUITTON.)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Doornik op 26 J uni 193 6.
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49ARREST.
Omtrent het middel : schending van
artikelen H8 et 420 van het Strafwetbo~ek,
537, 544 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek doordat het bestreden vonnis eischer
veroordeeld heeft hoofdens slagen of verwondingen bij gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg, om, v66r den ingang van een
huis in opbouw, zonder een deel van den
openbaren weg in beslag te nemen een
kuil te hebben gegraven, bestemd. tot het
doorgieten van steenkolen, en zonder de
aandacht der gebruikers van het voetpad
daarop te hebben getrokken, alswanneer,
dat doende : a) eischer geen enkel wet
noch plaatselijk reglement overtreden
had, en b) dat geen enkel wet noch
reglement hem de verplichting oplegde
zulk een kuil, zelfs voorloopig, te verstoppen, door deze zich op zijn eigendom
bevond;
Voor wat de openbare vordering aangaat :
Overwegende dat uit het vonnis blijkt
dat twee personen, waaronder de burgerlijke partij, « in een kuil, gelegen naast
het voetpad en den privaten eigendom
van eischer ,, gevallen. zijn; dat deze
opening zich niet van den binnenkant van
het gebouw bevond, maar " aan het voetpad zelf begon, en alzoo een gevaar daarstelde voor den gebruiker , ; dat het vonnis,
bovendien, vast stelt " dat het, voor deze,
onmogelijk was, op eenige centimeters na,
den privaten eigendom van den openbaren weg te onderscheiden »;
Dat het vonnis uit deze beschouwingen
afleidt dat eis~;her, door "de voorbijganger een gevaar zoo te laten naderen »
op de uiterste grens van zijn eigendom,
een nalatigheid heeft begaan welke de
oorzaak is van het ongeval;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de voorbijganger gewoonlijk den
openbaren weg gebruikte en dat de fout
van den aanpalenden eigenaar dus de
verwondingen van het slachtoffer heeft
veroorzaakt;
Overwegende dat, in zake inbreuk op
artikelen H8 en volgende van het Strafwetboek, de rechter ten gronde de fout
kan vinden in de feitelijke omstandigheden die den persoon van het slachtoffer
hebben aangetast, zonder dat deze feitelijke omstandigheden een inbreuk op
strafwetten of strafreglementen doen kennen·
D'at het middel in zijn eerste onderdeel
in rechte en in zijn tweede onderdeel in
feite mist;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreVERBR., 1937. - 4

ven rechtsvormen werden nageleefd e·n
dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Wat de burgerlijke vordering aangaat :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
zich erbij bepalende een geneeskundig
onderzoek te bevelen, geen eindbeslissing
is en geen uitspraak doet over de bevoegdheid; dat deze voorziening, luidens artikel 416 van het Strafvorderingswetboek,
niet ontvankelijk is;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
2fMei 1937.- 2e Kamer.- Voorzitter,
Hr Jamar, voorzitter. Verslaggever,
Hr Louveaux. - Gelijkluidende conclusie,
Hr Gesche, eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

25 Mei 1937.

FRANSCHE TAAL.- NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
- VOORZIENING IN VERBREKING. ~
BESTREDEN ARREST IN RET NEDERLANDSCH. - VOORZIENING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE BETEEKEND IN
HET FRANSCH AAN EEN BEKLAAGDE DIE
IN EEN W AALSCHE GEMEENTE WOONT.
- NIET ONTV ANKELIJK.
Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld door het openbaar ministene tegen
een in het Nederlandsch uitgesproken
arrest, wanneer die voorziening in het
Fransch beteekend werd aan een beklaagde
die in een W aalsche gemeente woont
(wet van 15 Juni 1935, artt. 2? en 38).

(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK,
T. MELAERTS EN ARCQ.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op
23 October 1936.
ARREST.
I. Voor zooveel de voorziening tegen
Leopold Arcq is gericht :
Overwegende dat aanlegger zich voorzien heeft tegen een arrest geveld door het
Hof van heroep van Luik en in Nederlandsche taal opgesteld;
Dat zijne voorziening, aan verweerder,
te Dampremy, Waalsche gemeente der
provincie Henegouwen, bij akte in Fransche taal opgesteld, werd beteekend;
Overwegende dat deze beteekening aan
de voorschriften der wet van 15 Juni 1935,

•
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op het gebruik der talen in gerechtszaken,
(LUYCKX, T. 'sTULTIENS.}
niet voldoet; dat immers' lui dens art.ikel 2 7
ctezer wet, de rec~tspleging v66r bet , Voorziening tegen vonnissen der politie<<' Verbrekingshof geschiedt in de taal in
rechtbank van het kanton Neerpelt van
dewelke de bestreden beslissing werd op- 12 Augustus en 5 November 1936 en een
gesteld »; dat, overigens, in artikel 38 vonnis in bsroep gewezen door de. rechtwordt voorgeschreven dat " aan elke in bank te Hasselt op 27 Februari 1937.
het Nederlandsch gestelde akte van rechtspleging, en aan elk in· dezelfde taal
ARREST.
gesteld vonnis of arrest, waarvan de
beteekening moet · gedaan worden in eene
I. Voor zooveel de voorziening is gerich't
Waalsche gemeente, die niet behoort tot
de Brusselsche agglomeratie, een Fransche tegen de vonnissen in zake door de politierechtbank geveld :
vertaling zal toegevoegd worden ";
Overwegende dat die vonnissen slechts
Overwegende dat, luide:ns artikel'' 40
van dezelfde wet, de regels .in voorgaande in eersten a an leg werden geveld;
Dat bijgevolg, voor zooveel zij die
)Jeschikkingen vervat op straf van nietigbestrijdt, de voorziening niet
heid zijn voorgeschreven, en dat die nie- · beslissingen
tigheid ambtshalve door den rechter dient ontvankelijk is;
II. Voor zooveel de voorziening is
uitgesproken;
Aangezien daaruit volgt dat de voor- gericht tegen het vonnis der correctioneele
rechtbank, statueerende in graad van
ziening niet ontvankelijk is;
beroep :
II. Voor wat Melaerts aangaat :
a. Ten aanzien van de openbare vorAangezien de bestreden beslissing werd
geveld op een rechtspleging in dewelke de dering :
Omtrent het middel : schending van
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na- artikelen 1, 80 en 85 van het Strafwetboek,
geleefd, en de uitgesproken veroordeelin- 21 en 23 der wet van 17 April1878, uitmakende den voorafgaandelijken titel van
gen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de het Wetboek van rechtspleging in strafvoorziening; laat de kosten ten laste van zaken; van artikel 26 der zelfde wet, gewijzigd bij artikel 1 der wet van 1 Maart
den Staat.
1891; van artikel 130 van het Wetboek
25 Mei 1937. - 2e Kamer.- Voorzitter,
van rechtspleging in strafzaken; van
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voor- artikel 1 der wet van 4 October 1868, op
zitter. - Verslaggever, Hr Louveaux. de verzachtende omstandigheden, gewijGelijkluidende conclusie, Hr Sartini van . zigd bij artikel 3 der wet van 23 Oogst
den Kerckhove, advocaat generaal.
1919; van artikelen 4 en 5 der zelfde wet;
doordat bestreden vonnis op de strafvordering heeft gestatueerd in miskenning der verjaring op den datum der
beslissing voltrokken :
2e KAMER. - 25 Mei 1937.
Overwegende dat aanlegger vervolgd
was uit hoofde van, te Lommel, op 2 JaVERJARING IN STRAFZAKEN.
nuari 1936, onvrijwillig, door gebrek aan
NAAR DEN POLITIERECHTER VERWEZEN
voorzichtigheid of voorzorg, slagen of
WANBEDRIJF. VERJARING DOOR VERkwetsuren aan Stultiens te hebben verLOOP VAN ZES MAANDEN SEDERT DE
oorzaakt :
LAATSTE GELDIGE DAAD VAN STUITING
Overwegende dat, bij aanneming van
VAN DE VERJARING.
verzachtende omstandigheden, de Raadkamer aanlegger had verzonclen v66r de
W anneeT een wanbedrij f door de raadkameT, die verzachtende omstandigheden politierechtbank; dat, dienvolgens het
feit door de regelen der verjaring voorzien
aanneemt, nadr den politierechter veTvoor de overtredingen, was behef'rscht;
wezen wordt, is het feit onderwoTpen aan
Overwegende dat, op den datum van
de Tegelen van de verjaring voorzien voor
het bestreden vonnis, te weten, den 27 Fed~ overtredingen. Er is bijgevolg verjanng, wanneer er meer dan zes maanden hruari 1937, meer dan zes maand waren
verloopen sedert de laatste geldige akte
verloopen zijn sedert de laatste geldige
van onderbreking; dat bijgevolg de indaad van stuiting van de verjaring (1).
breuk verjaard was;
Overwegende dat bestreden vonnis,
; (1) Zie Verbr., 20 Mei 1935 (Bull. en PASIO.,
door op de openbare vordering, in misken1935, I, 253, 7o),
ning der voltrokken verjaririg te beslissen,
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de in het middel ingeroepen wetsbepalingen he eft geschonden;
b. Ten aanzien van de burg"rlijke vor.
dering :
Overwegende dat bestred!Jn vonms, op
de burg·erlijke vordering rechtdoende,
zich bepaalt een voorschot aan de burgerlijke partij toe te kennen, en een
deskundig onderzoek te bevelen; dat het
dus, naar den zin van artikel 416 van het
Strafvorderingswetboek, noch definitief
is, noch over de bevoegdheid zich uitspreekt; dat bijgevolg, luidens dezelfde
wetsbepaling, de voorziening niet ontvankelijk is;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt het bestreden vonnis der correctioneele rechtbank, zetelende in graad
van beroep, doch enkel in zoo verre het
op de openbare vordering zich uitspreekt;
zegt dat. er geen grond bestaat tot verzending; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat het tegenwoordig
arrest zal overgeschreven worden in de
registers der rechtbank van eerste aanleg
van Hasselt, en dat melding er van zal
gedaan worden in den rand van het gedeeltelijk vernietigd vonnis; verwijst aanlegger in de helft der kosten.
25 Mei 1937.- 2• Kamer.- Voorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, Hr Bail. - Gel~jk
luidende conclusie, Hr Sartini van den
Kerckhove, advocaat generaal.
2• KAMER.- 25 Mei 1937.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - VEROORTIEELING
WEGENS FElT VOORZIEN DOOR ARTIKEL 54, 2, VAN RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 FEBRUARl 1934, BETREFFENDE DE VERKEERSPOLITIE. - BESLISSING WELKE DE WETSBEPALING DIE
DE STRAF VOORZIET, NIET INROEPT. VERBREKING.
20 VERBREKING.- VERBREKING VAN
DE OP DE PUBLIEKE VORDERING GEWEZEN BESLlSSING VAN VEROORDEELING.
- VERBREKlNG VAN DE BESLISSING
VERLEEND OP DE BURGERLIJKE VORDERING.
1° Wordt verbroken, als niet wettig met

redenen omkleed, het vonnis dat beklaagde
veroordeelt wegens het feit voorzien door
artikel .54, 2, "van het Koninklijk besluit
van i Februari 1934 (den hoofdweg te
hebben opgereden, wanneer een _ander
weggebruiker . aankwam, zonde.r ztch te
vergewissen of er geen gevaar voor aan-

rijding bestond), maar de' wetsbepaling,
die de straf voor dat feit bepaalt, niet
inroept.
2° Verbreking van het vonnis van veroordeeling gewezen op de publieke vordering
brengt verbreking mede van de beslissing
ove1· de burgerlijke •Jordering (1).
(ALMAIRAC.)
V oorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Antwerpen op 24 Februari 1937.
ARREST.
I. Omtrent de openbare rechtsvordering :
Op het middel, van ambtswege : scherrding van artikel 97 der Grondwet :
Aangezien bestreden vonnis aanvrager
heeft veroordeeld om, op een secundairen
weg bestuurder zijnde van een voertuig,
den hoofdweg opgereden te hebben wanneer een ander weggebruiker aankwam,
zonder zich te vergewissen dat, rekening
houdende met de snelheid van dezen
laatsten en met de afstand waarop hij
zich bevond, er geen gevaar voor aanrij ding bestond;
Aangezien, om die veroordeeling te
wettigen, het vonnis, bij toepassing der
artikelen door den eersten rechter aangehaald, artikel 54, § 2, van Koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 inroept,
dit is de bepaling die het feit verbiedt;
maar dat de rechter geen enkele bepaling
inroept die de straf voorziet;
Aangezien daaruit volgt dat het vonnis
niet wettig gemotiveerd is;
II. Omtrent de burgerlijke rechtsvordering :
Aangezien de verbreking van het vonnis op de openbare actie, de verbreking
voor gevolg heeft op de hurgerlijke actie;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
het bestreden vonnis; beveelt dat tegenwoordig arrest zal overgeschreven worden op de registers van de rechtbank van
eersten aanleg van Antwerpen en dat melding ervan zal gedaan. worden op rand
van de vernietigde beslissing; verzendt de
zaak naar de rechtbank van Mechelen,
zetelende in graad van beroep; kosten ten
laste van den Staat.
25 Mei 1937.- 2• Kamer.- Voorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, Hr Wouters. Gelijkluidende conclusie, Hr Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.
(1) Zie Verbr., 22 Februari 1937, snpra,
blz. 12.

522e KA-MER. -

31 Mei 1937,

REGELING VAN RECHTSGEBIED.IN KRA-CHT VA.N GEWIJSDE GEGA.NE BESCHIKKING VA.N DE RA.A.DKA.MER VERWIJZENDE NAAR DE CORRECTIONEELE
RECHTBANK. VONNIS VAN DE CORRECTIONEELE RECHTBANK GEWIJZIGD
DOOR ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP, DAT BESLIST DAT HET MISDRIJF
EEN PERSMISDRIJF IS. ~ REGELING
VAN RECHTSGEBIED.

Er bestaat aanleiding tot regeling van
rechtsgebied wanneer het ten laste van
beklaagden gelegd feit, door een in kracht
van gewijsde gegane beschikking van de
raadlcamer, verwezen werd naar de correctioneele rechtbank, en het Hof van
beroep, op beroep het vonnis van de correctioneele rechtbanlc wijzigend, verklaard
heeft dat het ten taste gele gd in isdrijf een
persmisdrijf is en de correctioneele rechter
bijgevolg niet bevoegd was er van kennis
te nemen.
(PROCUREUR GENERAAL TE BRUSSEL,
T. HODEIGE EN ANDEREN.)

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

Gezien het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied ingediend door den
Heer Procureur generaal bij het Hof van
beroep te Brussel';
Overwegende dat, bij bevelschrift, der
raadkamer der rechtbank van eersten
aanleg te Brussel, v66r de correctioneele
rechtbank verzonden werden : Maxime
Ho~eige, geboren te Laeken, op 17 Maart
1908, gehuisvest te Ukkel; Willy Daumerie, geboren te Haelen, op 19 Mei 1910,
gehuisvest te Brussel; Victor Mathys,
geboren te Anderlecht, op 20 Februari
19H, gehuisvest te Schaerbeek, en Hubertus Leynen, geboren te Overpelt, op
17 April 1909, gehuisvest te Brussel, onder betichting van, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, op 2~ en 25 September 1936, hetzij om de inbreuk te
hebben u,itgevoerd of aan de uitvoering
ervan rechtstreeks te hebben medegewerkt, hetzij door welke daad ook zoodanige hulp te hebben verleend dat, zonder
hun bijstand, de inbreuk niet kon gepleegd worden, eenige onjuiste tijding of
eenig onjuist bericht van dien aard te
hebben verspreid dat het vertrouwen in

r

den frank geschokt zou kunnen worden
te weten de tijding dat op datum van'
Dinsdag 23 September 1936 de schatkist
een te kort had van 300 miljoen en dat
de Thesaurie daarenboven, tussch~n 23 Mei
1935 e~ _25 September 1936, de ~ miljard
350 mllJoen voortkomende uit de herschatting van het incasso van de Nationale
Bank had opgeslorpt, 't is te zeggen beticht als daders of mededaders der misdrijven voorzien bij artikelen 1 en 2 van
het Koninklijk besluit van 19 Juli 1926,
gewijzigd bij Koninklijk besluit van
3 December 193~;
Overwegende dat, bij arrest op tegenspraak, op 20 Maart 1937, geveld, en het
vonnis der correctioneele rechtbank te
Brussel, van 16 December 1936 wijzigende, het Hof van beroep te Brussel
verklaard heeft dat het misdrijf, dat hier
vervolgd w:ordt, een persmisdrijf is, en
dat, bijge~olg, de correctioneele rechtbank niet bevoegd was om van de vordering kennis te nemen;
Overwegende dat het bevel der raadkamer en het arrest van het Hof van
beroep thans kracht van gewijsde hebben
en dat uit hun tegenstrijdigheid een geschil van rechtsgebied ontstaat dat de
rechtsbedeeling belemmert; dat er dus
aanleiding bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat de betichten, volgens
de vaststellingen van het arrest, vervolgd
worden om een onjuiste tijding of een
onjuist bericht te hebben verspreid van
dien aard dat het vertrouwen in den
frank geschokt zou kunnen worden, door
aan de lezers der dagbladen Le Pays Reel
en De Nieuwe Staat, ter kennis te brengen
'' dat, op ~3 September 1936 de Schatkist
een te kort had van 300 miljoen en dat
de thesaurie, daarenboven, tusschen 23 Mei
1935 en 23 September 1936, de ~ miljard
350 miljoen voortkomende uit de herschatting van het. incasso der Nationale
Bank, heeft opgeslorpt; het gouvernement
a! deze fondsen verspild hebbende ";
Overwegende dat het arrest van het
Hof van beroep, juist heeft geoord,eeld dat
de feiten alzoo aan de betichten ten laste
gelegd, indien men ze bewezen veronderstelde, persmisdrijven zouden uitmaken,
omdat de drukwerken, voorwerp der betichting, de uitdrukking waren van een
gedacht, en dat hun strafbaar karakter
afhing van een door den jury te geven
beoordeeling, overeenkomstig artikel 98
der Grondwet;
Om deze beweegredenen, het Hof, het
rechtsgebied regelende, vernietigt het bevelschrift der raadkamer van eersten aan-
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leg te Brussel, op ? November 1936 geveld; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van gezegde rechtbank en dat melding
ervan zal gemaakt worden in den rand
van het vernietigde bevelschrift; verzendt
de zaak en de partijen naar de Kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Brussel.
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(DELISE, T. BRAHAM.)
Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Luik op 23 Februari 1937.
ARREST.

Wat de voorziening aangaat van eischer
als betichte :
31 Mei 193?. __:__ 26 Kamer.- Vporzitter,
Omtrent de twee middelen samen :·
Hr Jamar, voorzitter. Verslaggever,
1° Schending van artikel 9? der GrandHr Genart. Gelijkluidende conclusie, wet, bevelende dat elk vonnis moet geHr Gesche, eerste advocaat generaal.
motiveerd zijn, doordat middelen, door
eischer, v66r den rechter in beroep, ingeroepen, niet zouden beantwoord geweest
zijn, en doordat er tegenstrijdigheid zou
bestaan in de beweegredenen;
26 KAMER. - 1 Juni 1937.
2° Schenrling van het spreekwoord « de
twijfel moet aan betichte ten goede
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN komen »,en van artikelen 4-18 en volgende
EN ARRESTEN. - FEITELIJKE GE- van het Strafwetboek, 1382 en volgende
GEVENS, VOORGEBRACHT V66R DEN EER- van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
STEN RECHTER, IN BEROJ';P VERWORPEN bestrederi vonnis de verantwoordelijkheid
DOOR DE VERKLARING VAN DEN RECH- van eischer, zoowel op straf- alsop burgerTER IN BEROEP DAT HIJ DE REDENEN lijk gebied zou afgeleid hebben uit het
VAN HET VONNIS «A QUO» AANNEEMT. enkel feit van het ongeval en de veroor- VOLDOENDE BEANTWOORD.
deeling op een eenvoudige veronderstel2° MIDDELEN VAN VOORZIENING. ling zou gesteund hebben :
- MIDDEL ONTLEEND DAARAAN DAT DE
Overwegende dat de nieuwe middelen
RECHTER DE VERANTWOORDELIJKHEID welke eischer beweert te hebben voorgeHEEFT AFGELEID UIT HET ENKELE FElT legd aan den rechter in beroep en welke
VAN HET ONGEVAL EN ZICH AAN EENVOU- deze niet zou beantwoord hebben, enkel
DIGE ONDERSTELLINGEN HEEFT GEHOU- gegevens zijn in feite, welke, zooals het
DEN. - VONNIS DAT UIT DE AI,S VAST- vonnis er het bewijs van levert, alle aan
STAAND BESCHOUWDE FElTEN HEEFT AF- de beoordeeling van den eersten rechter
GELEID DAT DE TELASTLEGGING BEWE- onderworpen zijn geweest; dat. er uit
ZEN WAS. - MIDDEL GEBREKKIG IN. volgt dat de beslissing in beroep, door de
FEITE.
beweegredenen van het vonnis a quo over
te nemen, de verwerping der beweringen
1 o W anneer beklaagde voor den rechter in van eischer op dat punt. behoorlijk met
beroep feitelijke gegevens aanbrengt, die redenen heeft omkleed;
alle door den eersten rechter werden onderOverwegende dat uit de vergelijking der
zocht, is het afwijzen van die gegevens verschillende gegevens van het vonnis
voldoende gerechtvaardigd door den rech- blijkt dat dit laatstP. de verantwoordeter in beroep, ind1:en deze verklaart dat rijkheid niet heeft afgeleid uit het enkel
hij de redenen van het vonnis a ·quo feit van het ongeval en, dienaangaande,
overneemt.
zich niet aan een eenvoudige veronderstel2° Is gebrekkig in feite het mt"ddel gesteund ling heeft gehouden, maar dat, na de IIiogeop de bewering dat de rechter die ten lijke veronderstellingen t.e hebben nagegrande beslist de strafrechtelij ke en bur- gaan, het uit de feiten, als bewezen begerlijke verantwoordelijkheid van be- schouwd heeft. afgeleid dat de betichting
klaagde zou afgeleid hebben uit het bewezen was en aldus de uitgesproken
enkele feit van het ongeval en zich aan veroordeeling hehoorlijk met redene11
eenvoudige onderstellingen zou gehouden heeft omkleed;
Overwegende dat de substantieele of
hebben, dan wanneer uit de bestreden
beslissing blijkt dat de rechter, na al de op straf van nietigheid voorgeschreven
mogelijke onderstellingen te hebben on- rechtsvormen werden nageleefd en dat de
derzocht, die verantwo01·delijkheid heeft uitgesproken straf wettelijk is;
Wat de voorziening aangaat voor zoobepaald op grond van de feiten, die hij
als bewezen beschouwd heeft en waaruit ver ze gericht is tegen de burgerlijke
hij afgeleid heeft dat de telastlegging be- partij;
·
wezen was.
Overwegende dat het bestreden vonnis
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leg te Brussel, op ? November 1936 geveld; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van gezegde rechtbank en dat melding
ervan zal gemaakt worden in den rand
van het vernietigde bevelschrift; verzendt
de zaak en de partijen naar de Kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Brussel.

_-_!
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(DELISE, T. BRAHAM.)
Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Luik op 23 Februari 1937.
ARREST.

Wat de voorziening aangaat van eischer
als betichte :
31 Mei 193?. __:__ 26 Kamer.- Vporzitter,
Omtrent de twee middelen samen :·
Hr Jamar, voorzitter. Verslaggever,
1° Schending van artikel 9? der GrandHr Genart. Gelijkluidende conclusie, wet, bevelende dat elk vonnis moet geHr Gesche, eerste advocaat generaal.
motiveerd zijn, doordat middelen, door
eischer, v66r den rechter in beroep, ingeroepen, niet zouden beantwoord geweest
zijn, en doordat er tegenstrijdigheid zou
bestaan in de beweegredenen;
26 KAMER. - 1 Juni 1937.
2° Schenrling van het spreekwoord « de
twijfel moet aan betichte ten goede
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN komen »,en van artikelen 4-18 en volgende
EN ARRESTEN. - FEITELIJKE GE- van het Strafwetboek, 1382 en volgende
GEVENS, VOORGEBRACHT V66R DEN EER- van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
STEN RECHTER, IN BEROJ';P VERWORPEN bestrederi vonnis de verantwoordelijkheid
DOOR DE VERKLARING VAN DEN RECH- van eischer, zoowel op straf- alsop burgerTER IN BEROEP DAT HIJ DE REDENEN lijk gebied zou afgeleid hebben uit het
VAN HET VONNIS «A QUO» AANNEEMT. enkel feit van het ongeval en de veroor- VOLDOENDE BEANTWOORD.
deeling op een eenvoudige veronderstel2° MIDDELEN VAN VOORZIENING. ling zou gesteund hebben :
- MIDDEL ONTLEEND DAARAAN DAT DE
Overwegende dat de nieuwe middelen
RECHTER DE VERANTWOORDELIJKHEID welke eischer beweert te hebben voorgeHEEFT AFGELEID UIT HET ENKELE FElT legd aan den rechter in beroep en welke
VAN HET ONGEVAL EN ZICH AAN EENVOU- deze niet zou beantwoord hebben, enkel
DIGE ONDERSTELLINGEN HEEFT GEHOU- gegevens zijn in feite, welke, zooals het
DEN. - VONNIS DAT UIT DE AI,S VAST- vonnis er het bewijs van levert, alle aan
STAAND BESCHOUWDE FElTEN HEEFT AF- de beoordeeling van den eersten rechter
GELEID DAT DE TELASTLEGGING BEWE- onderworpen zijn geweest; dat. er uit
ZEN WAS. - MIDDEL GEBREKKIG IN. volgt dat de beslissing in beroep, door de
FEITE.
beweegredenen van het vonnis a quo over
te nemen, de verwerping der beweringen
1 o W anneer beklaagde voor den rechter in van eischer op dat punt. behoorlijk met
beroep feitelijke gegevens aanbrengt, die redenen heeft omkleed;
alle door den eersten rechter werden onderOverwegende dat uit de vergelijking der
zocht, is het afwijzen van die gegevens verschillende gegevens van het vonnis
voldoende gerechtvaardigd door den rech- blijkt dat dit laatstP. de verantwoordeter in beroep, ind1:en deze verklaart dat rijkheid niet heeft afgeleid uit het enkel
hij de redenen van het vonnis a ·quo feit van het ongeval en, dienaangaande,
overneemt.
zich niet aan een eenvoudige veronderstel2° Is gebrekkig in feite het mt"ddel gesteund ling heeft gehouden, maar dat, na de IIiogeop de bewering dat de rechter die ten lijke veronderstellingen t.e hebben nagegrande beslist de strafrechtelij ke en bur- gaan, het uit de feiten, als bewezen begerlijke verantwoordelijkheid van be- schouwd heeft. afgeleid dat de betichting
klaagde zou afgeleid hebben uit het bewezen was en aldus de uitgesproken
enkele feit van het ongeval en zich aan veroordeeling hehoorlijk met redene11
eenvoudige onderstellingen zou gehouden heeft omkleed;
Overwegende dat de substantieele of
hebben, dan wanneer uit de bestreden
beslissing blijkt dat de rechter, na al de op straf van nietigheid voorgeschreven
mogelijke onderstellingen te hebben on- rechtsvormen werden nageleefd en dat de
derzocht, die verantwo01·delijkheid heeft uitgesproken straf wettelijk is;
Wat de voorziening aangaat voor zoobepaald op grond van de feiten, die hij
als bewezen beschouwd heeft en waaruit ver ze gericht is tegen de burgerlijke
hij afgeleid heeft dat de telastlegging be- partij;
·
wezen was.
Overwegende dat het bestreden vonnis

-
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over geen bevoegdheid uitspraak doet en
dat, daar het een provisioneele vergoeding toekent en daarenboven een deskundig onderzoek beveelt, geen eindbeslissing is in den zin van artikel 416 van
het Wetboek van StrafvordAring, dat de
voorziening bijgevolg niet ontvankelijk
is·
'om deze beweegredenen, het Hof, verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
1 Juni 19S7. - 2e Kamer.- Voorzitter,
Hr Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, Hr Genart.. - Gelijkluidende conclusie, Hr GPsche, eerste
advocaat generaal.

2e KAMER. -

7 Juni 1937.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. BEKLAAGDE BIJ
VERSTEK VEROORDEELD. - VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DEN GEWONEN TERMini VAN HET VERZET. NIET ONTVANKELIJIL
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. DUBBELZINNIGE REDEN. GEBREK
AAN REDENEN.
so VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VRIJSPRAAK. TERMIJN VOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ : VIER EN TWINTIG UREN.
4° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. BEKLAAGDE BIJ
VERSTEK VEROORDEELD. BURGERLIJK VERANTWOORDELIJI{E PARTIJ OP
TEGENSPRAAK VEROORDEELD. - VOORZIENING VAN DEZE PARTIJ. - VERZET
NOG TOEGELATEN AAN BEKLAAGDE. VOORZIENING ONTVANKELIJK.
1° Is niet ontvankelijk de voorziening door
het openbaar ministerie tegen een bij
verstek gewezen vonnis van ?Jeroordeeling
ingesteld v66r het verstrijken van den ge~
wonen termijn van het verzet (Wb. van
Strafv., 1)-rt. 41S, al. S).
2°. Is niet met redenen o.mkleed de beslissing
die steunt op een dubbelzinnige reden.
S 0 De termijn waarbinnen de burgerlijke
partij zich, tegen een vonnis van vrijspraak, in verbreking kan voorzien is
vier en twintig uren.
4° In geval van veroordeeling bij verstelc van
den beklaagde en van veroordeeling op
tegenspraalc van de burgerl~ilc verantwoordelijke partij, is deze ontvankelijk
om zich in verbreking te voorzien, niette-

genstaande het verzet nog toegelaten is
aan beklaagde.
(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN,
T. BRIOT EN ANDEREN.)
Voorziennigen tegen een vonnis in beroep gewezen door de correctioneele rechtbank te Namen, op 12 Februari 19S7.
ARREST.
I. Op de verschillende hoofden der voorzieningen omtrent de openbare vordering
tegen Boccart :
Overwegende dat de voorziening, door
den procureur des Konings gevormd, niet
on tvankelijk is;
Dat bestreden vonnis geen eindvonnis is,
daar de veroordeelde, luidens artikel 41S
van het Wetboek van Strafvordering, nog
genoot van den gewonen termijn van
verzet;
II. Omtrent de openbare vordering tegen Briot, hoofdens onvrijwillige slagen en
kwetsuren aan Oliva Simon :
Overwegende dat de voorziening ingediend is door den procureur des Konings;
Overwegende dat bestreden vonnis
Briot vrijspreekt om reden dat de. betichting feitelijk niet bewezen is, dat die
beslissing voor beroep niet meer vatbaar
en wettelijk is, en uitgesproken is geweest
op een rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd;
III. Omtrent de openbare vordering
tegen Briot hoofdens inbreuk op artikel S6, 4°, van Koninklijk besluit van
1 Februari 19S4, betreffende de verkeerspolitie;
Op de voorziening door den procureur
des Konings ingediend :
Overwegende dat bestreden vonnis Briot
vrijspreekt om reden dat uit het onderzoek blijkt dat Boccart, beticht van inbrenk op artikel 57, 2°, van het Koninklijk besluit . van 1 Februari 19S4, ten
onrechte, al afdraaiende, het deel van deh
weg was ingetreden, waar Briot zich kwam
plaatsen; om reden dater toepassing dient
gedaan van den grondregel, dat hij, die
op den weg een niet normale houding
neemt (in onderhavig geval door links af
te draaien), derwijze moet handelen dat
aile ongeval voor deze die zijn weg vervolgt vermeden wordt; dat, in onderhavig
geval, Boccart aileen dus, "onder oogpunt
van verkeer in fout was";
Overwegende dat zulke motiveering
dubbelzinnig is en niet bepaald aanduidt
waarom Briot, niettegenstaande de in-

i:--

--~~-~--·'~·

!':::__-- - - - - - - -

~~-

-55breuk ten laste van Boccart gelegd, zelf 1 de correctioneele rechtbank van Dinant,
niet een ander inbreuk tegen het reglement zetelende in graad van beroep.
zou begaan hebben : deze bestaande in het
7 Juni 1937.- 2e Kamer.- Voorzitter,
niet uitvoeren van een beweging van voorVerslaggever,
bijsteken op splitsingen, aansluitingen en Hr Jamar, voorzitter. Hr Fontaine. - Gelijkluidende conclusie
kruisingen;
Omtrent de voorziening in dezelfde Hr Gesche, eerste advocaat generaal. '
vordering door Derenne burgerlijke partij,
ingediend :
Overwegende dat, Briot vrijgesproken
2e KMiER. - 7 Juni 1937.
zijnde, de voorzien:ing der burgerlijke partij luidens artikel 3?!> van het Wetboek
van Strafvordering, binnen de vier en VOORZIENING IN VERBREKING. VOORZIENING DOOR DE BURGERI.IJKE
twintig uren moest ingediend worden;
PARTIJ TEGEN EEN ARREST VAN DE
Dat Derenne zijn voorziening op 15 FeKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
bruari 1937 uitgesproken was, de voorDIE HAAR VERZET TEGEN EEN BESCHIKzlening niet ontvankelijk is;
KING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING
IV. Omtrent de burgerlijke vordering
AFWIJST. SLECHTS ONTVANKELijK
van Briot tegen Boccart en Derenne, geINDIEN VEROORDEELD TOT SCHADEgrond. op inbreuk door Boccart op artiVERGOEDING JEGENS VERDACHTE.
kel 57 van Koninklijk besluit van 1 Februari 193t. :
Overwegende dat de voorziening uit- De voorziening van de burgerlijke partij
tegen ·het arrest van ·de kamer van _inliegaat van de burgerlijk verantwoordelijke
schuldigingstelling, die haar 1!erzet tegen
partij, Derenne, en dat zij ontvankelijk is
de door de raadkamer verleende beschikwegens de burgerlijke belangen, nietteking van buitenvervolgingstelling afwijst,
genstaande het open gebleven recht van
is slechts ontvankelijk indien dat arrest
verzet ten yoordeele van Boccart tegen
ze veroordeelt tot schadevergoeding jegens
de openbare vordering;
den1Jerdachte (Wb. van Strafv., art.136l.
Op het middel getrokken uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet :
(ROECKX.)
Overwegende dat de dubbelzinnige redenen tot staving der beslissing aangaande
Voorziening tegen. een arrest van de
Briot ingeroepen deze zijn welke de rechter
in beroep opgeeft tot staving der beslissing Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel, gewezen
die Boccart en Derenne veroordeelt;
Dat, wat aangaat de veroordeeling van op 7 April 1937.
Derenne en Boccart, die beweegredenen,
ARREST.
bierboven (III) aangehaald, van de reeds
aangestipte dubbelzinnigheid aangetast
Overwegende dat de voorziening gezijn, en geen bepaalde reden aanduiden richt is tegen een arrest der kamer van
die de veroordeeling van voormelde inbeschuldigingstelling yan het Hof van
Derenne en Boccart zou rechtvaardigen; beroep te Brussel, hetwelk arrest; . uitOm deze beweegredenen, het Hof ver- spraak doende op beroep van eischer,
breekt het bestreden vonnis, voor zooveel ' handelende in hoedanigheid van burgerhet .Briot vrijspreekt van de betichting lijke partij; de beschikking van niet
te zijnen laste gelegd, en voorzooveel het vervolging, door de raadkamer der rechtDerenne veroordeelt als burgerlijk verant- bank van eersten aanleg te Doornik, in
woordelijke partij, de som van 3,500 frank zake van onbekende personen uitgevaaraan de burgerlijke partij te betalen, met digd, bekrachtigt, en, bijgevolg, de burgerechtelijke intresten en de kosten, en gerlijke partij van haar beroep afwijst en
da:t het de kosten legt ten laste van De- in de kosten verwijst;
renne, solid air gehouden met Boccart;
Overwegende dat eischer aileen zich in
verwerpt voor het overige; verwijst Briot verbreking he eft voorzien;
en Derenne samen in de helft van de
Overwegende dat, tegen zulkdanige
kosten betreffende den aanleg in ver- beslissing, de voorziening in cassatie voor
breking; legt de andere helft ten laste van de burgerlijke partij slechts openstaat
den Staat; beveelt dat onderhavig arrest wanneer zij jegens betichte in de kosten
zal overgeschreven worden op de registers verwezen is geweest bij .toepassing van
der rechtbank van eersten aanleg te artikel 136 van bet Wetboek van St:raf·
.
vorderirig;
Na~p-en en dat mel_ding ervan zal gemaakt
worden in den rand der gedeeltelijk verOverwegende dat, in ond,erhavig geval,
nietig\le beslissing; verzendt de zaak naar het aa:ngeklaagd arrest . te~ Jaste, y~n
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-56eischer, geen enkel veroordeeling tot schadevergoeding uitspreekt; dat, bijgevolg
?e voorziening van deze niet ontvankelijk
IS·

'om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
7 Juni 1937.- 2" Kamer.- Voorzitter
Hr Jamar, voorzitter. Verslaggever:
Hr Fauquel. - Gelijkluidende conclusie
Hr Leon Cornil, advocaat generaal.
'

2• KAMER.- 8 Juni 1937,
VERBREKING. - CONCLUSIE NEERGELEGD DOOR BEHEER VAN FINANCIEN,
VERVOLGENDE PAR'l'IJ. - NIET BEANTWOORD. - VERBREKING.
Wordt verbroken het arrest dat de conclusie,
neergelegd door het beheer van financien
vervolgende partij, niet heeft beantwoord
(Grondwet, art. 97).

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. BOUGAERTS
EN VAN GEEL.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
14 November 1936.
ARREST.
Omtrent het eenig midde1 : schending
van artikel 97 der Grondwet :
Aangezien v66r het Hof van beroep
aanvrager in zijn besluitschrift had doen
gelden dat, nopens de geheime stokerij,
Van Geel de plaats had aangeduid waar
de stokerij opgericht was; dat de op hem
en ten zijnent gevonden bescheiden bewezen dat hij de suiker en de gist leverde,
en dat vaststond dat hij zich gelastte
met het verkoopen van den alcohol -omstandigheden die de plichtigheid daarstellen voorzien bij artikel13 der wet van
29 Oogst 1919 - en dat, voor Bougaerts,
het beheer het bewijs had geleverd dat de
plaats waar de stokerij ontdekt werd, in
huur was genomen door betich"e; dat
deze geen enkel stuk kon voorleggen
nopens de beweerde voortverhuring aan
derden, en dat, bijgevolg, artikel 131,
§ 2, der wet van 15 April 1896, diende
toegepast;
Aangezien dit besluitschrift ook deed
gelden, nopens het onregelmatig vervoer
van alcohol, dat betichte Bougaerts
plichtig was, aangezien het vaststond dat
hij belang had bij het vervoer strekkende
c

tot het leveren van den in het geheim
voortgebrachten alcohol (wet van 6 April
1843, art. 28);
Overwegende dat het arrest geveld in
zaak van Bougaerts, dezen vrijspreekt van
de twee betichtingen te zijn laste, dit
om de enkele beweegreden « dat de feiten
niet bewezen zijn n; dat het arrest in zaak
van Van Geel, het vonnis van den eersten
rechter bekrachtigende, hetwelk beklaagde had vrijgesproken wegens geheime
stokerij, enkel als beweegreden inroept
« dat de feiten door den eersten rechter
vastgesteld, bewezen zijn gebleven door
het onderzoek v66r het Hof gedaan, en
dat er uit dien hoofde eene billijke toepassing van de wet werd gedaan ";
Overwegende dat die arresten de besluiten der vervolgende partij niet beantwoorden,, en dat bovendien, het arrest in
zaak vaq Van Geel zelfs niet een enkele
beweegreden inroept tot staving zijner
beslissing waardoor beklaagde wordt vrijgesproken wegens geheime stokerij ;
Om deze beweegredenen, het Hof verc
breekt in al zijn schikkingen, het bestreden
arrest geveld in zaak van Bougaerts; verbreekt het arrest geveld in zaak van Van
Geel, doch enkel voor zobveel het dezen
vrijspreekt voor geheime stokerij, en
aangaande de kosten statueert; beveelt
dat het tegenwoordig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het
Hof van beroep van Brussel, en dat er
melding zal van geclaan worden in den
.rand d er vernietigde beslissingen; verwijst ieder der verweerders in een helft
der kosten; verzendt de zaak v66r het
Hof van beroep van Gent.
8 Juni 1937. - 2" Kamer. - Voorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, Hr Wouters. Gelijklu.idende conclusie, Hr Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.

2e KAMER.- 8 Juni 1937,
1° MIDDELEN VAN VOORZIENING.
MIDDEL DAARUIT AFGELEID DAT DE
BESLISSING NIET VERMELDT OF BEKLAAGDE VEROORDEELD WORDT ALS
DADER OF ALS MEDEPLICHTIGE.
BESLISSING DIE BEKLAAGDE VEROORDEELT ALS DADER. - MIDDEL GEBREKIUG IN FEITE.
2° "REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- GEEN CONCLUSIE.
- VEROORDEELING WEGENS MISDRIJF
VASTGESTELD IN DE BEWOORDINGEN

-- J

-57VAN DE WET.- WETTlG MET REDENEN
OMKLEED.
1 o Is gebrekkig in feite het middel daaruit

afgeleid dat de bestreden beslissing niet
vaststelt of beklaagde veroordeeld werd als
dader (Strafwb., art. 66) of als medeplichtige (Strafwb., art. 6?), dan wanneer utt die beslissing blijkt dat hij slechts
vervolgd en veroordeeld werd als dader,
en niet als dader of als medeplichtige.
2° ·Is wettig met redenen omkleed de beslissing tot veroordeeling die, b1j gebreke van
conclusie, het bestaan van het misdrijf
vaststelt in de bewoordingen 11an de wet.

(JOSEPH VERCRUYSSE.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel gewezen op
8 Maart 193?.
ARREST.
Op het eerste middel : schending van
artikelen 163, 195 en 211 W. R. S., en
artikel 9? der Grondwet, doordat de bestredene beslissing niet gemotiveerd is,
om niet te hebben bepaald of aanvrager
veroordeeld werd als dader (Strafwb.,
art. 66), of als medeplichtige (Strafwb.,
art. 6?) van het strafbaar feit :
Aangezien aanvrager vervolgd en veroordeeld werd alleenlijk uit hoofde van :
a) drie koeien bedrieglijk weggenomen te
hebben, en b) eene koe bedrieglijk weggenomen te hebben, de diefte gepleegd zijnde
met behulp van braak, inklimming of
valsche sleutels, de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd, of aan de uitvoering
rechtstreeks medegewerkt hebbende, of
aan de uitvoering zoodanige hulp verleend
hebbende, dat zonder zijn bijstand het
wanbedrijf of de misdaad niet kon gepleegd worden; .
Aangezien daaruit volgt dat aanvrager
vervolgd en veroordeeld werd alleenlijk als
" dader ''• overeenkomstig artikel 66 van
het Strafwetboek, en niet als dader of
medeplichtige (Strafwb., art. 6?), zooals
het ten onrechte in het memorie in verbreking gezegd is;
Aangezien het mid del dus in feite mist;
Op het tweede middel : onjuiste interpretatie of schending van artikelen 481
en 484 van het Strafwetboek, en artikel 9?
van de Grondwet, om de omstandigheden
niet te hebben vastgesteld in de twee
eerste gezegde artikelen beschreven :
Aangezien het bestreden arrest het bestaan van het wanbedrijf vaststelt in de
bewoordingen van de wet, met te zeggen
dat de feiten bewezen zijn gebleven v66r

het Hof, zooals zij door den eersten
rechter vastgesteld werden, en dat deze
zich beroepen heeft op de dagvaarding, in
dewelke de betichting in de termen der
wet opgegeven was;
Dat, zoodoende, het bestreden arrest
het bestaan bevestigt van al de grond~
bestanddeelen van de inbreuk, in hun
wettelijken zin, en dat, bij gebrek aan
conclusHin van den betichte, thans aanvrager, die het bestaan van de omstandigheden in de artikelen 481 en 484 van
het Strafwetboek zou kunnen ontkennen
hebben, het bestreden arrest op voldoende
wij ze gemotiveerd is;
Aangezien het middel dus niet gegrond
is·
'om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanvrager in de
kosten.
8 Juni 193?.- 2" Kamer.--,.-- Voorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, · Hr Wouters. Gelijkluidende conclusie, Hr Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.

2e KAMER. -

8 Juni 1937.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - FElTEN DIE HET MlSDRIJF UlTMAKEN TEGEN ARTlKEL 1, § 1,
VAN DE WET VAN 29 AUGUSTUS 1919
OP HET REGIME VAN DEN ALCOHOL. PROCES-VERBAAL VAN DE BEAMBTEN VAN
FlNANClEN DIE FElTEN VASTSTELLENDE.
- VRIJSPRAAK GESTEUND ALLEEN OP
DE REDEN DAT HET DOOR HET ONDERZOEK 'TER ZlTTlNG BEWEZEN WERD DAT
HET BEDOELDE VOGHT GEEN ALCOHOL
WAS. - NIET WETTIG MET REDENEN
OMKLEED.
W anneer de feiten, die doo1· het procesverbaal van de beambten van het beheer
van Financiiin werden vastgesteld, van
die!!' aard zijn dat zi.j het m1:sdrijf tegen
arttkel1, § 1, van de wet van 29 Augustus
1919 op het regime van den alcohol uitmaken, en de rechter slechts op grond van
de reden « dat het door het onderzoek ter
zitting bewezen is dat het vocht, dat zich
in het borreltj e bevond, geen alcool was "
de vrijspraak verleent, zonder bepaaldelijk de wettige bewijzen aan te halen die
als tegenbewijs gelden · van de door het
proces-verbaal vastgestelde en gebleken
feiten, is Z09danige beslissing te dien
opzichte niet met redenen omkleed, en
moet zij derhalve verbroken worden.

58 {BEHEER VAN FINANCIEN,
T. SCHENCK.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussei, gewezen op
2r. Februari 193 6.
ARREST.
Omtrent het middei van ambtswege
genomen uit de schending van artikel 97
der Grondwet, artikei 239 der aigemeene
wet van 26 Oogst 1822 en artikel 10 der
wet van 29 Oogst 1919 op het regime
van den alcohol :
.
. Overwegende dat verweerster aangeklaagd was van, siijtster zijnde van
dranken ter piaatse te verbruiken, geestrijke dranken gemaakt met distilleeralcohol, geschonken te hebben in de lokaIen waar de verbruikers toegelaten zijn;
Overwegende dat die betichting gegrond was op een proces-verbaai der bedienden van het beheer, hetwelk vasts tel de dat, in de s!ijterij van beklaagde, .
een vocht zich bevond, dat zij, bij het
proeven hadden erkend als zijnde een
grestrijke drank met distilleeraicohol ais
grondslag, gekend ondPr de benaming van
genever;
Overwegende dat de aldus bestatigde
feiten van aard waren om de inbreuk ten ·
laste van verweerster ge!egd daar te stellen, ten ware dat de meldingen van het
proces-verbaai door bewijs van hunne
valschheid omgeworpen wierden;
Overwegende dat bestreden arrest de
vrijspraak van verweerster op deze enkeie
beweegreden grondt : " dat het, in feite,
qoor het onderzoek ter zitting gedaan,
bewezen is dat het vocht, dat zich in het
borreltje bevond, geen alcooi was; dat de
betichting ten Iaste van betichte gelegd
dus niet bewezen is »;
Overwegende dat de rechter enkel
:wettige bewijzen mog aannemen als
tegenbewijs der feiten waarvan, krachtens
de wet, de processen-verbaai het bewijs
opleveren (Strafwb., artt. 15t. en 189),
dat hij, derhalve, de verplichting heeft,
in zijn beslissing bepaaldelijk de bewijzen
aan te duiden, die hi] tegen die processenverbaal opwerpt;
Overwegende dat, bij gebrek ten dien
opzichte de beweegredenen van zijne
beslissing te bepalen, het aangeklaagd
arrest deze noch heeft gerechtvaardigd,
noch ten genoege der wet met redenen
omkleed; dat het dus de hierboven ingeroepene wetsbepalingen heeft geschonden ; ·
Om deze beweegredenen, het Hof v:erbreekt bestreden arrest; beveelt dat het
tegenwoordig arrest zal overgeschreven ·

worden in de registers van het Hof van
beroep van Brussel, en dat er melding zal
van gedaan worden in den rand der
vernietigde beslissing; verwijst verweerster in de kosten; verzendt de zaak naar
het Hof van beroep van Gent.
8 Juni 1937.- 2" Kamer.- Voorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever Hr Fontaine. Gelijkluidende conclusie, Hr Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.
28 KAMER. -

8 Juni 1937 .

VERJARING IN STRAFZAKEN.
MISDRIJF TEGEN DE WET VAN 18 JUNI
1930 OP DE VERZEKERING TEGEN DE
GELDELI.TKE GEVOLGEN VAN OUDERDOM
EN VROEGEN DOOD DER BEDIENDEN. -:TERMIJN VAN DE VERJARING: EEN JAAR
SEDERT HET EINDIGEN VAN HET DIENSTCONTRACT.
Bij misdrijf tegen de wet van 18 Juni 1930
op de verzekering tegen de geldel~ike gevolgen van ouderdom en vroegen dond der
bedienden,, om, werkgever .zijnde, de wettelijk voorgeschreven afhoudingen voor
een bediende niet te hebben gedaan of te
hebben verwaarloosd het bedrag er t•an,
samen met de bijdragen, biJ de verzekeringsinrichting en in het toelagenfonds
te storten, is de b1jzondere term1jn van
verjaring van de '{JUblieke en de burgerlijke ?!Ordering eln jaar te rekenen van
den dag waarop het dienstcontract heeft
opgehouden, zulks volgens de onderscheidene tijdstippen bepaald bij artikel21 van het Wetboek van Strafvordering
(wet van 18 Juni 1930, artt. 6, 12,
4 7, 2°, 48 en 56; wet van 24 December
1928, eenig artikei).

(EUGENIE GASPARD.)
Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Tongeren, op 16 Februari 1937.
ARREST.
Over het eerste middel, gesteund op de
schending van artikelen 20 en volgende
van de wet vari 17 Apri11878, betreffende
de verjaring, alsook der wet van 24 December 1928 :
Overwegende dat aanlegster door het
bestreden vonnis van 10 November 1936
veroordeeld is geweest nit hoofde van,
zijnde werkgeefster, de bij artikelen 6,
12, 47, 2°, en 48 der wet van 18 Juni 1930
voorziene afhoudingen, voor haar bediend;e

- _j__ ~'-

-59
Gerard Vanspauwen, namelijk voor zekere
28 KAMER. - 14 Juni 1937.
maanden in 1932, 1933, 193t., 1935 en 1936
niet te hebben gedaan, of te hebben verVERVOLGING WEGENS
waarloosd bet bedrag er van, samen met 1° STRAF. VERVOER EN BEZIT VAN ALCOHOL,
hare bijdragen, in de bij Koninklijk beDEELNEMING AAN SMOKKEL DOOR BEsluit bepaalde voorwaarden, bij de verzeDIENDE VAN RET BEHEER DER DOUANEN,
keringsinrichting en in het toeJagenfonds
EN WEGENS DIEFSTAL VAN ALCOHOL. te storten;
EEN ENKELE GEVANGENlSSTRAF. -,Overwegende dat, volgens het eenig
GERECHTVAARDIGD TEN AANZIEN VAN
artikel der wet van 2t. December 1928 :
DEN DIEFSTAL. - MIDDEL ONTLEEND
« in afwijking van artikel 23 van het
, AAN BEWEERDE VERGISSING VAN DEN
Wetboek van Strafvordering, gaat er verRECHTER VAN BELANG ONTBLOOT.
jaring in, bij een openbare of burgerlijke
rechtsvordering voortvloeiende uit een 2° STRAF. VERVOLGING WEGENS
inbreuk door een werkgever of zijn aangeVERVOER EN BEZIT VAN ALCOHOL,
stelde gepleegd op de bepalingPn der wet
DEELNEMING AAN SMOKKEL DOOR BEvan 10 December 192t. op de verzekering ·
DIENDE VAN RET BEHEER DER DOUANEN,
tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom
EN WEGENS DIEFSTAL VAN ALCOHOL. en vroegtijdigen dood, der wet van
EEN ENKELE GEVANGENISSTRAF.- GE10 Maart 1925, gewijzigd bij deze van
10 Juni 1926, op de verzekering der beRECHTVAARDIGD TEN AANZIEN VAN DEN
dienden tegen de geldelijke gevolgen van
DIEFSTAL: - DOCH BIJKOMENDE, VOOR
ouderdom en vroegtijdigen dood alsmede
DIEFSTAL NIET VOORZJENE STRAF ·VAN
der tot uitvoering dier wetten gegeven
BESTENDIGE ONBEKWAAMHEID TOT RET
Koninklijke besluiten, na een verloop van
UITOEFENEN VAN OPENBARE AMBTEN
een jaar sedert den dag waarop het dienstNIET WETTIG. - VERBREKING, TE DIEN
contract ophouclt, en zulks volgens de te
OPZICHTE, ZONDER VERWIJZING.
onderscheiden tijdstippen bepaald bij
artikel 21 van het Wetboek van Strafvordering ";
1o Wanneer, bij vervolging, a) we gens verOverwegende dat uit het bestreden
voer en bezit van alcohol, zonder geldige
vonnis blijkt dat het dienstcontract van
bescheiden, b) om, bediende zijnde van
Gerard Vanspauwen opgehouden heeft in
het beheer der douanen, rechtstreeks of"
de maand Mei 1936; dat, diensvolgens, op
onrechtsleeks aan feiten van of poging tot
16 Februari 193?, dag op denwelke dit
smokkel te hebben deelgenomen, c) wegens
vonnis geveld werd, min dan een jaar nadiefstal van alcohol, de rechter, bij toedien, de openbare vordering niet verjaard
passing van artikel 65 van het Strafwas; dat het middel ongegrond is;
wetboek, een enkele gevangenisstraf van
Over het tweede middel, gesteund op
twee jaar uitspreekt, is de veroordeeling
de schending van artikel 56, alinea 3, der
van beklaagde tot die straf gerechtvaardigd
wet van 18 Juni 1930, op de verzekering
ten aanzien van den diefstal; de door
tegen den ouderdom en den vroegtijdigen
beklaagde voorgewende vergissing van
·door!, van bedienden, betreffende bet tijdden rechter aangaande de toepassing van
bestek binnen hetwelk de stortingen dienen
artikel 12 van de wet van 12 December
gedaan te worden :
1912, in plaats van a.rtikel14 van die wet
Overwegende dat de onduidelijkheid van
dat geen gevangenisstraf doch alleen
het middel het Hof van Verbreking in de
fiscale geldboete voorziet, geeft, zelfs inonmogelijkheid stelt dit middel te beantdien de vergissing bestond,, geen aanwoorden;
leiding tot verbreking en het middel door
En aangezien, voor 't overige de subbeklaagde daaraan ontleend is van bestantieele of op straf van nietigheid voorlang ontbloot.
geschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen 2° Nochtans was het den rechter, luidens
artikel 65 van het Strafwetboek, slechts
overeenkomstig de wet zijn;
toegelaten de zwaarste straf, te weten die
Om deze beweegredenen, het Hof vervan den diefstal op te leggen. Hij mocht.
werpt de voorziening; verwijst aanlegster
bij gevolg de voor diefstal niet voorziene
in de kosten.
straf van bestendige onbekwaamheid tot
' het uitoefenen van openbare ambten (wet
8 Juni 193?.- 2e Kamer.- Voorzitter,
van 6 April. 18t.3, art. 3t.), tegen beHr Soenens, raadsheer waarnemend voorklaagde niet uitspreken. Door deze straf
zitter. - Verslaggever, Hr Fontaine. toe te passen heeft hij artt. 65 en 463
Gelijkluidende conclusie, Hr .Sartini van
van het Strafwetboek geschonden en het
den Kerckhove, advocaat generaal.

-60arrest wordt, te dien aanzien, ambtshalve
t•erbroken, zonder 1Jerwijzing (1).
{LEFEVER EN HOTAT, T. BEilEER
VAN FINANCIEN.)

Voorziening tegen een vonnis van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
30 J uni 1936.
ARREST.

I. Wat de voorziening van Hotat aan·
gaat :
Overwegende dat, bij verklaring ter
griffie van het Hof van beroep te Brussel,
op 19 Januari 1937 gedaan, eischer afstand heeft gedaan van de voorziening in
verbreking welke hij, op 1 Juli 1936,
tegen het arrest van dit Hof op 30 Juni
1936 geveld, had ingesteld; dat deze
afstand regelmatig is, en, bijgevolg,
dient gedecreteerd;
II. Wat de voorziening van Lefever
aangaat:
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 97 der Grondwet, 1311) van
het Burgerlijk Wetboek, 12 der wet van
12 December 1912, 8, § 4, der wet van
I J uni 1926 op het vervoer en het be zit
van alcohol, 14 der wet van 12 December
1912 voornoemd, 24 7 der algemeene wet
van 26 Oogst 1822 en 34 der wet van
. 6 April 1843;
Overwegende dat eischer v66r de correctioneele rechtbank te Brussel gedaagd
werd:
a. Op verzoek van den Minister van
geldwezen, hoofdens vervoer en bezit van
alcohol zonder geldige bescheiden;
b. Op verzoek van den procureur des
Konings, hoofdens :
1° Bediende zijnde van het Beheer der
douanen, rechtstreeksche of onrechtstreeksche deelneming aan feite'n van of pogingen tot smokkel;
2° Het bedrieglijk wegnemen van alcohol « ten nadeele van een bepaalde
maatschappij ";
Overwegende dat het bestreden arrest,
na deze drie betichtingen bewezen te
hebben verklaard, bij souvereine heoordeeling beslist dat ze slechts verschillende
omschrijvingen zijn van hetzelfde fo:>it;
dat het arrest er uit afleidt dat, bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek, er aanleiding bestaat aan eischer
slechts een flnkel straf op te leggen, behoudens wat de zuivere fiscale boeten
aangaat; dat, bijgevolg, behalve gezegde
(1) Zie de nota., geteekend L. C., in Bull.
en PAI!IIO., 1937, I, 184.

boeten, bestreclen arrest eischer tot een
gevangzitting van twee jaar veroordeelt,
en hem voor altijd onbekwaam verklaart
tot het uitoefenen van openbare ambten;
Overwegende dat het middel aan het
arrest verwijt, op eischer ten onrechte
artikel 12 der wet van 12 December 1912
te hebben toegepast dat, bij verwijzing
naar artikelen 19 en 22 tot 25 der wet
van 6 April 1843, tegen de overtreders
een gevangenisstraf voorziet; dat eischer
beweert dat, enkel, artikel 14 van voornoemde wet van 1912 op hem had mogen
toegepast worden; dat dit artikel geen
andere straf voorziet dan een fiscale boete,
dat, bijgevolg, het in schending van deze
wetsbepalingen is dat de rechter in beroep
eischer heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf;
Overwegende dat eischer, wanneer hij
dit bezwaar opwerpt, geen rekening houdt
met het feit dat hij vervolgd en veroordeeld werd, niet aileen hoofdens overtreding der hierboven aangehaalde wetten,
maar ook, en tezelfdertijd, hoofdens bebedrieglijke ontvreemding; dat dit wanbedrijf, bij artikelen 461 en 463 van het
Strafwetboek voorzien, gestraft wordt,
namelijk, met een gevangenisstraf van
een maand tot vijf jaar; dat de eenige
veroordeeling tot een gevangenisstraf van
twee jaar, aan eischer opgelegd, dus valgens de wet gerechtvaardigd is, ten aanzien van den diefstal ten zijnen laste gelegd; daL krachtens artikPl 411 van het
Wetboek van strafvordering, de voorgewende vergissing van den rechter, aangaande de toepassing van nrtikel 12 der
wet van 12 December 1912 welke hij
deed, geen aanleiding kan geven tot verbreking, zelfs indien ze bestond;
Waaruit blijkt dat het middel van
belang ontbloot is en niet kan aangenomen
worden;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 97 der Grondwet, 1319 van
het Burgerlijk Wetboek, 34 der wet van
6 April 1843, en 24 7 d er algemeene wet
van 26 Oogst 1822, doordat de rechter
in beroep zich bepaalt te verk1aren, en
ten onrechte beslist, dat artikel 34 der
wet van 6 April 1843 op eischer toepasselijk is, zonder de conc1usiiin te beantwoorden waarin deze beweert, eenerzijds, dat hij niet onder de toepassing valt
van deze bepaling, en, anderzijds, dat de
vervolging aan het openbaar ministerie
uit dien hoofde niet ontvankelijk en ongegrond was;
Overwegende dat de voorgewende onwettelijkheid, ware ze zelfs bewezen,
eischer geen ongelijk heeft kunnen aandoen wat zijn veroordeeling tot een ge- ·
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vangenisstraf betreft, daar deze anderzijds volgens de wet gerechtvaardigd is
zooals hierboven werd gezegd; dat dez~
voorgewende onwettelijkheid insgelijks
zonder invloed is gebleven wat betreft : de
fiscale boeten, de betaling der ontdoken
rechten, de vervangende gevangenisstraf
de verbeurdverklaring van den alcohol er:.
de kosten, daar deze uitgesproken veroordeelingen tegen eischer rechtstreeks
door het Beheer van geldwezen werden
gevorderd, en geeischt op voet van wetsbepalingen andere dan artikel 34 der wet
van 6 April 1843; dat het middel dus
enkel draagt voorzoover het de beslissing
bedoelt door dewelke, op vordering van
het openbaar ministerie, en bij toepassing
van gezegd artikel 34, de rechter ten
grande, als vervangende straf, tegen
eischer voor altijd de onbekwaamheid
openbare ambten uit te oefenen heeft
uitgesproken;
.
'
Overwegende dat, luidens artikel 65 van
het strafwetboek, de rechter, die zich op
deze bepaling steunt, slechts de zwaarste
straf mocht uitspreken, welke, in onderhavig geval, deze is van eenvoudige
diefstal;
Overwegende dat de eenvoudige diefstal
niet gestraft wordt met bestendige onbekwaamheid openbare ambten uit te
oefenen; dat <.Ius het bestreden arrest
door deze bijkomende straf op eischer to~
te passen, artikelen 65 en 463 van het
Strafwetboek geschonden heeft.
Overwegende dat, daar deze onwettelijkheid van ambtswege de verbreking
van dit gedeelte van het aangeklaagd
arrest moet voor gevolg hebben, het
tweede middel van eischer geen belang
meer heeft;
Overwegende dat, voor 't overige, de
suhstantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof decrete~rt den afstand van Hotat en verwijst
h~m m de kosten van zijn voorziening;
mtspraak doende op de voorziening van
Lefever, verbreekt het bestreden arrest
in zoover slechts het tegen eischer d~
bestendige onbekwaamheid openbare ambten uit te oefenen uitspreekt; verwijst
eischer in de vier vijfden der kosten en
het Beheer van geldwezen in het overige
een vijfde; zegt dat er geen .red en bestaat
tot verwijzing.
14 Juni 1937.- 2e Kamer.- Voorzitter

fir Jamar, voorzitt~r --;-

Verslaggever:

Hr Fauquel. - GeltJklutdende conclusie
Hr Leon Cornil, advocaat generaal.
'

2e KAMER. -

14 Juni 1937,

1° BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ (WET VAN 9 APRIL 1930 TOT).
- RECHTSPLEGING IN DE RAADKAMER.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- WET VAN 9 APRIL
1930 TOT BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ. ARREST DAT VERWIJST
NAAR DE REDENEN OMSCHREVEN IN DK
VORDERING VAN DEN PROCUREUR GENEBAAL. - MET REDENEN OMKLEED.
1° Alhoewel de beschikking van de raadkamer desaangaande geen vermelding·
bevat, werd er, wat de debatten vddr de
raadkamer betreft, aan de voorschriften
van de wet 1wldaan, wanneer uit de siukken van de rechtspleging blijkt dat beklaagde op den gestelden dag v66r de
raadkamer verscheen, er conclusii!n nam
de debatten op dien dag op tegenspraak
begonnen, de onderzoeksrechter verslad
deed, en de procureur des Konings alook
de beklaagde gehoord werden. OnverschilJ
Zig is het dat de beschikking eerst 'sanderdaags werd uitgesproken', eens dat de
debatt_en wettig en op tegenspraak zijn
geschted.
2° Is wettig met 1·edenen omkleed het arrest
hetwelk eenvoudig vermeldt dat het « de
beweegredenen van het requisitorium van,
den procureur generaal overneemt ,, wanneer deze redenen aan_~a_len dat er tegen
beklaagde zware aanwtJZtngen van schuld
bestaan, en dat er aanleiding is om te
denken dat hij lijdt aan krankzinnigheid
of 4oor erge geestPsstooTnis of geesteszwakheid is aangedaan waardoor hij onbekwaam wordt zijn daden te beheerschen.

(PONTHOT.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik (kamer van inbeschuldigingstelling), gewezen op 27 April
1937.
.
·ARREST.
Omtrent de eerste twee middelen : het
eerste : schending van de bewijskracht der
akten, doordat het aangeklaagd arrest, in
zijn beweegredenen bevestigt dat het uit
de bewoordingen van de beschikking van
de Raadkamer der rechtbank te Marche,
en uit de rechtspleging, naar dewelke ze
verwijst, voldoende blijkt " dat betichte
op de zitting van 9 April, waarop hij gedagvaard werd, verschenen is, dat de
partijen werden gehoord, en dat, na het
sluiten der debatten, de beraadslaging tot
's anderendaags werd voortgezet ,, als--

wanneer het onmogelijk is in gezegde
beschikking een aanhaling te vinden waaruit zou kunnen afgeleid worden dat de
debatten op 9 April geopend werden, dat
de partijen gehoord werden, dat de debatten op dezen datum gesloten werden
en dat de beraadslaging tot 's. anderendaags werd voortgezet;
Het tweede, doordat het arrest, op deze
niet wettiglijk gerechtvaardigde verklating gesteund, het Hof van verbreking· niet
toelaat de regelmatigheid der rechtspleging na te gaan :
. Overwegende dat, wat betreft de debatten v66r de raadkamer, de wet van
9 April 1930, evenmin als het Wetboek
van· Strafvordering en de wet ten die het
aanvul1en, de rechtsvormen niet heeft
voorzien welke v66r de rechtsprekende
juridicties worden nageleefd aangaande
het houden der zittingen en het opstellen
van een proces-verbaal;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
uit de stukken der rechtspleging blijkt,
dat aan betichte alsook aan zijn raadsman
regelmatig kennis werd gegeven dat de
zaak op 9 April 193 7, was gesteld;
Overwegende dat betichte, op denzelfden datum, v66r de raadkamer, conclusien heeft genomen, vermits deze conclusien bij den bundel gevoegd, het visa
dragen van den alleenzetelenden rechter
dezer kamer, visa gedagteekend van
9 April;
Overwegende dat de debatten dus op
tegenspraak hebben aangevangen op den
dag in de convocatie gesteld;
Overwegende dat, daarenboven, dopr de
beschikking zelf wordt vastgesteld dat, in
den loop der debatten, de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, de procureur des Konings werd gehoord, alsook
de betichte en zijn raadsman;
Overwegende dat uit deze vaststellingen, welke het arrest overneemt, blijkt dat
er· aan de voorschriften der wet werd voldaan;
Aangezien het onverschillig is dat de
beschikking op 10 April werd uitgesproken;
eens dat het debat wettiglijk en op tegenspraak was geheurd; dat de wet niets
meer eischt;
Waaruit volgt dat het eerste en tweede
mid del niet kunnen aangenomen worden;
Omtrent het derde middrl : afgeleid uit
het feit dat het bestreden arrest niet op
wettige wijze gemotiveerd is, daar de
beweegredenen, in den grond, de maatregelen, jegens betichte bevolen, niet
rechtvaardigt;
Overwegende dat het arrest « de beweegredenen van het requisitorium van
den procureur generaal overneemt »;

OverWegende daL deze beweegredenen
aanstippen « dat er, tegen betichte, zware
aanwijzingen van schuld bestaan,. alsook
redens om te denken " dat hij lijdt aan
krimkzinnigheid, of door erge geestesstoornis of geesteszwakheid is aangedaan
waardoor hij onbekwaam wordt zijn daden te beheerschen »;
Overwegende dat het Hof aldus klaar
den grond van zijn beslissing aanduidt,
weJke, bijgevolg, wettelijk gemotiveerd
is;
,
Dat het middel dus in feite mist;
Overwegende, voor 't overige, dat al de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd;
Overwegende dat de bevolen maatregel
wettelijk is;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
H Juni 1937. - 2" Kamer. - Voorzitter, Hr Jamar, voorzitter. - Verslaggever, Hr Bail. - Gelijkluidende conclusie,
Hr. Leon CornU, advocaat generaal.

28 KAMER.- 15 Juni 1937.
1° STRAF. - VIER NAAR DEN CORRECTIONEELEN RECHTER VERWEZEN MISDADEN VAN DIEFSTAL MET VERZWARENDE
OMSTANDIGHEDEN. EEN DAARVAN
GEPLEEGD BIJ HERHALING. VIER
STRAFFEN ELK VAN VIJF JAAR GEVANGENISSTRAF. STRAFFEN WETTELIJK
GERECHTVAARDIGD.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - GEEN CONCLUSIE.
- ARREST DAT VIER STRAFFEN VOOR
VIER DIEFSTALLEN UITSPREEKT.
VASTSTELLING DA T DEZE FElTEN NIET
DE UITVOERING ZIJN VAN HETZELFDE
MISDADIG OPZET. MET REDENEN
OMKLEED.
3° RECHT VAN VERDEDIGING. - BEKLAAGDE DIE INROEPT DAT HIJ
NIET HET LAATSTE WOORD HEEFT GEHAD. - GEEN STUK WAARUIT BLIJK'f
DAT HIJ HET HAD AANGEVRAAGD. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
1 o Wanneer het bestreden arrest vaststelt

dat beklaagde zich schuldiq heeft gemaakt
aan vier naar den correctwneelen rechter
verwezen . misdaden van diefs>al met
verzwarende omstandigheden, waarvan
althans Mn diefstal bij herhaling gepleegd
werd, en voor elken diefstal een gevangenisstra~ 11an vijf jaar uitspreekt, zijn deze
I
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-63onrechte, de vier diefstallen zou aanzien
als gepleegd in staat van herhaling terwijl de dagvaarding de verzwarende om"
standigheid slechts voor den eersten
aanstipt; dat, inderdaad, voor elk dezer
wanbedrijven het maximum der straf
vijf jaar gevangzitting is; dat het maximum op tien jaar gebracht wordt voor het
eenige wanbedrijf in staat van herhaling
gepleegd; dat er dus. geen red en bestond
tot vermindering krachtens artilrel 60 van
het Strafwetboek, vermits de bijeengevoegde straffen het dubbel van het maximum, hetzij twintig jaar, niet overschrijden;
Overwegende dat de terbeschikkingstelling van de regeering ook gerechtvaardigd is wanneer slechts een der wanbedrijven in staat 'an herhaling zou gepleegd geweest zijn;
Dat het middel dus, bij gebrek aan belang, niet kan aanvaard worden;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, doordat het
arrest het vonnis a quo wijzigt zonder
(KLINCK.)
uitleg te geven, door te beslissen dat de
diefstallen niet gepleegd werden met
Voorziening tegen een arrest van het vier enkel
strafbaar inzicht;
Hof van beroep te Brussel, gewezen op eenOverwegende
dat, bij gebrek aan con27 April 1937.
clusien aangaande dit punt, het bestreden
ARREST.
arrest ten genoege der wet met redenen
omkleed is wanneer het zich bepaalt
Omtrent het eerste middel afgeleid uit vast te stellen dat de vier diefstallen, op
het feit dat het bestreden arrest eischer verschillende datums gepleegd, niet de
veroordeeld heeft hoofdens vier diefstallen uitvoering zijn van een enkel strafbaar
met verzwarende omstandigheden, met inzicht;
inachtneming dat hij, wanneer hij deze
Omtrent het derde middel afgeleid uit
vier diefstallen beging, in staat van her- het feit dat eischer niet de laatste het
haling was, alswanneer de dagvaarding woord heeft gehad;
deze verzwarende omstandigheid slechts
Overwegende dat, in strafzaken, de
voor den eersten dezer diefstallen aan- betichte er zich niet mag over beklagen
stipt, en dat het eischer tot vier straffen de laatste het woord niet te hebben gevan vijf jaar gevangzitting veroordeeld 1 had, · tenzij hij het gevraagd heeft., wat
heeft alzoo een totaal van twintig jaar uit geen enkel stuk van den bundel
uitmakende, en daarenboven eischer, voor blijkt;
een termijn van tien jaar ter beschikkingOverwegende dat de substantieele of
van de regeering heeft gesteld :
op straf van nietigheid voorgeschreven
Overwegende dat het bestreden arrest rechtsvormen werden nageleefd en dat de
vaststelt dat eischer zich heeft plichtig uitgesproken veroordeelingen overeengemaakt aan vier gecorrectionaliseerde komstig de wet zijn;
diefstallen met verzwarende omstandigOm deze beweegredenen, het Hof verheden en dat althans de eerste in staat werpt de voorziening; kcisten ten laste
van herhaling gepleegd werd; dat het van eischer.
voor elke dezer diefstallen een gevange15 Juni 1937. - 2e Kamer. - Voornisstraf van vijf jaar uitspreekt en eischer,
gedurende een termijn van tien· jaar, ter zitter en verslaggever, Hr Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge.lijkbeschikking van de regeering stelt;
Overwegende dat deze straffen gerecht- luidende conclusie, Hr Leon Cornil.
vaardigd zijn, zelfs indien het arrest, ten
straffen wettelijk gerechtvam·digd. In;derdaad, het maximum van de straf is,
voor elken diefstal, vijf jaar gevangenisstraf; het max·imum wordt verhoogd tot
tien j aar voor het · eenig feit dat bij hei'haling gepleegd werd; er bestond geen
reden tot vermindering, overeenkomstig
artikel 60 van het Strafwetboek, vermits
de voor de vier feiten samen opgelegde
straffen het dubbel van het maximum,
of twintig jaar, niet overschrijden.
2° Js wettig met redenen omkleed het arrest,
dat het vonnis a quo wijzigend, vier straffen voor vier diefstallen uitspreekt en, bij
gebreke van conclusie, als reden daartoe
slechts opgeeft dat die feiten, op verschillende datums gepleegd, niet de uitvoering
zijn van hetzelfde misdadig opzet.
3° De beklaagde lean v66r het Hof niet inroepen dat hij v66r den correctioneelen
rechter niet het laatste woord gehad heeft,
wanneer uit geen enke£ stuk van den
bundel blijkt dat hij het aangevraagd
had (1). '

(1) Zie Verbr., 9 November 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 410, A, 5°),

642e KAMER.- 15 Juni 1937.
BEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN.- EENVOUDIGE BELEEDlGING (Strafwb., art. 561, 7°).- BELEEDIGENDE .BRIEF. POLITIERECHTER VAN DE PLAATS WAAR DE BRIEF
ONTVANGEN WERD BEVOEGD EVENALS
DIE VAN DE PLAATS WAAR DE BRIEF
VERZONDEN WERD.

Bij vervolging wegens eenvoudige beleediging (Strafwb., art. 561, 7°), begaan
door m~ddel van een langs de post verzonden brief, is de politierechter van de
plaats waar de brief ontvangen werd
bevoegd om van de zaalc kennis te nemen,
even als die van de plaats waar de brief
werd verzonden (1).
(GARLEMENT.)
Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Bergen op 22 April1937.

beleedigingen gericht te hebben dan die
bij hoofdstuk V, titel VIII, hoek II van
het Strafwetboek voorzien;
Overwegende dat bestreden vonnis,
door de betichting bewezen te verklaren,
het bestaan van het kwaadwillig karakter
van den aangeklaagden brief heeft aangenomen; dat het mid del tegen de souvereine beoordeeling staat van den rechter
ten gronde;
Overwegende dat dit vonnis, voor
't overige, geveld werd op een rechtspleging .in dewelke de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
15 Juni 1937. - 2e Kamer. - Voorzitter, Hr Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, Hr Fontaine.
- Gelijkluidendl' conclusie, Hr Leon Cornil, advocaat generaal.

ARREST.
Omtrent het eerste middel afgeleid uit
het feit dat ten onrechte, het bestreden
vonnis beslist heeft dat de politierechtbank van La Louviere bevoegd was om,
over de betichting van beleedigingen, tot
Garlement gericht, uitspraak te doen,
daarom aileen dat de aangeklaagde brief
ontvangen werd te Haine-Saint-Paul,
kanton La Louviere :
Overwegende dat, de beleediging, om,
langs de post om, onder vorm van zendbrief, te. kunnen gebeuren, vereischt,
eenerzijds, de aanwezigheid van een persoon die den brief aan de post toevertrouwt en, anderzijds, de aanwezigheid
van een ander persoon aan wie die brief
wordt afgegeven, dat deze twee daden,
alzoo, op strafgebied, voorkomen als een
ondeelbaar geheel; da t alzoo de politierechtbank, van de plaats waar de brief
ontvangen werd, bevoegd is evenals deze
van de plaats waar de brief werd verzonden; dat het mid del in rechte mist;
Omtrent het tweede middel afgeleid uit
het feit dat de aangeklaagde brief het
kwaadwillig karakter niet heeft dat noodig is opdat de overtreding, voorzien bij
artikel 561, 7°, van het Strafwetboek, zou
bestaan :
Overwegende dat eischer beticht was,
om kwaadwillig, tegen Garlement, andere
(1) Zie de nota bij dit arrest in Bull. en
"PASIC. 1937, I, 190.

2e KAMER. -

15 Juni 1937.

1° VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
- SCHADEVERGOEDING WEGENS ZEDELIJKE SCHADE, AAN DE BLOEDVERWANTEN IN DE ZIJLINIE VAN HET SLAGHTOFFER.
2° ASSISEN. - BETEEKENING VAN DE
LIJST DER GETUIGEN. - KAN GESCHIEDEN OP EEN ZONDAG.
3° ASSISEN.- BIJKOMENDE VRAAG GEEN
GROND VAN WETTELIJKE VERSCHOONING
BETREFFENDE. HOF VAN ASSISEN
KAN BESLISSEN ZE AAN DE JURY NIET
TE STELLEN, WIJL NIET GEBLEKEN UIT
DE DEBATTEN.
~ 0 ASSISEN. BEWEERDE VERGISSINGEN IN DE LIJST VAN DE GEZWORENEN.
- MIDDEL WAARBI.T NJET WORDT AANGENOMEN WELKE DE VERGISSINGEN
ZIJN. - WoRDT DOOR HET HOF VAN
VERBREKING NIET IN AANMERKING GENOMEN.
1°

Artike~en 1382 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek sluiten de bloedverwanten in de, zijlinie niet uit van het
recht voor de zedelijke schade, welke zij
door de misdaad geleden hebben, schadevergoeding te bekomen tegen hem· die
wegens vrijwillige dooding, op hun bloedverwant gepleegd, door het Hofvan assisen
ve-roordeeld wordt.

I-
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-652o De beteekening van de l?:jst der getuigen
voor de assisen mag geschieden op een
Zondag.
so Het Hof van assisen kan op s~uvereine
wijze bij incidenteel ar~est besltssen dat
een bijkomende vraag, d~e geen grond ~an
door de wet aangenomen verschoomng
betreft a an de jury niet zal gesteld 1l!OTden o~t reden dat de noodzakelijkheid ze
te stellen geenzins uit de del;atten gehleken is (1).
4o Wordt niet in aanmerking genomen het
middel daaruit ontleend dat de lijst van
de werkelijke en tcegevoegde gezworenen
vergissingen bevat, wanneer door dat
middel niet wordt aangewezen welke de
vergissingen zijn, waarin zij b~~taan, e?":
namelijk of zij van dien aard z~Jn dat Z~J
beschuldigde in dwaling brachten aangaande den persoon van de gezworenen.
(PAQUOT, T. VERDIN EN ANDEREN.)

Voorziening tegen drie arresten van het
Hof van assisen der provincie Namen,
gewezen op 10 en 11 Maart 1937.
ARREST.

Gezien de voorzieningen, door eischers,
op 12 Maart 1937, ingediend, de ee~ste
tegen het arrest van het Hof van ass1sen
- der provincie Namen, in dato 10 Maart
1937 geveld, dat eischeres, hoofdel!s doo• ding, tot twintig jaar dwangarbmd veroordeelt; de tweede tegen het arrest van
dat Hof, denzelfden dag geveld, dat
weigert de vragen . te stellen aangaande
vrijwillige verwondmgen welke den dood
veroorzaakt hebben zonder het oogmerk
te dooden en de derde tegen het arrest
van gezegd Hof, in dato 11 Maar~ 1937
geveld, uits.l?raak d~~nde over de e1schen
.
der burgerhJke parhJen : .
Omtrent het eerste middel : schendmg
van artikelen 97 der Grondwet en 1382 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eischeres veroordeelt
tot het betalen van schadevergoeding aan
bloedverwanten in zijlinie van het slachtoffer, hoofdens moreele schade, en zonder stoffelijke schade vast te stellen :
Overwegende dat het arrest eischeres
veroordeelt hun een frank als schadevergoeding te betalen al vaststellende dat
(1) Vergelijk: Verbr., 23 Maart 1t:l03 (Bull.
en PAsrc., 1903, I, 144); 25 October 1909
(ibid., 1909, .I, 417); 6 April 1914 (ibid.,
1914, I, 171); 9 Augustus 1921 (ibid., 1922,
I, 4).
V.ERBR.,

de misdaad aan ieder van hun eenmoreele
schade veroorzaakt heeft;
Dat deze feitelijke vaststelling, bindend
voorkomt en voldoende is om de veroordeeling te motiveeren; dat artikel 1382
en volgende van het Burgerlijk Wetboek
de bloedverwanten in zijlinie van het
recht niet uitsluit vergoeding te bekomen
voor de moreele schade hun door een misdaad veroorzaakt;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 2 der wet van 17 Thermidor
jaar VI, van artikelen 63 en 1037 van het
Wetboek van Burgerlijke rechtspleging,
doordat de beteekening van de lijst der
getuigen zonder gevolg en van ~.eener
waarde is om gedaan geweest te ZIJn op
7 Maart 1937 dat een Zondag was :
·
Overwegende dat krachtens artikel 2
der wet van 17 Thermidor jaar VI, de
artikelen 63 en 1037 van het Wetboek
van Burgerlijke rechtspleg!ng, luidens dewelke geen enkele beteekening mag gedaan worden op een wettelijken feestdag,
niet toepasselijk zijn in strafzaken; dat
dus de beteekening van de lijst der getuigen gel dig gedaan werd;
Omtrent het derde middel : schending
van artikel 97 der Grondwet en artikelen
337 tot 339 van het Wetboek van Strafvordering, doordat het H_of van as?~sen
geweigerd heeft aan de JUry de blJk~
mende vraag te stellen aangaande V~lJ
willig toegebrachte slagen en verwondmgen zonder oogmerk te dooden en welke
nochtans den dood veroorzaakt hebben
Overwegende dat deze vraag geene
gronden van gewettigde verschooning
betreft voorzien bij artikel 339 van het
Wetboek van Strafvordering, maar dat
zij binnen de perken valt van artikel 339
van dat Wetboek; dat, door, krachtens
deze laatste wetsbeschikking, te beslissen
dat gezegde vraag aan de jury niet zal
gesteld worden, omdat de n~odza~elijk
heid haar te stellen geenszms mt de
debatten bleek, het incidenteel arrest
van 10 Maart een bindende beoordeeling
uitbrengt waarvan het Hof van verbreking niet bevoegd is kennis te nemen ;
Omtrent het vierde middel : schending
van de rechten der verdediging, doordat
de lijst der werkende en bijgevoegde
gezworenen, aan eischers beteekend, veelvuldige vergissingen bevat :
· Overwegende dat de vage en onbepaalde opgave van het middel er het o~:
derzoek geenszins van toel~at_; dat .~IJ
niet aanduidt welke de verg1ssmgen ZlJn
en waarin ze bestaan en namelijk of ze
van aard 7.ijn de eischeres in dwaling te
brengen aangaande de persoonlijkheid der
gezworenen;
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-66Overwegende dat, wat de openbare vor- onderzoek beveelt ten einde het juiste
dering betreft, de suhstantieele of op straf bed rag der geledene schade te be pal en;
Overwegende dat deze beslissing geen
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uit- einde stelt aan het geding en dus geen
gesproken veroordeelingen overeenkom- eindbeslissing is in den zin van artikel 416
stig de wet zijn;
van het. Wetboek van Strafvordering;
Om deze beweegredenen; het Hof ver- dat ze met over de bevoegdheid gewezen
werpt de voorzieningen; verwijst eischeres is; dat, lui dens de hiervoren aangehaalde
, wetsbepaling deze beslissirig dus niet voor
-in de kosten.
15 Juni 1937. - 2e Kamer. Voor- voorzi~ning in verbreking vatbaar is;
zitter, Hr ·vvaleffe, raadsheer waarnemend waarmt volgt dat, voor wat de beslissing
~etreft, de voorziening niet ontvankelijk
voorzitter. - Verslaggever, Hr Istas. IS·
Gelijkluidende conclusie, Hr Leon Cornil.
'om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
15 Juni 1937. - 2e Kamer. - Voor2e KAMER.- 15 Juni 1937.
zitter, Hr Waleffe, raadsheer waarnemend
VOORZIENING IN VERBREKING.- voorzitter. - Verslaggever, Hr Fauquel.
Gel1jkluidende conclusie, Hr LE\on
BESLISSING DIE $EN PROVISIONEELE VERGOEDING TOEKENT AAN DE BURGER- Cornil, advocaat generaal.
LUKE PARTIJ EN EEN DESKUNDIG ONDERZOEK BEVEELT. GEEN ETNDBESLISSING EN NIET GEWEZEN OVER DE
2e KAMER. - 22 Juni 1937,
BEVOEGDHEID. - NIET VATJlAAR VOOR
VOORZTENING IN VERBREKING.
VERKEER. - BEKLAAGDE, DIE DRONKEN EEN AUTORTJTUIG BESTUURDE,
De beslissing die een provisioneele veJ•goeDOOR EERSTEN RECHTER VERVALLEN
ding aan de burgerlijke partij toekent,
VERKLAARD VAN HET RECHT EEN RIJen, alvorens over het overige van den eisch
TUIG TE VOEREN. - WEIGERING VAN
· uitspraak te doen, een deskundig onderDEN RECHTER IN BEROEP DEZE STRAF
zqek beveelt om het juiste bedrag ?Jan de
TOE TE PASSEN OM DE EENIGE REDEN
geleden schade te bepalen, is geen eindDAT HET TER ZAKE GEEN MISDRIJF TEbes,lissing, is niet over de bevoegdheid
GEN DE VERKEERSPOLITIE GELDT. gewezen, en is bij gevolg m:et vatbaar voor
VERBREKING.
voorzien·ing in verbreking (Wetb. van
Strafv., art. 416).
Schendt artikel 11 van het Koainklijk
besluit van 1 Februari 1934 en artikel 2,
(DEHALU, T, DUPAS.)
2°, tweede alin•a, littera C, van de wetten
van 1 Augustus 1899 en 1 Augustus
Voorziening tegen een vonnis in beroep
1924, en wordt verbroken, de in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
gewezen beslissing di~, terwijl zij bete Lui}{, op 24 Maart 1937.
klaagde schuldig verklaart om een auto,,
rijtuig te hebben gevoerd zonder daartoe
ARREST.
in staat te zijn, dam· hij dronken was, het
vonnis van den eersten rechter w{jzigt
· I. Wat de voorziening betreft gericht
ar:.ng'!ande de vervallenverklaring een
tegen de beslissing geveld op de openbare
TtJtutg te voeren, en weigert deze straf toe
vordering :
te passen, om de eenige reden dat het ter
· Overwegende dat de substantieele of op
zake geen misdr1j( tegen de politie van
straf van nietigheid voorgeschreven rechtshet 11erkee1' geldt (1 ) .
vormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkom(PROCUREUR DES T<ONINGS TE GENT,
stig de wet zijn;
T. VAN DEN BOSSCHE.)
· II. Wat de voorziening betreft gericht
tegen de beslissing geveld op de openbare
Voorziening tegen een vonnis in beroep
vordering van Dupas :
gewezen door de correctioneele rechtbank
Overwegende d at deze beslissing zich
te Gent, op 19 Februari 1937.
b~J?aalt tot het t~ekennen van een proVISioneele vergoedmg aan de burgerlijke
(1) Zie Verbr., 6 Juli 1936 (Bull. en PAsrc.,
partij en, alvorens over het overige der
vraag uitspraak te doen, een deskundi&' 1936, I, 333).
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ARREST.
Omtrent het middel : schending van
arti)(el 11 van het Koninklijk besluft van
1 Februari 193t., inhoudende algemeen
reglement op de politie van het vervoer
en van het verkeer, en artikel 2 der wet
van 1 Oogst 192t., wijziging brengende
aan de wet van 1 Oogst 1899 :
Overwegend,e dat verweerder plichtig
werd bevonden van, op den openbaren
weg, een autorijtuig te hebben gevoerd,
daartoe niet in staat zijnde, daar hij
bedronken was;
Aa~gezien dit feit een inbreuk aan
artikel 11 van het Algemeen reglement op
de politie van het vervoer daarstelt, en,
ten andere, voorzien is bij artikel 2, 2°,
tweede alinea, littera C, der wetten van
1 Oogst 1899 en 1 Oogst 192t., welke den
rechter toelaten, namelijk wanneer hij uit
hoofde van inbreuk aan de politie van het
vervoer veroordeelt, het verval uit te
spreken van het recht van een rijtuig te
voeren, voor den termijn dat de zes maanden niet mag te boven gaan;
Overwegende dat, met te weigeren deze
tweede wetsbepaling toe te passen, en met,
op dit punt, de beslissing van den eersten
rechter te hervormen, dit om de eenige
en verkeerde reden, die, overigens, wordt
tegengesproken door de plichtig-verklaring
in de eerste beschouwing van tegenwoordig arrest aangestipt : dat het, in
zake geen inbreuk aan de politie van het
vervoer geldt, de rechter in hooger beroep
de hierboven aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt de bestreden beslissing; beveelt dat
het tegenwoordig arrest zal overgeschreven
worden in de registers der rechtbank van
eersten aanleg van Gent, en dat ervan
melding zal gedaan worden in den rand
van het vernietigde vonnis; verwijst verweerder in de kosten; verzendt de zaak
naar de correctioneele rechtbank van
Oudenaarde, zetelende in hooger beroep
van politiezaken.
22 Juni 193?. - 2" Kamer.'- Voorzitter, Hr Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, Hr Istas. Gelijkluidende conclusie, Hr GescM, eerste
aclvocaat generaal.

2e KAMER. -

22 Juni 1922.

1° MIDDELEN VAN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - BIJ MISDRIJF OPGERICHTE BOUWWERKEN. MIDDEL
ONTLEEND DAARAAN DAT BET BESTRE-
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DEN VONNIS HET AFBREKEN VAN BOUWWERKEN BEVEELT, DAN WANNEER BEKLAAGDE DOOR DE BESTUURSOVERHEID
GOEDGEKEURDE PLANNEN UITVOERDE.
- VONNIS DAT STILZWIJGEND VASTSTELT DAT VOORSCHRIFTEN VAN DE
MACHTIGING TOT BOUWEN NIET WERDEN
NAGELEEFD.- MIDDEL NIET GEGROND.
20 BOUWWERKEN (BIJ MISDRIJF UITGEVOERDE). -DE RECHTER MOET HET
AFBREKEN ER VAN BEVELEN TEGEN DEN
DADER, AL IS DEZE NIET DE ETGENAAR.
1 o Het middel ontleend daaraan dat het
bestreden vonnis beklaagde tot geldboete
en het afbreken van de door hem opgerichte bouwwerken veroordeelt, ofschoon
hij slechts door de bestuursoverheid goedgekeurde plannen uitvoerde, is niet gegrond wanneer het vonnis stilzwij gend
vaststelt dat bepaalde voorschriften van
de machtiging tot het uitvoeren van die
bouwwerken niet nageleefd werden.
2o lngeval hij veroordeelt wegens het uitvoeren van bouwwerken, in strijd met do
wetten of de verordeningen, moet de re~~
ter het afbreken van de wederrechtehJ k
opgerichte gebouwen tegen ·den dader
bevelen, al is deze niet de eigenaar van
die gebouwen, maar slechts de lasthebber
van den eigenaar (\Vetb. van Strafv.,
art. 161).

(VAN WING.)
Voorziening tegen een vonnis in beroep gewezen door de correctioneele
rechtbank te Hasselt, op 30 Mei 1936.
ARREST.
Omtrent het eerste middel : schending
der artikelen t., 9, 10 en 16 der wet van
1 Februari 18t.t., gewijzigd bij deze van
28 Mei 1914; artikel 4 van het Koninklijk
besluit van 20 Augustus 1934; art.ikel 531,
6o, van het Wetboek, doordat bestreden
vonnis aanlegger tot eene boete heeft
veroordeeld en het afbreken der door hem
opgerichte bouwwerken, dan wanneer het
College van burgemeester en schepenen
der stad Hasselt, op advies der directie
van bruggen en wegen, de plannen had
goedgekeurd, welke duidelijk die verweten bouwwerken vermelden, en aldus
de toelating had gegeven volgens die
plannen te bouwen :
Overwegende da~ uit bestreden v~nnis
blijkt dat de bouwwerken moesten mtgevoerd worden volgens plannen die, op
12 Juli 1935, door het College van burgemeester en schepenen der stad Hasselt
waren goedgekeurd geweest, onder voor-
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behoud dat de voorschriften van artikel 1
van het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1930 zouden nageleefd worden;
Overwegende dat het vonnis impliciet
vaststelt dat die voorschriften niet werden nageleefd; dat, daaruit volgt dat de
kwestige werken in tegenstrijd met de
voorwaarden van de verleende machtiging zijn uitgevoern geweest; dat, bijgevolg, het middel ongegrond is;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 9 en 10 der wet van 1 Februari 1844, op de wegenis, gewijzigd
door deze van 28 Mei 1914, door dat
bestreden vonnis, aanlegger veroordeelende tot eene boete, het afbreken van de
gebouwen heeft bevolen, dan wanneer
aanlegger sleehts lasthebber was van den
eigenaar van kwestig·e gebouwen, en dan
wanneer het afbreken, geene bestraffing,
maar wei eene herstelling van burgerlijken aard uitmakende, nietmocht bevolen
worden tegen een lastgever die in zake
niet was geroepen :
Overwegende dat de bouwwerken in
overtreding uitgevoerd, een staat van
iaken daarstellen die strijdig is met de
wet, wanneer ze het algemeen belang en
del openbare orde schenden; dat, in zulk
geval, de rechtbanken, na de bestanddeeien der inbreuk te hebben vastgesteld,
de verplichting hebben, ingevolge artikel 161 van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, het afbreken te
hevelen;
Dat daaruit volgt dat het ten laste van
den dader der overtreding, zelfs niet eigenaar van kwestige gebouwen was, dat de
herstelling bij wijze van afbreken der uitgevoerde bouwwerken, diende bevolen;
dat verre van de in het middel ingeroepene
wetsbepalingen te hebben geschonden,
bestreden vonnis eene juiste toepassing
ervan heeft gedaan;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger
in de kosten.
22 Juni 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, Hr Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, Hr Louveaux.
Gelijkluidende conclusie, Hr GescM,
eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

22 Juni 1937.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE
NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK
VERWIJST.- VONNIS VAN DEZE RECHTBANK DIE ZICH ONBEVOEGD VERKLAART,

OMDAT BEKLAAGDE IN HET .ARRONDISSEMENT NIET GEVONDEN WERD EN IN EEN
ANDER ARRONDISSEMENT WOONT, WAAR
DE MISDRIJVEN OOK WERDEN GEPLEEGD.
- REGELING VAN RECHTSGEBIED.

Wanneer een in kracht van gewijsde gegane
beschikking van de raadkamer beklaagde
verwezen heeft naar de correctioneele
rechtbank, en deze door een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis beslist heeft dat
zij onbevoegd was omdat die beklaagde
in het arrondissement van de rechtbank
niet gevonden werd, in een ander arrondissement woont, en de feiten in dit
m·rondissement heeft gepleegd, wordt de
regeling van rechtsgebied uitgesproken.
(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN
lN ZAKE VAN VAN DRIESSCHE.)

Voorziening tegen een bevel der raadkamer der correctioneele rechtbank van
Leuven van 27 October 193 6 en van een
vonnis der rechtbank van Leuven van
12 Maart 1937.
ARREST.

Gelet op het verzoekschrift van den
procureur des Konings bij de rechtbank
van eersten aanleg van Leuven;
Gelet op de beschikking der raadkamer
van voormelde rechtbank d. d. 27 Oktober
1939, door dewelke de genaamde Van
Driessche, woonachtig te Sint-Gillis bij
Brussel, verwezen is geworden naar de
correctioneele rechtbank, beticht met te
Sint~Gillis, canton Sint-Gillis, in den loop
van 1936, drie titels van de Nationa!e
Maatschappij van Belgische Spoorwegen
serie I n• 267104, van 10 acties van
500 frank elk, serie G., n•• 56322 en 56323,
van 500 frank elk, zijnde weggenomen,
verduisterde of met hulp van een wanbedrijf verkregene zaken, geheel of ten
deele geheeld te hebben ten nadeele van
Coeckelberghs;
Gelet op het vonnis der correctioneele
rechtbank van Leuven, d. d. 12 Maart
1937, door hetwelk de rechtbank zich
onbevoegd verklaart om red en dat betichte
woonachtig is te Sint-Gillis, arrondissement Brussel, en dat het feit ten haren
laste gelegd volgens de betichting zich
ook plaatst te Sim-Gillis, arrondissement
Brussel, en de betichte in het arrondissement Leuven ook niet gevonden is geweest;
Overwegende dat deze twee tegenstrijdige beschikkingen kracht van gewijsde
hebben, dat er een negatief geschil over
rechtsmacht uit volgt die den gang van
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het gerecht belemmert, en dater dus dient
tot regeling van rechtsgebied over te
gaan;
Overwegende dat uit de bestanddeelen
der zaak blijkt dat ten tijde van het feit
haar ten laste gelegd, Van Driessche
woonachtig was te Sint-Gillis, arrondissement Brussel, dat het gezegd feit volgens
de betichting zich ook plaatst te SintGillis, arrondissement Brussel, en dat
betichte in het arrondissement Leuven
ook niet gevonden is geweest; dat diensvolgens de rechtbank van Leuven onbevoegd was en dat de zaak van de rechtbank van eersten aanleg van het arrondissement Brussel afhangt;
Om deze reden, het Hof, van rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking der raadkamer der rechtbank van
eersten aanleg van Leuven d. d. 27 Oktober 19S6; beveelt dat het huidig ar~est
zal overgeschreven worden op de registers
dezer rechtbank en dat er melding zal
worden gedaan in den rand van de vernietigde beschikking; verzendt de zaak
voor de boetstraffelijke rechtbank van
Brussel.

22 Juni 19S7. - 2e Kamer. Voorzitter, Hr Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, Hr Fontaine.
Gelijkl·uide.•dc conclusie, Hr Gesche,
eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

22 Juni 1937.

1° BEROEP. - STRAFZAKEN. - GEEN
BEROEP DOOR OPENBAAR MINISTERIE. BEROEP VAN BEKLAAGDEN.- HOF VAN
BEROEP DAT DE VEROORDEELINGEN,
DOOR DEN EERSTEN RECHTER UITGESPROKEN, BEVESTIGT. - REGELMATIG.
- MIDDEL ONGEGROND.
2° GEESTRIJKE DRANKEN. -VASTSTELLINGEN DOOR OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITTE EN BEDIENDEN
VAN DE ACCIJNZEN, 'S NACHTS,- IN
LOKALEN, VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJK, GEDURENDE DEN TIJD DAT PTJBLIEK ER TOEGANG HE EFT.- PLAATSEN
DIE IN ZEKERE MATE DEN SCHIJN VERTOONEN VAN PRIVATE LOKALEN. V ASTSTELLINGEN REGELMATIG.
so GEESTRIJKE DRANKEN. - BEKLAAGDEN DIE BEWEREN DAT HET MISDRIJF HUN NIET KAN WORDEN TOEGEREKEND. - VASTSTELLINGEN VAN DE
BESTREDEN BESLISSING. MIDDEL
NIET GEGROND.
4° GEESTRIJKE DRANKEN. BEKLAAGDEN DIE AANVOEREN DAT DE
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SLUITING NIET KON BEVOLEN WORDEN,
WIJL PRIVATE KRING, ALS RECHTSPERSOON AFZONDERLIJK BESTAANDE EN
NIET IN DE ZAAK BETROKKEN. - BESLISSING DIE DE SLUITING BEVEELT OP
GROND VAN ANDERE REDENEN. -MIDDEI, GEBREKKIG IN FEITE.

1 o Het middel ontleend daaraan dat het Hof
van beroep, bij gebreke van beroep vanwege het openbaar ministerie, de geldboete
van 500 frank en de slu-iting van de
slijterij niet mocht uitspreken, is niet
gegrond, wanneer het Hof van beroep, op
het beroep van beklaagden, de veroordeelingen, door het vonnis a quo opgelegd, bevestigd heeft.
2° Zijn regelmatig de vaststellingen door
officieren van gerechtel~ike politic en be. dienden van de accijnzen, 's nachts,
zonder machtiging van den rechter, qedaan in voor het publiek toegankeliJke
lokalen, gedurende den tijd dat het PV:bliek er toe.gang heeft, al vertoonen dte
plaatsen in zekere mate den schijn van
private lokalen (Decreet van 22 Juli
1791, art. 9) (1).
so Beklaagden kunnen niet inroepen dat
het ten laste gelegde misdrijf tegen de wet
van 29 Augustus 1.919 op het regime van
den alcohol hun niet kan toegerekend
worden, wanneer uit de vaststellingen van
d~ bestreden beslissing blijkt dat, door
het toedoen van beklaagden, in de lokalen
van den zoogezegden privaten kring,
waar ste1·ke dranken voorhanden waren,
een publiek koffiehuis werd uitgebaat.
De omstandigheid dat beklaagden bij de
vaststellingen van de gerechtelijke politic
en bedienden van de accijnzen niet aanwez1:g waren, is van alle belang ontbloot;
en de omstandigheid dat de alcohol regelmatig ingeschreven werd, en de bediende_n
van de accijnzen gedurende zekeren ti~d
controle hebben uitgeoefend, neemt met
weg dat de werkelijkhwid, met haar strafbaren aard, naderhantl kon blijken.
4° Is gebrekkig in feite het midd~l.daaraan
ontleend dat de rech!er de sl~tttng. heeft
bevolen van den pnvaten knng dte als
rechtspersoon, een afzonderlijk wettelijk
bestalzn had en niet in de zaak betrokken
was, dan wanneer het bestreden arrest
enkel, bij toepassing 1Jan artikel 1.4, § 1.,
alinea 2, van de wet van 29 Augustus
1.919 op het regime van den alcoh?~· ~~
sluiting bevolen heeft van de sltJtertJ
waar, volgens zijn vaststellingen, be(1) Vergelijk: Verbr., 14 Maart 1932 (Bull.
en PASIC., 1932, l, 108).
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hebben voorhanden gehad (1).
(PLATINI GIOVANNI EN FAES JOHANNES,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

Voorzlening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
30 Maart 1937.
ARREST.

Omtrent het eerste middel gesteund
daarop dat het bestreden arrest niet
gerechtigd was om de boete van 500 frank
en de sluiting van het debiet te bevelen
op voet der wet van 29 Augustus 1919 op
het regiem van den alcohol aangezien het
openbaar ministerie niet in beroep van
het vonnis a quo was;
Overwegende dat de boetstraffelijke
rechtbank van Antwerpen, in het vonnis
a quo van 31 Oktober 1936, beide aanleggers verwezen had in eene boete van
500 frank en de sluiting van het debiet
uitgebaat onder den naam «Private
Kring Roma n bevolen had;
Overwegende dat het Hof van beroep
van Brussel, te kennen had over de openbare vordering gericht tegen aanleggers,
vermits deze beroep hadden ingeschreven
tegen bovengemeld vonnis; dat daardoor
het Hof de veroordeelingen door het
vonnis geveld, bevestigd heeft, het geenszins buiten de grenzen zijner bevoegdheid
gegaan is; da t het mid del ongegrond is;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 10 en 19 der Grondwet,
i:Ioordat het bestreden arrest aanlegger
veroordeelt op grond van vaststellingen
gedaan om 2 uur 's nachts, door verbalisanten die niet waren voorzien van eene
regelmatige toelating van den vrederechter of den onderzoeksrechter; dat, zoo
het decreet van 22 J uli 1791 van toe passing nog ware, en dit op private kringen,
en voor vaststelling der wet van 19 Augustus 1919 op het alcohol, het hier een
privaten kring gold, waarvan het publiek
karakter slechts kon wettelijk vastgesteld
worden; dat, diensvolgens het arrest ·gegrond is op onregelmatige vaststellingen;
Overwegende dat artikel 9 van het decreet van 22 .Tuli 1791 Iuidt als volgt :
(( a l'egard des lieux ou tout le monde est
admis, tels que cafes et cabarets, les officiers de police pourront toujours y entrer
pour prendre connaissance des desordres
ou contraventions aux reglements n;
(1) Vergelijk : Verbr., 18 December 1933
(Bull. en PASIC., 1934, I, 107).

Overwegende dat het woord « toujours "
bewijst dat het decreet de politieofficiers
het recht heeft willen toekennen om in
voor het publiek openstaande plaatsen
te treden, zoowel 's nachts als in den dag,
gedurende al den tijd dat het publiek er
in ontvangen wordt, en zoo als het publiek
zelve;
Overwegende dat geen wettelijke bepaling aangaande voormelde plaatsen, deze
uitzondert die zekere voorkomens van
private lokalen aanbieden, noch voorziet
dat, om in zulke lokalen te dringen, eene
voorafgaande bestatiging noodwendig zoude zijn;
.
Overwegende dat bestreden arrest. bestatigt dat de vaststellingen, door de
gerechtelijke politic en de accijnsbedienden gedaan, zich bepaald hebben tot de
lokalen publiek toegankelijk voor de vel'bruikers en geschied zijn gedurende den
tijd dat deze nog toegankelijk waren;
Overwegende dat derhalve uit het
bestreden arrest volgt dat vaststellingen
waarop het gegrond is, niet onregelmatig
zijn en dat het middel in feite mist;
Over het derde middel gesteund daarop
dat de overtreding aan de wet van
29 Oogst 1919 een gewoon delikt daarstelt,
dat men dus maar kan gestraft worden
voor daden die men zelf heeft gepleegd,
en dat het dus niet volstaat de materialiteit van het delikt te bewijzen, dat ook
de toerekenbaarheid dient bewezen; dat
niet een der betichten tegenwoordig was
op het oogenblik dat de feiten vastgesteld
werden; dat trouwens niemand alcool
verbruikte, en dat, trouwens, deze regel:rnatig werd ingeschreven en gecontroleerd door de accijnsen en het bezit dus
gewettigd was;
Overwegende dat aanleggers vervolgd
zijn wegens het feit dat Faes, met medehulp van Platini, zijne herberg onder den
naam van ,, Private Kring Roma " uitgebaat heeft, en er alcoholische dranken,
gemaakt met distilleeralcohol, heeft voorhanden gehad;
Overwegende dat de eerste rechter
wiens beweegredenen het Hof van beroep
bijtreedt, bestatigt dat Faes, uitbater van
het buffet, niet onwetend kon zijn dat de
kring in werkelijkheid een puhliek cafe
was, terwijl het vaststaat dat deze toestand hem en zijne familieleden ten bate
kwam; dat het ook vaststaat dat Platini
en Faes toezicht op den kring moesten
uitoefenen, of de ]eden moesten inschrijven·
O~erwegende dat nit deze beweegredenen de vaststelling spruit dat het door
de schuld . is van Faes en van Platini
dat in de Iokalen van den zoogezegden
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privaten kring « Roma "• waar alcoholische
dranken voorhanden waren, een publiek
cafe werdt uitgebaat;
Overwegende dat diensvolgens het hestreden arrest de voorwaarden der toerekenbaarheid der feiten ten laste gelegd
van aanleggers volkomen bestatigden, en
dat de omstandigheid dat aanleggers
afwezig waren op het oogenblik der vaststellingen gedaan door de gerechtelijke
politie en de accijnsbedienden als van alle
belang ontbloot voorkomt;
Overwegende dat de omstandigheid dat
de alcohol, voorhanden op eene plaats
aan het publiek toegankelijk, ingeschreven
is en door de accijnsen gecontroleerd
werd, het verbod begrepen in artikel 1
der wet van 29 Oogst 1919 niet wegneemt, vermits de meening in dewelke de
accijnsbedienden gedurende zekeren tijd
verkeerd hebben nopens het privaat karakter van een lokaal, niet kan beletten
dat de werkelijkheid naderhand in acht
werd genomen; dat het middel niet gegrond is;
Over het vierde middel gesteund daarop dat het bestreden arrest de sluiting van
het buffet van den privaten kring « Roma »
beveelt, alswanneer deze, alhoewel hij een
gerechterlijk en afzonderlijk bestaan heeft,
niet in zake geroepen werd en dat er geen
enkele fout ten zijnen laste gelegd werd :
Overwegende dat het middel op de
bewering berust volgens dewelke de bestreden beslissing de sluiting zou bevolen
hebben van het buffet van den privaten
kring " Roma »;
.
Overwegende dat het arrest zulke beschikking niet bevat; dat de rechter
enkel toepassing heeft gedaan van artikei H, § 1, B, alinea 2, der wet van
29 Augustus 1919 op het regiem van den
alcohol, met de sluiting te bevelen der
slijterij waar, volgens zijne bestatigingen,
aanleggers persoonlijk geestrijke dranken
hadden voorhanden gehad; dat het middel dus in feite mist;
En overwegende, voor het overige dat
de substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwi,ist aanleggers
in de kosten.
22 Juni 1937. - 2e Kamer. - Voorzitter, Hr Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, Hr Fontaine.
Gelijkluidende conclusie, Hr GescM,
eerste advocaat generaal.
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2e KAMER.- 28 Juni 1937,

1°

GEZINSVERGOEDJNGEN (WET
VAN 4 AUGUSTUS 1930 OP DE).DADEN VAN BEDROG. TOEPASSJNG
VAN ARTJKEL 496 VAN HET STRAFWETBOEK (OPLICHTING) DOOR DIE WET
NIET UITGESLOTEN.
2° VERJARING. STRAFZAI<EN. WET VAN 4 AUGUSTUS 1930 OP DE
GEZINSVERGOEDINGEN. - DADEN VAN
BEDROG. TOEPASSING VAN ARTIKEL 469 VAN HET STRAFWETBOEK. TERMIJN VAN VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING DIE VAN HET GEMEEN RECHT.
1° Alhoewel de wet van 4 Augustus 1930
op de gezinsvergoedingen van zekere
daden, - zoor:_ls bi:j voorbeeld het bedrog
gepleegd hetztJ door het overleggen van
valsche stukken, hetzij op elke andere
wijze (r:rt. 64 van die wet),- bijzondere
m1sdnJven heeft gemaakt, sluit noch de
tekst, noch de geest van die wet de toepassing van andere straffen uit, wanneer
die daden of leugenachtige beweringen
z6o bestaan of zulke gevolgen hebben dat
zij den aard van een misdrijf tegen het
gemeen recht aannemen. Inzonderheid
heeft de wet van 4 Augustus 1930, voor
daden van bedrog ten nadeele van de
kassen van gezinsvergoed1:ngcn, niet willcn
afwijken van den tekst van artikel496 van
het Strafwetboek, dat de opiichting betreft.
2° Ingeval de rechter op zoodan·ige daden,
na de bestanddeelen van het 1nanbedriJ(
van oplichting te hebben vastgesteld,
artikel 496 van het Strafwetboek loepast,
is de termijn van verjaring 11an de
publieke vordering niet de bijzondere
termijn van ien jaar, 1Joorzien door
artikel 71 van de wet van 4 Augustus
1930 op de gezinsvergoedingen, maar die
van het gemeen recht, dit is drie jaar.
(HEYEN EN ANDEREN.)
Voorziening tegen arresten van het Hof
van beroep te Luik, gewezen op H Juli
1936.
ARREST,
Overwegende dat de bestreden arresten,
in denzrlfden zin, in dezelfde bewoordihgen, hetzelfde rechtsgeschil beslechten,
dat ze door dezelfde middelen worden bestreden, dat de voorzieningen dus samenhangend zijn en dat ze dienen samenge.
voegd;
I. Voor zoover de voorzieningen gericht

-72zijn tegen de beslissing·en op de openbare betichten aangenomen, door de verdichting
van een door hen aangegane werkondervordering geveld :
Omtrent het middel : schending van neming of dienstverhuring, en door de
artikel 97 der Grondwet, artikelen 496, 76 niet verschuldigde betaling van bijdragen,
en 69 van het Strafwetboek, artikel 71 der deze kas de stortingen, waarvan sprake,
wet van 4 Oogst 1930 houdende veralge- heeft gedaan; da t de alzoo omschreven
meening van de gezinsvergoedingen, door- feiten, dus a! de voorwaarden vereenigen
dat de bestreden arresten op de feiten van het wanbedrijf van oplichting vooraan de betichten ten laste gelegd, de een- zien bij artikel 496 van het Strafwetboek,
jarige verjaring, voorzien bij artikel 71 en, wat de verjaring aangaat, bijgevolg,
der wet van 4 Oogst 1930, niet hebben onder toepassing van artikel 22 der wet
toegepast, maar die feiten, ten onrechte, van 17 April 1878 vallen;
Overwegende dat, zonder aan den rechaanzien hebben als onder toepassing vallende van artikel 496 van het Strafwet- ter ten gronde een verwijt te doen, om
boek, en, als onttrokken, uit dien hoofde, de feiten, hun ten laste gelegd, te hebben
aanzien als aan deze voorwaarden beantaan de verjaring waarvan sprake;
Overwegende dat uit de vaststellingen woordende, de eischers beweren dat artider bestreden arresten blijkt, dat, met het kel 496 van het Strafwetboek, en de
inzicht zich door de kas, hier verweerster, straffen welke het voorziet, op hun
de gezinsvergoedingen te doen toeken- nochtans niet toepasselijk zijn; dat zij
nen, voorzien door de wet van 4 Oogst beweren dat de wet van 4 Oogst 1930 een
1930, de eerste betichte zich heeft aange- bijzondere wet is, welke, bij beschikkingen
sloten bij deze kas in hoedanigheid van die het gemeen recht uitsluiten, op bewerkman van den tweede, en in dien zin perkende wijze opnoemt en met geldboete
een verklaring heeft geteekend, de samen- straft alle inbreuk, en, namelijk (art. 64),
stelling van zijn familie opgevende; dat alle bedrog waartoe haar uitvoering aande tweede, zich werkgever noemende van leiding kan geven; dat de wet, in haar
den eerste, deze verklaring mede heeft artikel 71, voor deze inbreuken een eenonderteekend, de getuigschriften van aan- jarige verjaring stelt, door eischers reeds
wezigheid van zijn voorgewenden werk- verworven; dat, zelfs, bij het aannemen
man alle drie maanden heeft ingevuld en der veronderstelling, door consoorten
geteekend, en, in hoedanigheid van onder- Heyen gedaan, dat zij zich aan oplichting
worpen werkgever, aan de kas, verweer- zouden plichtig hebben gemaakt, dan nog
ster, de bijdragen, door de wet vereischt, dit wanbedrijf van gemeen recht gedekt
heeft gestort; dat, ten gevolge van deze zou zijn door de eenjarige verjaring, welke
handelingen, de kas, in elke zaak, aan artikel 71, zonder onderscheid noch voorden eersten betichte, eersten eischer in behoud, voor elke openbare vordering, uit
verbreking, verscheidene sommen als ge- een inbreuk op de wet van 4 Oogst 1930
zinsvergoedingen heeft betaald;
spruitende, voorziet;
Overwegende dat, indien de wetgever
Overwegende dat de aangeklaagde arresten, zich op feiten steunende, welke ze van 1930, van zekere dad en of verzuimebepalen, aanstippen dat tusschen den nissen, zooals, bijvoorbeeld, het bedrog
eersten en tweeden betichte geen en- · gepleegd door het voorbrengen van valsche
kel arbeidsovereenkomst voor werklieden, bescheiden of op alle andere wijze, bijvoor bedienden of dienstverhuring be- zondere inbreuken heeft gemaakt, gestraft
staat; dat de eerste betichte niet meer de met geldboeten en onderworpen aan een
werkman is van den tweede, .dan deze korte verjaring, noch de tekst noch de
er de werkgever van is; dat, indien, in geest der wet, de toepassing op de overzekere omstandigheden, de eerste soms treders uitsluit, van andere straffen wanvoor den tweede gewerkt heeft, het geen neer deze daden en limgenachtige begewoon werk was van ten minste twaalf weringen, z66 bestaan of zulke gevolgen
dagen per maanrl, en ten minste vier uren hebben dat ze het karakter krijgen van
per arbeidsdag, zooals de wet van 4 Oogst een inbreuk op het gemeen recht;
Overwegende dat de wetgever, door
1930 het vereischt om recht te hebben op
artikel 64 der wet van 4 Oogst 1930, met
de gezinsvergoedingen;
Overwegende dat de rechter ten gronde correctioneele straffen heeft willen beteuuit deze souvereine vaststellingen afleidt gelen, wanneer ze ten nadeele van kassen
dat de eerste betichte geen enkel recht van gezinsvergoedingen gesteld worden,
had op de sommen, welke hiJ, met de me- daden, welke, inzichzelf aan zulke straf
deplichtigheid van den tweede, zich door zouden ontsnappen, wanneer ze tegenover
de kas-verweerster, deed uitbetalen; dat, een enkeling gesteld worden;
bedrogen : door de hoedanigheden van
Overwegende dat de wetgever zeker
werkman of werkgever, bedriP.g!ijk door de niet de instellingen met sociaal nut heeft
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-73· willen berooven van de bescherming,
vroeger ingesteld, tegen het bedrog dat
de strenge straf van artikel ~96 van het
strafwetboek verdient, bescherming waarvan de enkelingen genieten; dat hij dus,
van den tekst van dit artikel niet heeft
willen afwijken;
Overwegende dat het dus met reoen is,
dat de rechter, na in elke zaak de bestanddeelen te hebhen vastgesteld die het wanbedrijf van oplichting uitmaken, betichten, uit dien hoofde, heeft veroordeeld tot straffen voorzien door het Strafwetboek; dat, bij wettelijke toepassing
van het gemeen recht op de kwalificeering
van de inbreuk en op de straf die ze
beteugelt, de rechter noodzakelijk het
gemeen recht ook moest toepassen, zooals
. hij het heeft gedaan, op de verjaring der
openbare vordering;
Overwegende dat artikel 71 der wet
van 1930, ver van met deze gevolgtrekking in strijd te zijn, integendeel, er de
waarde van verhoogt; d at, inderdaad,
.door te beschikken, dat de openbare vordering, als gevolg van een inbreuk " op
·de voorschriften van de huidige wet n,
na een jaar zal verjaard zijn, deze tekst
enkel bedoelt de bijzondere inbreuken door
de nieuwe wet ingesteld, en, die, als ZO<;ldanig, aan het gemeen recht ontsnappen;
dat daarhij, en even als de teksten die
deze inbreuken instellen en de straffen op .
dewelke het hetrek heeft, dit artikel
volgens zijn letter en zijnen geest, enkel
1mn toegepast worden aan diegene die aan
de wet op de gezinstoelagen zijn onderworpen en dat uit de feitelijke vaEn.stellingen van den rechter ten gronde blijkt
dat eischers geenszins van die categorie
waren en het niet konden zijn;
Overwegende dat uit deze beschouwin•gen blijkt dat, met eischers, hoofdens
oplichting, te veroordeelen tot correctioneele straffen voor feiten gepleegd meer
dan een, maar minder dan drie jaar geleden, sinds _de laatste schorsende handeling, de bestreden arresten behoorlijk gemotiveerd zijn en geen enkel der wetshep:.lling·en, in het middel ingeroepen, geschonden hebben; dat dit middel dus niet
kan aangenomen worden;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
II. V oor zoover de voorzieningen ge·richt zijn tegen de heslissing op de bur. gerlijke vordering geveld :
Overwegende dat eischers, aangaande
·deze beslissing, geen enkel bepaald midVERBR.,
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del inroepen; dat het Hof er van ambts·
wege geen opwerpt;
· Om deze beweegredenen, het Hof voegt
de voorzieningen samen; verwerpt ze;
verwijst eischers in de kosten.
28 .Juni 1937. - 2e Kamer. - Voorzitter, Hr Jamar, voorzitter. Verslag·
gever, Hr Fauquel. - Gel1jkluidende conclusie, Hr Leon Cornil, advocaat generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - WET

VAN ~ AUGUSTUS 1930 OP DE GEZINSVERGOEDINGEN. MIDDEL ONTLEEND
AAN DE TEGENSTRIJDIGHEID IN DE
REDENEN VAN HET ARREST. BESCHOUWINGEN EN REDENEN WAARUIT
DE BEDOELING VAN DEN RECHTER
BLIJKT. MIDDEL GEBREKKIG IN
FEITE .

Beklaagden beweren voor het Hof dat er
tegenstrijdighcid is in de ?'edenen van het
arrest omdat dit arrest hen veroordeelt wegens oplichting ten nadeele van de kas
voor gezinsvergoedingen, dan wanneer het
vaststelt dat zij zich in de verhouding bevonden van werknerner tot werkgever,
zooals door de wet van 4 Augustus 1930
op de gezinsvergoedingen wordt vereischt.
- Dat rniddel is geb1'ekkig in feite daar
uit de beschouwingen van het m'Test, vergeleken mrt de redenen die ze voomfgaan,
en die klaar de bedoeling van den rechter
doen kennen, · blijkt dat de beweerde
tegenstrijdigheid n1:et. bestaat.
-(ADAMS, PIERRE EN MICHEL,
T. "LA FAMILLE ll,)

'

Voorziening tegen ,een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op
14 ..Tuli 1936.
ARREST.

I. Voor zoover de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de openbare vor·
dering geveld :
Omtrent het middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat bestreden arrest tegenstrijdige beweegredenen
inhoudt, wat neerkomt op afwezigheid
van beweegredenen :
Overwegende dat eischers, in de uiteenzetting van dit middel, doen gelden
dat de wet van ~ Oogst 1930, houdende
veralgemeening van de gezinsvergoedin-
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gen, deze vergoeding·en, onder zekere
voorwaarden toekent, aan elke persoon
door een arbeidsovereenkomst voor werklieden, voor hedienden of door om het
even welke andere dienstverhuring gebonden; dat bestreden arrest vaststelt dat
er door den eersten eischer werk verschaft
werd aan den tweeden en dat dit werk
betaald is geweest; dat uit deze vaststellingen blijkt dat er tusschen hen een
dienstverhuring bestond; dat het Hof van
beroep, dus, zonder zich tegen te spreken,
anderzijds niet heeft kunnen verklaren,
dat, om zich, met medeplichtigheid van
Adams Michel, door de kas, verweerster,
gezinsvergoedingen te doen uitbetalen,
~e eerste eischer de valsche hoedanigheid
van werkman van den tweeden heeft
genomen, de tweede de valsche hoedanigheid van werkgever van den eerste heeft
genomen, en, alzoo, tezelfdertijd, aan het
bestaan van valsche ondernemingen doen
gelooven; dat de beslissing, gesLeund op
deze laatste beschouwingen, tegeng·esproken door hoven aangehaalde vaststellingen, eischers hoofdens oplichting en medeplichtigheid veroordeelende, onthloot is
van heweegredenen;
Overwegende dat de rechter ten gronde,
hebbende t.e onderzoeken of eischers de
bepalingen der wet van 4 Oogst 1930 voor
hun mochten doen gelden, eerst en vooral
aanstipt" dat, opdat deze wet op de betichten kunne toegepast worden, de werkgevcr aan een of meerdere werklieden gew<ionlijk moet werk verschaffen; dat de
gebezigde persoon door een arbeidsovereenkomst voor werklieden, voor bedienden of door om het even welke andere
dienstverhuring mo~t g·ebonden zijn, en
dat het werk dat er uit volgt een werk
moet zijn van gewoonlijk ten minste
twaalf dagen per maand en ten minste
vier men per arbeidsdag; dat het bestreden arrest, daarna, _bij middel van
feitelijke bestanddeelen, welke aan het
toezicht van het Hof ontsnappen, de
· werkzaamheid en de bezigheid der twee
eischers ont1edende, er uit afleidt dat « de
betichte Adams Pierre niet in staat was
het voorgewende werk voor zijn broeder
Michel te verrichten, die, bij zijn broers
en zusters, de hulp moest zoeken welke
hij noodig had voor zijn uitbating ";
Overwegende dat, deze souvereine beoordeeling van den rechter, vergeleken
met de beweegredenen welke haar voorafgaan, klaar doet. blijken dat, in zijn gedacht, de betichten, onder hun, het recht.s. verband niet hadden gesmeed, zooals dat
ln het vonnis aangehaald, en~, zonder
hetwelk voor den rechter, de toepassing der
wet van 4 Oogst 1930 niet mogelijk was:

Ovcrwegende dat, in antwoord op een,
betoog der verdediging, het arrent, zooals
het middel het herinnert, er bij voegt
« dat, indien Adams Pierre nochtans
zekere werken Yoor zijn broeder heeft ge-daan, het enkel is als dienst onder leden
van een zelfde familie; dat, ten andere,
betichten het niet eens zijn omtrent de
verdi en de dagloonen, namelijk wat de
datum en het bedrag aangaat van de·
laatste betaling welke even had plaats
gegrepen; dat bovendien, de eerste betichte verklaard heeft dat hij zich tevreden stelde met een verminderd loon
omdat zijn broeder, alle trimesters, aan
de Maatschappij " La Famille ,, een som
van 65 frank moest storten , ;
Overwegende dat, indien men zelfs,.
niettegenstaande hun twijfelachtige bewoordingen, deze verklaring·en van den
rechter moest aanzien als een erkenning·
van het bestaan van een arbeidsovereenkomst, dan nog deze erkenning niet insluit
dat deze overeenkomst de voorwaarden
vereenigt welke de wet van 1930 vereischt
opdat ze aanleiding geve tot het toekennen van gezinsvergoedingen ;
Dat de voorgewende tegenstrijdigheid
dus niet hestaat, en dat, hijgevolg, het
middel in feite mist;
Omtrent het middel afgeleid uh de verjaring :
Overwegende dat eischers, zonder hun.
bezwaren nader te omschrijven, zich bepalen te verklaren dat zij naar de memorie
in zake Maus· verwijzen;
Overwegende dat deze memorie, waarvan de voorziening de bewoordingen niet
weergeeft, vreemd is aan de onderhavige
zaak; dat het Hof, bijgevolg, er geen acht
mag op slaan;
En overwegende dat voor 't overige de·
subs tan tieele of op. straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na-geleefd, en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
II. Voor zoover de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke
vordeiing geveld :
Overwegende dat eischers, aangaande·
deze beslissing, geen enkel bijzonder middel inroepen; dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischers
in de kosten.
28 Juni 1937. - 2e Kamer. - Voor-·
zitter, Hr .J-amar, voorzitter. - Verslag·
gever, Hr Fauquel. - Gelijkluidende conclusie, Hr Leon Cornil, advocaat generaal~
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. GEEN CONCJ.USIE.
- BESTREDEN ARREST DA.T DE BEWOORDINGEN VAN DE DAGVAARDING, DIE DE
MISDRIJVEN IN DE TERMEN VAN DE WET
OMSCHRIJFT, OVERNEEMT, EVEN ALS HET
EERSTE VONNIS. WETTIG MET REDENEN OMKLEED.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. :_____ ARREST DAT DE
TELASTGEVING BEWEZEN VERKLAART EN
DAARDOOR DE BEWERINGEN VAN BEKLAAGDE STILZWIJGEND BEANTWOORDT.
-MID DEL DOOR BEKLAAGDE ONTLEEND
AAN HET GEBREK AAN REDENEN NIET
GEGROND.

3° BEROEP. -

STRAFZAKEN. ARREST
DAT VOOR TWEE FElTEN DEZELFDE
STRAF TOEPAST ALS DTE WELKE DE
EERSTE RECHTER VOOR EEN ENKEL FElT
OITSPRAK. EENPARIGHEID NIET VEREISCHT.

1° Wanneer het vonnis van den eersten
rechter de bewoordingen overneemt van
de dagvaaTding die de misdrijven in de
termen van de wet omschrijf~, en daarna
het bestreden arrest, verklarende recht te
doen op het tegen dat vonnis ingesteld
beroep, even als hel vonnis naar de dagvaarding verwi;ist, is het arrest, bij gebreke van conclusie, wettig met redenen
omkleed door het bestaan vast te stellen
van de feiten, zooals ze in de dagvaarding
bepaald z#n.
2° Is niet gegrond het middel ontleend aan
het gebrek aan redenen, wanneer het
arrest de telastlegging bewezen verklaart
en daardoor stilzwij gend de beweringen
beantwoordt van belclaagde die, v66r het
Hof van beroep, bij conclusie aanvoerde
dat hij vennoot was met zijn broeder,
medebeklaagde, welke in eersten aanleg
werd vrij gesprolcen, en dat er geen reden
bestond hem eerder dan zijn broeder te
veroordeelen.
1! 0 Wanneer het bestreden arrest, wegens de
twee ten laste gelegde feiten die het behouden heeft, dezelfde straf uitspreekt als
deze welke door den eersten rechter, wegens een enkel door hem behoullen feit,
werd uitgesproken, is de eenpa?'iqheid
niet vereischt (wet van 18 Juni 1869 op
de rechterlijke inrichting, art. HD, ge-

wijzigd door de wet van
1891, art. 2).

~

September

(VERHAEGEN.)

Voorziening tegen een arrest van het
I Iof van beroep te Brussel, gewezen op
2'• Februari 193?.

ARREST.

Omtrent het eerste middel gesteund op
de schending der artikelen 9? rler Grandwet, 163 (gewijzigd door de wet van
2 .Ja11uari 1\l2•'t), 195 en 211 van het.
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
doordat bestreden arrest, door redenen
die het eigen zijn, betichtc veroordeelt
voor de betichtingen gegroepeerd onder
letter B, bestaande uit vier verschillende
inbreuken op verscheidcne artikelen van
het Koninklijk besluit van 23 Oogst 1935,
zonder de redenen in feite aan te duiden,
noch in de inleiding van het arrest, noch
in zijn tekst, 't is te zeggen de daden gepleegd. door bet.ichte om reden derwelke
de veroordeelingen uitgesproken zijn :
Overwegende dat het vonnis van den
eersten rechter de bewoordingen zelf van
de dagvaarding overneemt, dewelke de
inbreuken B in de bewoordingen der wet
omschrijft;
Overwegende dat bestreden arrest., doordat het. verklaart recht te doen op het
beroep tegen dat vonnis aangeteekend,
even als het vonnis zelf naar de dagvaarding verwijst;
Overwegende daL, bij gebrek aan aanvraag tot nadere bepaling, het arrest de
veroordeeling voldoende heeft gemotiveerd, met het bestaan der feiten, zooals
ze door de dagvaarding waren omschreven,
te bestatigen;
Dat het middel dus aan grond mist;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 9? der Grondwet, doordac,
voor de betichting A, het aangeklaagd
arrest, zonder een enkel voldoende, uitdrukkelijke of stilzwijgende reden te
geven van 1.ijne beslissing, het middel
heeft afgewezen, in besluiten aangehaald,
v66r het Hof van beroep, door eischer in
verbreking, en getrokken uit het feit dat
hij vennoot was, in zijne nijverheid, met
zijn broeder, medebetichte, in eersten
aanleg vrijgesproken, en dat er geen reden
bestond liever aan hem dan aan zijn
broeder de inbreuken te laste te leggen,
en eerder eischer in verbreking dan zijn
broeder te v:eroord eel en ;
Overwegende dat het bestreden arrest
bestatigt dat de betichting ten laste van
eischer in verhreking gelegd · bewezen is;
dat, zoo doende, het wettelijk de tegen
hem uitgesprokene veroordeeling rechtvaardigt; dat daardoor dat het eischer
veroordeelt, terwijl dezes broeder als
onschuldig diende aanschouwd te worden, het arrest impliciet aangenomen heeft
dat. aanlcgger, niet, zooals zijn broeder,
vreemd gebleven was aan de feiten voor
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dewelke zij heiden vervolgd waren; dat
TRACT. - REGELEN VAN HET BURGERhet middei ongegrond is;
LIJK RECHT.
Omtrent het derde middel : schending 2o KRACHT VAN GEWIJSDE. ~ BEvan artikel 2 · der wet van 4 September
SLISSEND GEDEELTE VAN HET VONNIS.
'1891, wijzigend artikel '140 der wet van
- BEGRIP.
18 Juni 1869 doordat voor de afzonder3o MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
lijke feiten g~pleegd op 3 April en 12 Mei
BESTAAN VAN HET 'GESCHONDEN
1936, gegroepeerd onder .betichting A,
CONTRACT.- BETWISTING.- VROEGER
bestreden arrest het vonms van eersten
VONNIS.
aanleg heeft gewijzigd, welk vonnis alleenlijk het feit van 12 Mei als bewezen heeft 1 o W anneer het contract, waarvan de schenweerhouden, en eveneens het feit van
ding een misbruik van vertrouwen zou
3 April bewezen had verklaard, zonder
uitmaken, betwist wordt, moet het bestaan
met eenparigheid te beslissen, en met
van dat contmct bewezen worden volgens
enkel te zeggen dat het feit dat de e~rste
.
de 1·egelen van het burgerlijk recht.
rechter slechts de inbreuk van 12 Mel als 2o Het beslissend gedeelte van het vonms,
bewezen verklaard heeft, · aan eene matewaarvan de lcracht van het gewijsde verrieele vergissing te wij ten was;
bonden is, bestaat in hetgeen de recJ:te1'
Overwegende dat de eerste rechter aanbeslist !weft aangaande de bet~mst1.ng,
legger niet had vrijgesprok~:1 voor het
welke plaats de beslis~ing in. de bewoo1'feit van 3 April 1936; dat hl,l enkel verdingen van het vonms ook tnneemt, en
zuimd had over dit feit te beslissen, en
wellce de vo1"m zij waarin zij wordt uitgedat hAt Hor van brroep zich heeft beperkt
drukt.
met dit verzuim te hers tell en;
3o E1· is kmcht van gewijsdP over het bestaan
Overwegende, ten andere, dat bestrevan een h1t~trcontract wanneer, op de
den arrest. wegens de twee feiten dat het
betwisting aangaande de werkelijkhp,id en
heeft weerhouden, dezelfcle straf heeft
de rechtz.innigheid van drtt contmct, reeds
ui tgesproken als deze door den eersten
vroeger door een vrederechter beslist werd
rechter uitgesproken uit hoof~~ van het
dat de voorwerpen eerst verlcocht werden
eenig door hem weerhouden fen;
door den verwp,erder aan den aanlegger,
Dat daaruit volgt dat geen enkel der
die werkelijk den p1·1'js er voo1· betaalde,
voorwaarden voorzien door de uitzonderen daarna verhuurd werden aan den verlijke bepaling van a~tik~l '140 ~.e~ wet op
wee1'der, thans vervolgd om ze bedn:eglijk
de rechterlijke orgamsatle, geWlJzlgd door
te hebben ve1·duisterd.
artikel 2 der wet van 4 September 1891,
in zake was verwezenlijkt, en dat, aldus,
{KAULEMANN EN WACHTER,
de bestreden beslissing niet met eenparigT. THEISSEN.)
llBid van stemmen moest uitgesproken
worden; dat bijgevolg, het mid del niet.
Voorziening tegen een arrest van het
gegrond is;
·I-I of van beroep te Luik, gewezen op.
· En overwegende, voor het overige dat 6 Maart 1937.
de bestreden beslissing werd geveld op. een
ARREST.
rechtspleging in dewelke de substanheele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
Gezien de voorziening-;
rechtsvormen werden nagPleefd en de
Op de openbare vord~ring
.
uitgef,proken veroordeelingen overeenkomOmtrent het eerste m1ddel : schendmg
stig zijn met de wet;
Om deze beweegredenen, het Hof ver- van artikel 1351 van het Burgerlijk Wetwerpt de voorziening; verwiist aanlegger hoek doordat het bestreden arrest, zich
steu~ende op een vonnis vim den vredein de kosten.
rechter van Sint-Vith, waaraan het ·be30 Juni '1937. - 2• Kamer. - Voor- streden arrest kracht van gewijsde toezitter, Hr Soenens, raadsheer waarnem~nd kent, a:i'ng-enomen heeft dat de burg.erlijke
voorzitter. - Verslaggever_, Hr Fontam~. partij eigcnaar was van de ve~dmster~e
Gelijkluidende conclusw, Hr Gesche, meubelen alswanneer de quest1e van eleerste .advocaat generaal.
gendom door dat vonnis niet werd opgelost;
Overwegende dat betichten, voor het
Hof van beroep, beweerden dat. de verduisterde meubelen door hun aan de bur28 KAMER.- 5 Juli 1937.
gerlijke partij Theissen verkocht, daarna
1o MISBRUIK VAN VERTROUWEN. door deze aan betirhten verhuurd waren
- BEWIJS VAN HET GESCHONDEN CON- geweest, maar dat deze overeenkomsten
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-77geveinsd waren, en een pandovereenkomst was geworden van de betwiste meubelen
verborgen; dat de burgerlijke partij en deze aan betichten verhuurd had;
Theissen niet eigenaar was van de meuDat alzoo de prejudicieele vraag aan
belen waarvan de verduistering, volgens het Hof van beroep voorgelegd reeds werd
de betichting, beklaagden was ten laste opgelost door gezegd vonnis, aan hetwelk
het Hof van beroep, ten rechte, kracht
gelegd;
Overwegende dat deze prejudicieele van gewijsde heeft toegekend;
vraag alzoo opgeworpen, door het Hof van
Overwegende dat eischer, tevergeefs,
beroep moest worden beslecht, overeen- opwerpt (( dat de kracht van gewijsde enkomstig de regels volgens dewelke de kel op het beschikkend gedeelte van het
bewijzen geleverd worden in het burger- vonnis van den vrederechter slaat; dat
het geschil aangaande den eigendom door
lijk recht;
Overwegende dat het Hof van beroep het vonnis niet is aangeraakt geweest »;
geoordeeld heeft dat dit bewijs geleverd . Overwegende dat, in strijd met deze
was door een vonnis in kracht van ge- bewering, de huidige eischers voor den
wijsde gegaan, door den vrederechter van vrederechter hielden staan dat de burSint-Vith, op 12 November 1935 uitge- gerlijke partij Theissen niet eigenaar was
van de betwiste meubelen, en ze aan de
sproken, en luidende als volgt :
« Overwegende dat verweerders (de behuidige eischers niet verhuurd had;
Overwegende dat het vonnis in rechte
tichten in onderhavige zaak) eertijds aan
eischer (thans burgerlijke partij) al de over deze betwisting heeft beslist;
Overwegende dat de kracht van gewijsmeubelen hebben verkocht welke deze
laatsten beweert hen te hebben verhuurd, de slaat op wat de rechter heeft beslist
maar dat zij beweren dat eischer hun er aangaande een betwisting, welke plaats
den verkoopprijs niet van heeft betaald; de beslissing in de bewoordingen van het
>> Overwegende dat ze, om deze redevonnis ook moge innemen, en welke
nen, geheel de overeenkomst (overeen- ook de vorm wezen waarin ze is uitgekomst van verkoop en overeenkomst van drukt;
verhuring) willen betwisten;
Dat. alzoo het bestreden arrest, door aan
» Overwegende dat dit oogpunt in strijd
het hiervoren aangehaald vonnis van den
is met de feiten; dat men inderdaad niet vrederechter van Sint-Vith kracht van
kan aannemen dat twee echtgenooten, op gewijsde toe te kennen, een juiste toepastwee exemplaren erkennen een prijs te sing heeft gedaan van artikel 1351 van
hebben ontvangen, die ze niet zouden het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel niet mag aangenomen
ontvangen hebben;
worden;
» Overwegende dat, luidens de voorOmtrent het tweede middel : schending
schriften der overeenkomst, alsook luidens de beginsels der wet, de ontbinding van artikel t.91 van het Strafwetboek,
van de overeerikomst moet aangenomen doordat het bedrieglijk inzicht bij de beworden indien de schuldenaar zijn ver- tichten niet bewezen is, omdat er een
benadeelde moet zijn, dat deze.benadeelde
plichtingen niet volbrengt;
de eigenaar moet zijn, en dat de burger» Overwegend,e dat eischers in gebreke
zijn tijdig het huurgeld te betalen; om lijke partij Theissen het nadeel niet kon
deze beweegredenen ... stelt de Rechtbank geleden hebben, vermits zij de eigenaar
(de overeenkomst) buiten werking vanaf niet was;
Overwegende dat het tweede middel
1 September 1933, en beslist dat de voorwerpen, welke aan eischer, zooals zein de hetzelfde bezwaar inroept als het eerste,
huurovereenkomst van 1 September zijn te weten dat de verduisterde meubelen
opgesomd, toebehooren, ter vrije beschik- aan de burgerlijke partij niet toebehoorking zijn van eischer met recht ze, op den; dat dit bezwaar hierboven van de
kosten van verweerders, terug te nemen; hand werd gewezen; dat het mid del niet
mag aangenomen worden;
» Verwijst verweerders »... enz. (zonder
belang).
·
En overwegende dat de substantieele
Overwegende dat, uit de bewoordingen of op straf van nietigheid voorgeschreven
van dit vonnis blijkt, dat de betwisting, rechtsvormen werden nageleefd en dat
aan het Hof van beroep voorgelegd, juist de uitgesproken veroordeelingen overeendezelfde is als deze welke v66r den vrede- komstig de wet zijn;
Op de burgerlijke vordering :
rechter, tusschen dezelfde partijen, en in
Overwegende dat eischers geen enkel
dezelfde hoedanigheid, is gepleit geweest :
te weten dat de overeenkomst door be- middel tot staving van hun verzoek inroetichte betwist en door de burgerlijke pen, en dat het Hof er van ambtswege
partij Theissen ingeroepen, niet geveinsd geen opwerpt;
Om deze beweegredenen, het Hof ver.
was en dat deze partij wezenlijk eigenaar

-78werpt de voorziening; verwijst eischers in
de kosten.
5 Juli 1937.- 26 Kamer.- Voorzitter,
Hr Jamar, voorzitter. Verslaggever,
Hr De Wilde. - Gelijkluidende conclusie,
Hr. Gesche, eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

6 Juli 1937.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BEKLAAGDE DIE VEROORDEELD WERD WEGENS GEBREK AAN
LICHT AAN ZIJN VOERTUIG OP DEN
OPENBAREN WEG, EN TEVENS VAN DE
BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
WEGENS BOTSING MET AUTO ONTSLAGEN
WERD. - MIDDEL ONTLEEND AAN DE
TEGENSTRIJDIGHEID NIET GEGROND.
Er bestaat geen tegenstrijdigheid daarin dat
de rechter den beklaagde veroo1·deeld heeft
wegens het ontbreken van licht aan zijn
voertuig staande op den openbaren weg,
en anderziids dien beklaagde ontslagen
heeft van "de burgerlijke nerantwoordelijkheid wegens e~n botsing ontstaan
tusschen dat voertutg en een auto, wanneer het vonnis vaststelt dat het voertuig
stand « nevens het rijwielpad, maar niet
op den steenweg », 't is te zeggen op een
gedeelte van den openbaren weg, waar
overigens de auto niet mocht rijden.

{PLAESCHAERT, T. SEGERS
EN ANDEREN.)
Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de· correctioneele rechtbank
te Dendermonde, op 2~ Februari 1937.
ARREST.
Aangezien de twee voorzieningen dienen
samengevoegd te worden, daar zij gericht
zijn tegen dezelfde beslissing; daar de
aanvragers dezelfde belangen hebben in
de zaak, en daar zij dezelfde middels inroepen, in een enkel vertoog;
Voorwat de voorzieningvan Plaeschaert
aangaat tegen de beslissing, op burgerlijk
gebied, betreffende de burgerlijke partij
De Witte :
Aangezien het bestreden vonnis slechts
een deskundige heeft aangesteld om de
door De Witte geledene schade te bepalen,
dat het dus niet definitief is in den zin
van artikel 416 w. rv., en niet op een
geschil van bevoegdheid beslist;
Dat die voorziening dus niet ontvankelijk is;

Voor wat de voorzieningen betreft
tegen de andere schikkingen van het bestreden vonnis :
I. Op het eerste middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het
vonnis niet gemotiveerd is, tegenstrijdige
motieven aangehaald zijnde :
Aangezien, volgens het vertoog die
tegenstrijdigheid zou bestaan in de omstandigheid dat eenerzijds betichte Seghers veroordeeld werd om zijn gespan
onverlicht te hebben laten staan « op den
openbaren weg », en anderzijds, dat hij
van aile llurgerlijke verantwoordelijkheid
ontslagen I is omdat hij « op de zijbaan
stond ";
Aangezien het bestreden vonnis, na
Seghers op strafgebied veroordeeld tehebben op voet van artikelen 85, D, en 8&
van het Koninklijk besluit van 1 Februari
193~ hetgeen de omstandigheid daarstelt dat het feit gepleegd werd ,, op den
openbaren weg >>, hem inderdaad, daarna
van aile burgerlijke verantwoordelijkheid
voor de botsing ontslaat, omdat hij zijne
kar geplaatst had « nevens het rijwielpad,
maar niet op den steenweg »;
Aangezien die laatste vaststelling niet
onvereenigbaar is met de vaststelling dat.
de kar op den openbaren weg stond, dit.
deel van de baan deel kunnende maken
van den openbaren weg;
Dat er dus geene tegenstrijdigheid bestaat, en het eerste middel in feite mist;
II. Op het tweede middel, dat luidt als
volgt : "Voor de politierechtbank wordt
Seghers Franciscus niet vervolgd door het
openbaar ministerie als burgerlijke verantwoordelijk voor de boeten op te loopen
door zijn aangestelde Seghers Theophiel
(cf. dagvaarding v66r de politierechtbank).
V66r de rechtbank wordt Seghers Franciscus vervolgd als burgerlijk verantwoordelijke. 't Is wei als burgerlijk verantwoordelijke onder strafrechterlijk oogpunt dat hij v66r de boetstraffelijke rechtbank is gedaagd vermits de burgerlijke
partij Brasserie de Haecht hem gedagvaard had om solidairlijk de schadevergoeding te betalen >> :
Aangezien dit mid del, aldus opgesteld,
bij gebrek aan duidelijkheid niet dient
beantwoord te worden;
III. Op het derde middel, gesteund op
het feit dat de rechter de wetteksten niet
heeft aangeduid waarop zijne beslissing
steunt. :
Overwegende dat. bestreden vonnis
de wetsbepalingen aanduidt die in zake
de toepassing der uitgesprokene straffen
rechtvaardigen; dat het mid del dus in
feite mist;
Aangezien overigens, dat de subs tan-
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-79tieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen
overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
samengevoegde voorzieningen; veroordeelt
aanvragers tot de kosten, en bovendien
aanvraagster « Brasserie de Haecht "• tot
eene schadevergoeding van 150 frank
jegens verweerders.
6 Juli 1937.-2 6 Kamer.- Voorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, Hr Wouters. Gelijkluidende condusie, Hr Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.

2e KAliUm. -

6 Juli 1937.

1o (}EESTRIJKE DRANKEN.- PRoCES-VERBAAL VAN DE BEAMBTEN VAN
HET BEHEER. - BEWIJSKRACHT.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. VOORHANDEN
HEBBEN VAN ALCOHOL, ZONDER GELDIGE
BESCHEIDEN. - PROCES-VERBAAL VAN
DE BEAMBTEN VAN HET BEHEER. BEWIJSKRACHT. - ARREST DAT VRIJSPREEKT OM DE EENIGE REDEN DAT DE
FElTEN NIET WERDEN BEWEZEN. VERBREKING.
1 o Bij misdrijf van, zonder geldige beschei-

den, alcohol voorhanden te hebben gehad,
heeft het door de beambten van het beheer
opgemaakte proces-verbaal kracht van
bewijs zoolang de valschheid er van niet
bewezen is (Algemeene wet van 26 Augustus 1822, art. 239; wet van 15 April
1896, art. 1ltA).
2° Het arrest dat, bij zoodanig misdrijf,
niettegenstaande de vaststellingen van het
proces-verbaal, vrijspreekt om de eenige
reden dat defeiten door het voor het Hof
gedane onderzoek niet bewezen werden, is
niet wettig met redenen omkleed en moet
verbroken worden.

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. DOCKX.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
14 November 1936.
ARREST.
Over het eenig middel gesteund op de
schending der artikelen 97 der Grondwet
en 239 der Algemeene wet van 26 Augustus
1822, bestaande hierin dat, in eene vervolging gegrond, luidens de inleidende

dagvaarding, op een fiscaal proces-verbaal dat in hoofde van verweerder in
verbreking het voorhanden hebben van
alcohol, niet gedekt~door geldige bescheiden, vaststelt, de bestreden beslissing, het
volle geloof aan dit proces-verbaal gehecht miskennend, verweerder in verbreking heeft vrijgesproken zonder zelfs vast
te stellen dat de valschheid van het proces-verbaal bewezen werd;
Overwegende dat verweerder beticht is,
te Borgerhout, den 15 Mei 1936, in zijne
woning eene zekere hoeveelheid alcohol
voorhanden gehad te hebben zonder in
bezit te zijn der vereischte bescheiden, en
dat in de daging de vervolgende partij,
als bewijs, het behoorlijk geviseerd proces-verbaal in dato 28 Mei 1936, opgesteld
door de bedienden van het Belieer der
douanen en accijnsen te Antwerpen verblijvende ingeroepen is;
Overwegende dat dit proces-verbaal
vaststelt dat, op den datum in de dagvaarding aangestipt, voornoerride aangestelden van het Beheer, in den kelder van
verweerder vier bussen gevuld met alcohol
hebben ontwaard, en dat verweerster niet
in be zit was van geldige documenten;
Overwegende dat bestreden arrest verweerder vrijspreekt om de enkele beweegreden dat de feiten door het onderzoek
v66r het Hof gedaan niet werden bewezen;
Overwegende dat, luidens artikel 239
der Algemeene wet van 26 Augustus 1822
en artikel 1M der wet van 15 April1896,
aan de processen-verbaal door de beambten van den fiscus, in zake voorhanden
hebben van alcohol, geloof moet gehecht
worden zoo lang de valschheid er van niet
is bewezen;
Overwegende dat met verweerder vrij
te spreken niettegenstaande de vaststellingen van voormeld proces-verbaal, en
zonder te bestatigen tot de valschheid
ervan bewezen is geweest, hestreden arrest
deze laatste wetsbepalingen heeft geschonden;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt het bestreden arrest; bevee~t dat
het tegenwoordig arrest zal overgeschre- ven worden in de registers van het Hof
van beroep te Brussel, en dat er melding
zal van- gedaan worden in den -rand van
de vernietigde beslissing; verwij st verweerder in de kosten; verzend t de zaak
naar het Hof van beroep van Gent.
6 Juli 1937.- 26 Kamer.- Voorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voor·
zitter. - Versla(!gever, Hr Fontaine. Gel~ikluidende conclusie, Hr Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.
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Arrest op denzelfden datum in strafzaken
gewezen :
Het Hof verleent geen aandacht aan
een memorie die in het Fransch is opgemaakt tot staving van een voorziening
tegen een in het Nederlandsch gestelde
beslissing (wet van 15 Juni 1935, artt. 27
en 40, in zake van Hiller) (1).
2e KAMER.- 6 Juli 1937.
VERKEER. VERKEERSVERORDENING.
BEKLAAGDE RIJDENDE OVER HOOFDWEG. BESTUURDER KOMENDE UIT
SECUNDAIRE BAAN. KRUISING. HOOFDWEG DIE NA DE KRUISING SECUNDAIR WORDT.- VONNIS DAT BEKLAAGDE VEROORDEELT OM GEEN DOORGANG
TE HEBBEN VERLEEND AAN DENGENE
DIE VAN RECHTS KWAM. SCHENDING
VAN ARTIKELEN 41, 42, 54 EN 55 VAN
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 FEBRUARI 1934.

Door artikel 54 van het Koninklijk besluit
van 1 Feb1·uari 1934 wordt het voorrecht
van doorgang, aan den geb·ruikeT van den
hoofdweg toegekend, niet verminderd bij
het naderen van een kruising; dit voorrecht hangt af van den aard die de baan
v66r de kruising bezit, en niet van den
aard dien zij na de kruising zou hebben.
Aldus is de gebruiker van den hoofdweg
gerechtigd te verwachten dat de gebruiker
van den secundairen weg hem doorgang
zal verleenen, terwijl laatstgenoemde niet
rechtmatig er op rekenen mag dat de gebruiker van den hoofdweg hem zijn voorrang zal afstaan.
Derhalve worden artikelen 41, 42, 54 en 55
van voormeld Koninklijk besluit geschonden door het bestreden vonnis dat,
- na te hebben vastgesteld dat de baan
gevolgd door beklaagde een hoofdweg was
en degene die van een secundairen weg
kwam geen voorrecht van doorgang had,
ofschoon de hoofdweg na de kruising een
secundaire baan werd, - niettemin beklaagde veroordeelt om van zijn snelheid
niet meester te zijn gebleven en om den
doorgang niet te hebben verleend aan degene die van rechts kwam, en de burgerlijke t•erantwoordelijkheid verdeclt.
(VEKEMANS EN BAERT, T. SMIT.)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Antwerpen op 20 Januari 1937.
(I) Zie Verbr., 27 April 1937, supra,
blz. 38, en 16 Maart 1937, supra, blz. 24.

ARREST.

Omtrent de derde, vijfde, zesde en
achtste middels, samengevat : schending
van artikelen 41, 42, 54 en 55 van het
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934
inhoudende Algemeen reglement op d~
politie van het vervoer en het verkeer,
door dat bestreden vonnis aanleggers bij
toepassing van deze wetsbepalingen veroordeelt, en de burgerlijke verantwoordelijkheid tusschen hen en verweerder verdeelt, om reden dat Vekemans, alhoewel
op d~ voorname baan rijdende, zijne
snelhmd had moeten vertragen en Smits,
die van rechts afkwam, den doorgang had
moeten afstaan, gezien den twijfel waarin
Smits kon verkeeren nopens de wederzijdsche voorrechten, terwijl de baan
door Vekemans gevolgd haar karakter
van hoofdweg « verloor na de kruising der
·
twee ban en »;
Overwegende dat bestreden vonnis te
rechte beslist dat, ter plaatse van de
botsing, de baan door Vekemans gevolgd
een hoofdweg was, en dat bijgevolg,
Smits, die van een secundairen- weg kwam
aangereden, het voorrecht van doorgang
niet had, alhoewel, na de kruising, de
hoofdweg in secundaire baan veranderde;
Dat het, niettemin verklaart dat, met
betrek op deze laatste omstandigheid en
op den twijfel dat zij bij Smits kon doen
ontstaan, Vekemans met overdrevene
snelheid reed, ten aanzien van het gevaar
dat op deze plaats bestond; dat het, dientengevolge, Vekemans twee geldboeten en
tot een deel der kosten veroordeelt, om
den voorrang niet te hebben verleend aan
den voerder die van rechts kwam, en om
niet meester te zijn gebleven van zijne
snelheid; dat het Baert veroordeelt als
burgerlijk verantwoordelijk, over de veroordeelingen tegen Vekemans uitgesproken, en rechtdoende over de . wederzijdsche burgerlijke aktien van Smits tegen
Vekemans en Baert, en van Baert tegen
Smit, het tusschen de partijen de verantwoordelijkheid verdeelt;
Overwegende dat artikel 54 van het
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
het voorrecht van doorgang dat hij aan den
gebruiker van den hoofdweg toekent,
niet vermindert bij het naderen van eene
kruising; dat dit voorrecht afhangt van
het karakter dat de baan v66r de kruising
bezit, en niet van de kenteekens die zij,
na de kruising zou hebben; dat, aldus, de
gebruiker van den hoofdweg in rechte is
te verwachten dat de gebruiker van den
secundairen weg hem den doorgang' zal
verleenen, terwijl deze niet rechtmatig
mag rekenen dat de gebruiker van den
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hoofdweg hem zijn voorrang zal afstaan;
Overwegende dat uit deze beschouwingen vloeit dat aangeklaagd vonnis de in
het middel ingeroepene wetsbepalingen
heeft geschonden, dus, in de omstandigheden door den rechter vastgesteld, en
bij voorgewende toepassing van voormelde bepalingen tegen Vekemans en
Baert de bestreden veroordeelingen te
hebben uitgesproken, en tusschen de litigeerende partijen de burgerlijke verantwoordelijkheid te hebben verdeeld;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt bestreden vonnis, doch enkel voor
zooveel het veroordeelingen uitspreekt
tegen Vekemans en Baert, en ten gunste
van Smits, de verdeeling der burgerlijke
verantwoordelijkheden aanneemt; beveelt
dat het tegenwoordig arrest zal overgeschreven worden in de registers der rechtbank van eersten aanleg van Antwerpen,
en dat er melding zal van gedaan worden
in den rand der gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst verweerder in de
kosten; verzendt de zaak v66r de correctioneele rechtbank van Mechelen zetelende in graad van beroep voor politiezaken.
6 Juli 1937.- 2". Kamer.- Voorzitter,
Hr Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. '-- Verslaggever, Hr Istas.- Gelijkluidende conclusie, Hr Sartini van den
Kerckhove, advocaat generaal.

2e KAMER. -

13 Juli 1937.

FRANSCHE TAAL.- NEDERLANDSCHE 'T' AAL (GEBRUIK VAN DE).
CORRECTIONEELE RECHTBANK OF
POLITIERECHTBANK DIE, OP VRAAG VAN
BEKLAAGDE, EEN ANDERE Ti\AL DAN
HAAR VOERTAAL GEBRUIKT. VERPLICHTING UITDRUKKELIJK TE VERKLAREN DAT ZIJ DE ANDERE TAAL VOLDOENDE KENT.

De correctioneele rechtbank of de politierechtbank ma,q de zaak niet behouden en
beslissen dat de rech'spleging, op vraag
van beklaagde, in een andere taal dan
haar voertaal zal geschieden, tenzij ze
uitdrukkelijk verklaart die andere taal
voldoende te kennen (wet van 15 Juni
1935, art. 23) {1}.
(1) Zie Verbr., 27 October 1936 (Bull. en
PAsrc., 1936, I, 399); 21 September 1936,
(ibid., 1936, I, 361)
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(PLATEAU, T. DELCLEVE.}

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Kortrijk, op 16 November 1936.
ARREST.

Overwegende dat twee voorzieningen,
van denzelfden eischer, v66r het Hof aanhangig werden gemaakt, de eerste opgesteld in hoedanigheid van betichte en verweerder tegen de burgerlijke vordering
van Delcleve en de tweede in hoedanigheid van burgerlijke partij tegen zijn
medebetichte; da. deze voorzieningen
samenhangend zijn en dienen samengevoegd;
Omtrent het middel : schending van
artikelen 2, 12, 23, 34, 35, 36, 37 en 40
der wet van 15 Juni 1935, op het gebruik
der talen in gerechtszaken, doordat het
bestreden vonnis, verklaard hebbende,
voor wat het gebruik der talen betreft,
toepassing te doen van artikel 23 van
voornoemde wet, verzuimd heeft, op uitdrukkelijke wijze, vast te stellen, eenerzijds dat de betichten gevraagd hebben
dat de rechtspleging in 't Fransch zou
geschieden, en, anderzijds, dat de rechtbank een toereikende kennis bezat van
de taal door hen gevraagd :
Overwegende dat uit het zittingsblad
der politierechtbank te Moeskroen, van
7 April 1936, blijkt, dat de betichten,
gedaagd v66r een rechtbank waarvan de
voertaal het Nederlandsch is, gevraagd
hebben dat de rechtspleging in 't Fransch
zou geschieden, waarvan de rechtbank
hun akte heeft verleend;
Overwegende dat, terwijl de politierechter op deze vraag ingaat, enkel door
de artikelen 55 en 56 der wet van 15 Juni
1935 aan te halen tusschen de wetsbepalingen welke hij verklaart toe te passen,
en welke nochtans vreemd zijn aan de
zaak, de rechter in beroep, integendeeJ,
artikel 23 van voornoemde wet inroept
doch zonder te verklaren dat hij een toereikende kennis bezit der Fransche taal,
dat het enkel inroepen dezer wetsbepaling
geen gevolg heeft;
Dat het mid del dus gegrond is;
Overwegende dat, bij afwezigheid van
voorziening van het openbaar ministerie,
voor wat Delcleve betreft, de openbare
vordering tegen dezen laatsten vervallen
is, en dat de voorziening der burgerlijke
partij slechts de burgerlijke belangen kan
betreffen;
Om deze beweegredenen, het Hof voegt
de voorzieningen samen en verbreekt de
bestreden beslissing voor wat _Platteau
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aangaat en voor wat Delcleve aangaat,
doch in zoover slechts ze uitspraak doet
over de burgerlijke belangen van eischer;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der rechtbank te Kortrijk, en dat ·melding ervan
zal gemaakt worden in den rand van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; kosten
ten laste van Delcleve, burgerlijke partij
in de eerste zaak en verweerder in de
tweede; verzendt de zaken alzoo omschreven v66r de rechtbank te Yperen.
13 Juli 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, Hr Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, Hr Louveaux.
Gelijkluidende conclusie, Hr Gesche,
eerste advocaat generaal.

schaden kan, dan wanneer het arrest het
bestaan van al de bestanddeelen van het
misdrijf vaststelt door de feiten in de
bewoordingen van de wet te omscMijven.
3° Wanneer het arrest veroordeelt tot een
enkel straf wegens drie telastleggingen,
en v~rklaart dat deze drie telastleggingen
een enkel misdri;J{ uitmaken, ztjn de
middelen, die tegen twee van die telastleggingen worden ingeroepen, niet ontvankelijk, daar de straf gerechtvaardigd
blijft ten aanzien van de derde telastlegging (1).
(ALFREDO CERETTI.)
Voorziening tegen een arrest van bet
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
31 Mei 1937.
ARREST.

VACANTIEKAMER.- 17 Juli 1937.
1° VALSCHHEID.- NAMAKING OF VERVALSCHING VAN PERSOONSBOEKJE. VREEMD (lTALIAANSCH) WERKBOEKJE.
- GELDIGHEID IN BELGIE. - MOGELIJKHEID TE SCHADEN.
2° MIDDELEN VAN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID). - VEROORDEELING WEGENS NAMAKING OF VERVALSCHING VAN EEN VREEMD PERSOONS •
BOEKJE.- MID DEL DAARAAN ONTLEEND
DAT RET BOEKJE IN BELGI.ft NIET GELDT
EN DAT DE NAMAKING OF VERVALSCHING
NIET KAN SCHADEN. - BEPALING VAN
DE FElTEN IN DE BEWOORDINGEN 'VAN
DE WET. MIDDEL GEBREKKIG IN
FEITE.
3° MIDDELEN VAN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID). VEROORDEELING TOT EEN ENKELE STRAF
WEGENS DRIE TELASTLEGGINGEN DIE
EEN ENKEL WANBEDRIJF VORMEN. MIDDELEN INGEROEPEN TEGEN TWEE
VAN DIE TELASTLEGGINGEN. - STRAF
GERECHTVAARDIGD VOOR DE DERDE. MIDDELEN NIET ONTVANKELIJK.
1° Namaking of vervalsching van een
vreemd persoonsboekje ( ItaUaansch werkboekje) is strafbaar op grond van ar·
tikel 398 van het Strafwetboek : deze
bepaling is van toepassing telkens wanneer hr,t boekje in Belgiii geldt en de
namaking of vervalsching kan schaden
(Strafwb., art. 198).
2° Is gebrekkig in feite het middel ingeroepen tegen een VP-roordeeling wegens
namaking of vervalsching van een vreemd
persoonsboekje, en daaraan ontleend dat
het boekje in Belgiii niet geldt en de
namaking of ver1Ja{sching er van niet

Omtrent het eerste middeJ : schending
van artikel 198 van het Strafwetboek,
door dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eischer drager was van een
Italiaansch werkboekje, dit artikel nochtans heeft toegepast, alhoewel dit artikel
enkel toepasselijk is in geval het over
vervalsching van Belgische werkboekjes
gaat, daar de vreemde werkboekjes in
Belgie, geen bewijskracht hebben, en hun
vervalsching dus geen nadeel kan veroorzaken :
Overwegende dat het arrest eischer
veroordeelt, om, te Charleroi, in November 1936, met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk om te schaden, een ItaIiaansch werkboekje te hebben nagemaakt
of vervalscht, door de naam Ceretti te
hebben vervangen door deze van Moretti
en, met eenzelfde bedrieglijk opzet of m(:)t
het oogmerk om te schaden, van dit nagemaakt of vervalscht boekje gebruik te
hebben gemaakt;
Overwegende dat artikel 198 van het
Strafwetboek algemeen is in zijn bewoordingen, en dat het niet volstaat dat een
boekje vreemd is opdat zijn namaking of
zijn vervalsching aan de toepassing van
deze wetsbepaling ontsnappe;
Overwegende dat de namaking of de
vervalsching van een vreemd boekje beteugeld worden met de straffen bij artikel 198 voorzien, elke keer dat het boekje
in Belgie een waarde heeft, en de namaking of de vervalsching nadeel kunnen
veroorzaken;
Overwegende dat de waarde van een
(1) Zie Verbr., 8 Juli 1935 (Bull. -en PAsrc.,
1936, I, 315, en de conclusie van den Hr Advocaat generaal Sartini van den Kerckhove)
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-83boekje, in Belgie, de mogelijkheid dat zijn
namaking of zijn vervalsching nadeel
veroorzaken, afhangen van feitelijke omstandigheden;
Overwegende dat het Hof, in het arrest
de vaststellingen van feiten niet vindt,
waaruit, in casu, het gebrek aan waarde,
of de onmogelijkheid van nadeel, zou
spruiten;
Overwegende dat, integendeel, door de
feiten, in de bewoordingen van artikel198
van het strafwetboek, te kwalificeeren,
het bestreden arrest het bestaan van de
bestanddeelen van de inbreuk op dat
artikel heeft erkend, en, namelijk, de
waarde van het nagemaakte of vervalschte
stuk, en de mogelijkheid, dat, uit deze
namaking of uit deze vervalsching een
nadeel spruite;
Overwegende dat de conclusien van
eischer, waarin werd beweerd "dat men
het Italiaansch werkboekje, door betichte
veranderd, niet mag aanzien als een
boekje in den zin van artikel 198 van het
Strafwetboek ,, alzoo een eenvoudige outkenning inhielden, en dus het Hof van
beroep niet verplichtten de veroordeeling
verder te motiveeren;
Overwegende dat het middel dus niet
kon aangenomen worden;
Omtrent het tweede en het derde middel, het tweede : schending van artikelen 163 en 176 van het Wetboek van
Strafvordering, en artikel 97 der Grandwet, doordat het arrest de conclusien van
eischer, wat de betichting van valsch
boekje en deze van het dragen van een
valschen naam betreft, niet heeft beantwoord; en het derde : schending van
artikelen 198 en 231 van het Strafwetboek,
doordat het arrest, eenerzijds, eischer
heeft veroordeeld hoofdens gebruik van
een vervalscht boekje, alswanneer hct niet
bewezen was dat de oorzaken, vereischt,
opdat dit gebruik strafbaar weze, vereenigd waren, en, anderzijds, hem, hoofdens ·het dragen van een valschen naam,
krachtens artikel 198 van het Strafwetboek, heeft veroordeeld, alswanneer
het artikel 231, en niet artikel 198, is,
dat in deze zaak geldt :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de feiten, van namaking of van
vervalsching van het boekje en van gebruik van het nagemaakte of vervalschte
boekje, en dat van, op zelfde plaatsen en
datums, in het openbaar, den naam te
hebben aangenomen van Moretti, die aan
eischer niet toekomt, een enkel wanbedrijf uitmaken, voor hetwelke het een
straf van vier maanden gevangzitting en
100 frank geldboete oplegt;
Overwegende dat de middelen aileen-

lijk de betichtingen van gebruik van nagemaakt of vervalscht boekje, en het in
het openbaar aannemen van een valschen
naam bestrijden;
·
Dat, indien ze aangenomen waren, de
veroordeeling daarom niet minder zou
gerechtvaardigd blijven door de betichting van namaken of vervalsching van het
boekje;
Dat ze dus niet ontvankelijk zijn;
En overwegende, voor 't overige, dat
de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en dat de uitgesproke!J.
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
17 Juli 1937. - Vacantiekamer. Voorzitter, Hr Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, Hr Genart. - Gelijkluidende conclusie, Hr Leon
Cornil, advocaat generaal.

VACANTJEKAMER. -17 Juli 1937.
1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- VOORZIENlNG TEGEN
EEN ARREST DAT NIET GEWEZEN WERD.
- VOORZJENING ZONDER VOORWERP.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. ~ TERMIJN. -ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE DE VOORLOOPIGE HECHTENIS BEHOUDT. VOOBZIENING VAN
BEKLAAGDE. - GEWONE TERMIJN VAN
DRIE DAGEN TE REKENEN VAN HET
ARREST. - GEEN VERLENGING WEGENS
HET ONTBREKEN VAN BETEEKENING
VAN HET ARREST.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STBAFZAKEN.- VOORZIENING TEGEN
EEN ARREST DAT INOBSERVATIESTELLING BEVEELT. 0VERMAKEN VAN
DEN GEHEELEN BUNDEL. - NIET ONWETTELIJK.
~o MIDDELEN VAN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID). - STBAFZAKEN. -ARREST DAT DE VERLENGING
VAN DE INOBSERVATIESTELLING BEVEELT. - MIDDEL DAARAAN ONTLEEND
DAT DE DESKUNDIGEN NIET AANGESTELD WERDEN DOOR DEN ONDERZOEI{SRECHTER. - DAARMEE STRIJDIGE
VASTSTELLING IN HET ARREST.- GEEN
INSCHRIJVING VAN VALSCHHEID IN DE
WETTELIJ}\E VORMEN. - MIDDEL GEBREKKIG IN FEITE.

-845° VOORLOOPIGE HECHTENIS. BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE
DE VOORLOOPIGE HECHTENIS, NA HET
VERSTRIJKEN VAN DE TWEEDE MAAND,
BEHOUDT. GERN BEWIJS DAT DE
BUNDEL TER BESCHIKKING VAN DEN
RAADSMAN VAN BEI(LAAGDE GESTELD
WERD. VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING WEGENS SCHENDING VAN DE
RECH'l'EN DER VERDEDIGING. VERPLICHTING VOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OM OPNIEUW 'l'E
BESLISSEN.

6° VOORLOOPIGE HECHTENIS.
BESCHIKKING WAARBIJ DE VOORLOOPIGE HECH'l'ENIS BEHOUDEN WORDT. BEROEP VAN BEKLAAGDE. · - BESCHIKKING VERNIETIGD WEGENS SCHENDING
VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING.
BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING OM HET BEH.Ol;JD VAN DE VOORLOOPIGE HECHTENIS
TJ!i BEVELEN.

7° VOORLOOPIGE HECHTENIS. KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
DIE DE BESCHIKKING, W AARBIJ DE VOORLOOPIGE HECHTENIS BEHOUDEN WERD,
VERNIETIGT EN HE'l' BEHOUD ER VAN,
BIJ NIEUWE BESCHIKKING, UI'l'SPREEKT.
-ARREST GEWEZEN NA DE TERI\UJNEN
BEPAALD DOOR DE WET OP DE VOORLOOPIGE HECHTENIS. BESCHIKKING
VERLEEND BINNEN DIE TERMIJNEN.
WETTELIJKHEID.

go VOORLOOPIGE HECHTENIS.
MEDEDEELING VAN DEN BUNDEL AAN
DEN RAADSMAN VAN BEKLAAGDE. HOE ZIJ BEWEZEN WORDT.- CONCLUSIE
VAN BEKLAAGDE WAARUIT BLIJK'l' DAT,
NAAR ZlJN OORDEEL, VOI,DOENDE MEDEDEELING VAN DEN BUNDEL AAN ZIJN
RAADSMAN GEDAAN WERD.

1° Is zonder voorwerp de voorziening tegen
een arrest dat niet gewezen werd.
2° De termijn waarbinnen beklaagde zich in
verbreking kan voorzien tegen het m·rest
van de I{ amer van· inbeschuldigingstelling, dat de voorloopige hechtenis behoudt,
is de gewone termijn van drie dagen,
zonder dat beklaagde zich kan beroepen
op het ontbreken van beteekening van het
arrest (Wb. van Strafv., art. 373).
3° Is geenzins onwettelijk het overmaken
van den geheelen bundel aan het Hof van
verbreking, alhoewe~ dit Hof slechts 1titspraak doen moet over de voorziening
tegen het arrest dat de inobservatiestelling
be·veelt {1).
(1) Zie de nota bij dit arrest, Pasicrisie
belge, ·1937, I, 230.

4° Is gebrekkig in feite het middel daaraan
ontleend dat de deskundigen niet aangesteld werden door den onderzoeksrechter,
wanneer het arrest, dat verlenging van de
inobservatiestelling beveelt, het tegendeel
vaststelt en de beklaagde tegen dat arrest
geen inschrijving van valschheid vordert
in de wettelijke vormen (2).
5° Wanneer de raadkamer het behoud van
de voorloopige hechtenis bevolen heeft, na
het verstnjken van de tweede maand,
zonder dat uit de vermeldingen van de
beschikking of uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat de bundel gedurende twee dagen ter beschikking gesteld
werd van den raadsman van beklaagde,
doet de Kamer van inbeschuldigingstelling de beschikking te niet wegens schending van de rechten der verdediging, en
doet zij uitspraak bij nieuwe beschikking

(wet van 20 April1g'74, art. 5; wet van
23 Augustus 1919, art. 1; Wb. van
Rechtsv., art. 125).
6° Op het enkel beroep 11an beklaagde tegen
de beschikking van de raadkamer die de
voorloopige hechtenis behoudt, kan de
Kamer van inbeschuldigingstelling, die
deze beschikking wegens schending van
de rec.hten der verdediging te niet doet,
bevelen, door nieuwe beschikking dat de.
voorloopige hechtenis zal behouden blijven
(Wb. van Strafv., art. 215) (stilzwijgend beslist).
7° Het arrest van de Kamer van inbeschuldigingstelling die, na vernietiging van de
beschikking waardoor de raadkamer het
behoud van de voorloopige hechtenis
heeft bevf•len, uitspraak doet bij nieuwe
beschikking en zelf de voorloopige hechtenis behoudt, kan verle~:ond worden na het
verstrijken van de term1(Jnen bepaald door
de wet op de voorloopige hechtenis, indien
de beschikking van de raadkamer binnen
die termijnen is gewezen (Stilzwijgehd
beslist).
go Wanneer uit geen enkel stuk van de
rechtspleging of uit geen enkele vermelding van het arrest blijkt dat de bundel
gedurende twee dagen ter beschikking
werd gesteld van den raadsman van beklaagde, voo1· dat de debatten in de Kamer
van inbeschuldigingstelling over het behoud van de voorloopige hechtenis na het
ve;stdjken van de tweede maand plaats
hadden, kan het Hof van verbreking, uit
de conclusie door beklaagde v667' de
Kamer van inbeschuldigingstelling genomen, afleiden dat de bundel, naar
(2) Wat betreft de wettelijkc vormen van
de inschrijving van valschheid, zie Verbr.,
24 December 1934 (Bull. en Pas., 1935, I, 91 ).
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-85dezes oordeel, aan zijn raadsman voldoende is medegedeeld geweest (wet van
20 April '1874, art. 5; wet van 23 Augustus '19'1 9, art. 1 ).
(HECTOR PONTHOT.}

Voorzieningen tegen drie arresten van
het Hof van beroep te Luik (kamer van
inbeschuldigingstelling), gewezen het eene
op 27 April 1937, de twee andere op
1 Juni 1937.
ARREST.

Overwegende dat de drie voorzieningen,
op 2 Juni 1937, door eischer, tegen arresten
van de kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van beroep te Luik, ingesteld,
samenhangend zijn en dat ze dienen
samengevoegd;
Omtrent de voorziening gericht tegen
het arrest van 27 April1937, dat de voorloopige hechtenis van eischer heeft gehandhaafd :
Overwegende dat uit de ,r:;tukken niet.
blijkt dat een arrest, op dien datum, op
de voorloopige hechtenis van eischer zou
geveld geweest zijn; dat, ten andere, een
voorziening van 2 Juni tegen een arrest
van 27 April, dat de voorloopige hechtenis
zou hebben gehandhaafd, laattijdig zou
zijn, om ingediend te zijn geweest na het
verstrijken van den termijn van drie
dagen, door artikel 373 van het Wetboek
van Strafvordering bepaald, zonder dat
eischer zich kan beroepen op het gebrek
van beteekening van het arrest;
Omtrent de voorziening gericht tegen
het arrest van 1 Juni 1937 dat de inobservatiestelling van eischer heeft verlengd :
Omtrent het middel afgeleid uit het
feit dat het arrest verklaart zich te steunen
op de beweegredenen van het requisitorium van den procureur generaal, alswanneer de eenige beweegreden van dat requisitorium artikel 95 der Grondwet miskent
dat aan het Hof van verbreking ontzegt
kennis te nemen van den grond der zaken,
en een valschheid uitmaakt :
Overwegende dat het arrest, om de verlenging der inobservatiestelling te rechtvaardigen naar het requisitorium van den
procureur generaal verwijst en vaststelt
<< dat de deskundigen, door den Heer onderzoeksrechter te Marche aangesteld, tot op
heden hun zending niet hebben kunnen
volbrengen, om red en van overmaking van
den bundel aan het Hof van verbreking,
en dat, opdat de observatie degelijk weze,
er aanleiding bestaat, de verlenging te bevelen van de beschikking van 10 April
1937, door het onmiddellijk plaatsen ven
VERBR., 193?.- 6

betichte in een psychiatrische afdeeling ";
Overwegende dat, indien de bundel is
moeten overgemaakt worden aan het Hof
van verbreking, het geenszins was opdat
deze van den grond der zaak zou kennis
nemen, maar, omdat de voorziening van
eischer tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling van 27 April
'1937, dat de inobservatiestelling had bevolen, voor het Hof van verbreking aanhangig was, en opdat het zou uitspraak
doen over de wettigheid van de zen maat-regel, wat het, bij arrest van 1!. Juni 1937,
heeft gedaan;
Overwegende dat eischer beweert dat
de deskundigen, op den datum waarop
de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan, door den onderzoeksrechter nog niet waren aangesteld
geweest;
Overwegende dat deze bewering indruischt tegen de souvereine vaststellingen
van het bestreden arrest, zonder dat
eischer dit arrest, in den vorm door de
wet voorgeschreven, valsch bewere;
Omtrent de voorziening gericht tegen
het arrest van 1 Juni '1937 dat de voor·
loopige hechtenis van eischer heeft gehandhaafd :
Omtrent het middel : schending van
artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering, en artikel 5 der wet van
20 April 18?t., dit laat.ste aangevuld door
artikel1 der wet van 23 Oogst 1919, doordat het Hof, na de beschikking der raadkamer nietig te hebben verklaard, ten
onrechte, de zaak tot zich heeft getrokken,
terwijl het de .nietigheid, die de rechtspleging ongeldig maakt, laat bestaan :
Overwegende dat vaststellende dat het,
noch uit de bewoordingen van de beschikking, noch uit de stukken der rechtspleging bleek dat de bundel, gedurende twee
dagen, ter beschikking van den raadsman
van betichte zou geweest zijn, v66r de
de debatten in de raadkamer over het
handhaven van de voorloopige hechtenis,
bij het verstrijken der tweede maand, de
kamer van inbeschuldigingstelling, wettelijk, de beschikking der raadskamer, hoofdens schending der rechten van de verde.
diging, he eft vernietigd;
Overwegende dat ze alsdan verplicht
was, over den grond uitspraak te doen,
en dat wegens de algemeene en gebiedende
bepaling van artikel215 van het Wetboek
van Strafvordering welke, zoowel in zake
beslissing over de voorloopige hechtenis,
als in zake beslissing over den grond, van
toe passing is;
Overwegende dat de bundel bewijst dat
de raadsman van betichte bij aangeteekend schrijven, op 22 Mei 1937 verzonden,
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verwittigd is geweest, dat de debatten in
de Kamer van inbeschuldigingstelling, op
25•te11 zouden plaats hebben;
Overwegende dat, noch een stuk der
rechtspleging, noch een melding in het
arrest, uitdrukkelijk zegt, dat de bundel,
gedurende twee dagen, v66r d·e debatten,
op de griffie, ter beschikking van den
advocaat is gesteld geweest;
Maar overwegende dat, nadat de zaak,
van 25•ten op 27sten was verschoven geweest op vraag van betichte, deze op 2 ?•ten
verschenen is, bijgestaan door zijn raadsman; dat op deze zitting van 27sten conclusien werden neergelegd waarin eischer
van het niet mededeelen van den bundel
in eersten aanleg melding maakt, zonder
het minste protPst aan te teekenen tegen
de rechtspleging in beroep gevolgd;
Dat men daaruit moet afleiden dat betichte, door zich alzoo v66r de kamer van
inbeschuldigingstelling te verdedigen, alsdan geoordeeld heeft dat zijn bundel, aan
zijn raadsman, voorafgaandeliik aan de
dehatten v66r deze rechtsmacht, volcloende was medegedeeld geweest;
Dat eischer clus, geen reden heeft om
v66r het Hof van verbreking een zoogezegde schending van de rechten der verdediging in t.e roepen, welke niet begaan
is geweest, zooals blijkt uit zijn houding
v66r het Hof van beroep;
Overwegende dat het middel dus in
rechte misL, voor zoover het de schending
van artikel 215 van het Wetboek van
Strafvordering inroept, dat het in feite
mist voo1· zoover het de sehending van
artikel 5 der wet van 20 April 1874, aangevuld door art.ikel1 der wet van 23 Oogst
1919, inroept;
En overwegende dat, om trent de laatste
twee voorzieningen, de substantieele of op
straf van nietigheid voorgescht even recht.svormen werden nageleefd, en dat de
beslissingen voor geen enkele onwettigheid,
die voor eischer een bezwaar zou mede
brengen, vatbaar zijn;
Om deze beweegreden, het Hof voegt
de drie voorzieningfm sa men; verwerpt ze
en verwijst eischer.in de kosten·.
1? Juli 1937. - Vacantiekamer. Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslagflever, H. Bail.
Gelijkluidende conclusze, H. Leon
Cornil, advocaat ,generaal.

VOORZIENING IN HET FRANSCH.- NIET
ON1'VANI<ELIJKHEID.
ls nict ontvanlcelijlc de in lwt Fmnsch opgemaalcte ·uoorzieniug tege1t een in het.
Nederlandsch gcsteld a1"Test (wet van
15 Juni 1935, artt. 27 en 40) (1j.

(NICOLAERS,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
Voorziening tegen een arrest van hot
Hof van beroep te Luik, gcwezcn op
29 Mei 1937.
ARREST.
Overwegende dat de bestreden beslissing opgesteld is in de Nederlandsche
taal; dat niettemin aanlegger zijne voorzieningverklaring in de Fransche taal
gedaan heeft;
Overwegende dat artikel 27 der wet
van 15 J uni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken bepaalt dat v66r
het Hof van verbreking de rechtspleging
gevoerd wordt in de taal waarin de bestreden beslissing werd gesteld; dat,
krachtens artikel 40, deze regel voorgeschreven is op straf van nietigheid en
dat deze van ambtswege door den rechter
uitgesproken wordt; dat derhalve, de
voorziening onontvankelijk is;
Om deze beweegredenen, het Hof ver·
werpt de voorziening; verwijst aanlegger
in de kosten.
7 September 1937. - Vacantiekamer.
Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggeve1·, 'H. Fontaine. Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den
Kerckhove.
2e KAMER. -

20 September 1937.

1° BEVOEGDHEID EN RECHTSGEBJED. - ONDERSCHEID TUSSCHEN ONBEVOEGDHEID EN MACHTSOVERSCHRIJ·
DING.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
ARREST BESLISSENDE OVER. DE
ONTVANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE
VORDERING. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

V ACANTIEKAMER.- 7 September 1937.

1° De onbevoegdheid bestaat in het aanmatigen, door den rechter, van de bevoegdheid van een andere jurisdictie; door
zich een rechtsmacht toe te eigenen die

FRANSCHE TAAL.- NEDERLANDSCHE TAA.L {GEBRUIK VAN DE).
- ARREST IN HET NEDERLANDSCH. -

(I) Vergelijk Verbr., 2 en 22 Februari en
19 J\IIei 1937, supra, biz. 9, 13 en 45.
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-87hem niet loebehoort, schendt de rechter
niet de !'egelen van zijn bevoegdheid,
maar begaat hij een machtsoverschrijding (1).
2° Is n·iet ont'Vanketijlc de voo!'ziening ingesteld tegen een beslissing die slechts
uitspmalc doet ove1· de ontvanlcelij/cheid
van de publie/ce vordering (2).
(GRAU.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
22. Mei 1937.
ARREST.
Overwegende dat bestreden arrest er
zich bij bepaalt het vonnis, waartegen
beroep en waarin de correctioneele recht. bank te Brussel .zich jegens eischer bevoegd verklaart, te bevestigen, de zaak
sine die verschuift om over den grond
uitspraak te doen en de kosten voorbehoudt;
Overwegende dat dit arrest, daar het
geen einde stelt aan de vervolg·ingen,
geen eindvonnis is in den zin van artikel H6 van het Wetboek van strafvordering; dat het dus, luidens deze
wetsbepaling, v66r de eindbeslissing, voor
verbreking niet vatbaar is, tenzij het
gewezen werd over de bevoegdheid;
Overwegende, wel is waar, dat, door
bestreden arrest, het Hof van beroep, al
de verschuiving der zaak uitsprekende,
zich bevoegd verklaart;
Overwegende dat de onbevoegdheid
van den rechter bestaat in een aanmatiging der bevoegdheid van een andere
juridictie; dat de rechter, met zich een
rechtsmacht toe te schrijven welke hem
niet toebehoort, de regels der bevoegdheid
niet schendt, maar een overschrijding
van rechtsmacht begaat;
Overwegende dat eischer beweerd heeft
dat hij van de immuniteit der diplomaten
geniet, en dat hij, bijgevolg, aan de
Belgische rechtbanken niet onderhoorig
is; dat, alzoo, eischer niet beweerd he eft,
dat de rechtbank, v66r dewelke de zaak
aanhangig is, zich door de zaak te weerhouden, de bevoegdheid van een andere
rechtsmacht heeft toegeeigend, maar heeft
(1) Zie Verbr., 3 April1846 (Bull. en PAsrc.,
1846, I, 371); 16 October 1873 (ibid., 1873,
I, 336); 8 Juli 1919 (ibid., 1919, I, 180);
vergelijk Verbr., 23 Maart 1920 (ibid., 1920,
I, 104), en 6 Februari 1922 (ibid., 1922, I,
152, met de nota 2).
(2) Zie Verbr., 19 Januari 1937 (Bull. en
PASIO,, 1937, I, 22, 3°).

voorgewend dat zij een macht inroept
welke aan geen enkel Belgisch rechter
loebehoort;
Dal, aldus, spijts de bewoordingen van
het bescllikkend gedeeHe van het vonnis,
dat het bestreden arrest bevesligt, dit
laatste niet over de bevoegdheid, maar
over de ontvankelijkheid van de publieke
vordering werd geveld;
Waaruit volgt dat de voorziening tegen
dit arrest gericht niet ontvankelij k is;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening·; verwijst eischer in
de kosten.
20 September 1937. - 2e Kamer. '--Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggevel·, H. Fauquel. - Gelijlr.l-uidende
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.

2e KAMER. -

20 September 1937.

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
- WANBEDRIJF. - RAADKAMER. BESCHIKKING TOT VERWIJZING.- GEEN
VERPLICH'l'ING AL DE BESTANDDEELEN
VAN HET MISDRIJF VAST TE STELLEN_.
2° GENEESKUNDE.- ONWETTIGE UI'l'OEFENING. KENMERKEN VAN DE
GEWOONTE.
30 BEROEP. - EENPARIGHEID. - GEVALLEN WAARIN ZIJ VEREISCHT IS.
t. 0 VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - GEEN MIDDELEN. - AFWIJZING.
1° In tegenstelling met de vonnisgerechten
moet de raadkamer, uitspraalc doende
overeenlcomstig artikel 130 van het Wetbock van strafvordering, niet al de wettelijke bestanddeelen vaststellen; zij kan
C!' zich toe bepalen de materieele feiten
op te geven waarover beklaagde zich zal
te verdedigen hebben voor het vonnisgerecht, aan hetwelk het behooren zal na
te gaan en op tegenspraak vast te stellen
of die feiten de bestanddeelen van het
misdrij( bevatten, en of ze niet verjaard
~n~.

•

2° Het lcenmerk dat de gewoonte, wellce voor
het misdrijf van o~wettig.e uitoefening ~er
geneeskunde veretscht ts, onderschetdt,
bestaat niet in de veelvuldigheid van de
(1) Vergelijk Verbr. 27 December 1880
(Bull. en PAsrc., 1881, I, 31. -'- Zie de voetnota bij dit arrest in Bull. en PAsrc., 1937,
I, 237.

-88gesteld heeft, zooals he L·zulks zou moe ten
doen hebben; dat, voor de feiten in heL
begin van 1932 gepleegd en vervolgcl op
14 November 1935, er onderbreking van
verjaring zou bestaan hebben :
Overwegende dat de aangeklaagde beschikking heeft vastgesteld dat, behalve
de zorgen aan Mevrouw M... toegediend,
de verschillende feiten, door he L onderzoek aan het licht gebracht, mogen
aanschouwd worden als op onverdeelbare
wijze aan elkand-er verbonden en de
uitvoering uitmakende van een en hetzelfde strafbaar inzicht, dat de verjaring
slechts begint te loopen vanaf de laatste
daad, hetzij in 1 934;
Overwegende dat door zich alzoo uit te
drukken en door ten laste van eischer,
onderscheidene feiten van zorgen aan
(HARTLOOPER, T. UNION DES DENTISTES
ET STOMATOLOGISTES DE BELGIQUE.)
Mevrouw M... toegediend, aan te stippen,
de besch~kking impliciet de conclusien
Voorzieningen tegen een beschikking van eischer heeft verworpen welke er toe
van de raadkamer van de rechtbank van strekken te doen verklaren dat een eenig
eersten aanleg te Bmssel, verleend op feit niet volstaat om een gewoonte21 J anuari 1936, en tegen een arrest van misdrijf uit te maken;
het Hof van beroep te Brussel, gewezen
Overwegende dat het de rechter ten
gronde is die te oordeelen had of de aanop 24 Februari 1937.
gehaalde feiten, en welke, ten andere,
ARREST.
niet noodzakelijk uit een minimum van
drie moesten bestaan, een gewoonteI. Wat de voorziening aangaat gericht misdrijf uitmaakten en of ze het een van
tegen de beschikking van 21 J anuari het ander gescheiden waren door den
1936, bij hetwelk ·de raadkamer der termijn van verjaring;
rechtbank van eersten aanleg eischer
Overwegende, inderdaad, dat, in tegenv66r de correctioneele rechtbank van stelling met de rechtsprekende rechtsmachten, een raadkamer, statueerende
dezen zetel heeft verwezen :
Omtrent het eerste middel, eerste deel : krachtens artikel 130 van het Wetboek
bewerende dat de beschikking· van ver- van strafvordering, niet alle rechtswijzing de conclusien van betichte niet bestanddeelen van het strafbaar feit moet
heeft beantwoord, conclusien welke er toe vaststellen;
Overwegende dat zij er zich bij bepaalt
strekken te doen verklaren dat de zorgen,
aileen aan Mevrouw M... toegediend, het de materieele feiten aan te stippen waargewoontemisdrijf, door artike118 der wet over betichte zich v66r de rechtsprekende.
van 12 Maart 1818 voorzien, niet hebben rechtsmacht, door haar aangeduid, zal te
verdedigen hebben, behoudens, voor deze
kunnen uitmaken;
En omtrent hetzelfde middel, tweede rechtsprekende rechtsmacht, na te gaan
deel : bewerende dat de beschikking geen en op tegenspraak vast te stellen of deze
andere daden van onwettige uitoefening feiten de bestanddeelen van de strafbare
der geneeskunde aanhaalt dan de zorgen inbreuk vereenigen, en of ze niet verjaard
toegediend a:an gezegde Mevrouw M... , zijn;
Waaruit volgt dat de middelen niet
hetzij een plombeering; dat er dus geen
vereenig·ing van drie daden bestaan heeft, mogen aangenomen worden;
II. Wat de voorziening aangaa.t gevereischt om een gewoontemisdrijf uit te
maken; dat de beschikking betichte dus richt tegen het eindarrest van 24 Fev66r de correctioneele rechtbank ver- bruari 1937 :
A. Voor zoover ze gericht is tegen de
wezen heeft hoofdens een feit dat geen
beslissing op de publieke vordering gemisdrijf uitmaakt;
En omtrent het tweede middel, be- veld :
Omtrent het eerste middel : schending
werende dat de beschikking niet vastvan artikel 18 der wet van 12 Maart 1818,
uitgelegd door het eenig artikel der wet
{I) Zie Verbr,, I Feburari I937, sup1·a,
van 27 Maart 1853, doordat bestreden
blz. 7 en 8.
arrest eischer veroordeelt, om, zonder

behandelde personen, mam· wel in de
veelvuldigheid van de daden van uitoe{ening (wet van ·12 Maart 1818,
art. '18).
3° Wanneer het Hof van be1·oep het vonnis
van de correctioneele rechtbank te niet
doet, de zaak tot zich trekt, en dezelfde
straffen als in eersten aanleg toepast,
moet de beslissing niet met eenparigheid
genomen worden (Wb. v. strafv., artikel 215; wet van 4 September 1891,
art. 2).
·
4° Wanneer de voorziening van beklaagde
verworpen wordt in zoover zij gericht is
tegen de verom·deeling tot straf, werpt het
Hof ambtshalve geen middel op ten aanzien van de burgerlijke vordering (1).

-89daartoe bevoegd te zijn, gewoonlijk
de geneeskunde te hebben uitgeoefend,
zich steunende op het feit dat eischer,
in meerdere zittingen, aan een enkele
persoon zorgen heeft toegediend voor
een zelfde ziekte, alswanneer deze zorgen
een enkele daad uitmaken en het teeken
van gewoonte, vereischt om de straffen
door de wet voorzien toe te passen,
niet vertoonen;
Overwegende dat het aangeklaag·d arrest vaststelt « dat, uit het onderzoek
v66r het Hof gedaan, blijkt dat hij
(eischer), op 14 November 1935, aan den
beambte, die het proces verbaal opmaakte,
verklaard heeft dat hij de· tandgeneeskunde heeft uitgeoefend voor twee jaren,
wanneer hij Jean Volderslaan, 29, woonde; dat hij, in November 1933, in meerdere zittingen, een tand heeft geplombeerd en twee kronen heeft geplaatst bij
Mevrouw M ... , wanneer hij Jean Volderslaan woonde ";
Overwegende dat deze vaststellingen
niet insluiten d1lt eischer, die bekende in
de Jean V olderslaan, de tandgeneeskunde
te hebben uitgeoefend, er slechts aan den
eenigen met name aangeduiden persoon,
zorgen zou toegediend hebben; dat het
middel dus in feite mist; dat, daarenboven, in rechte, de gewoonte, door de
ingeroepen teksten bedoeld, ontbreekt,
gewoonte die zich door de meervuldigheid.
der daden van uitoefening der kunde, en
niet door de meervuldigheid der behandelde personen kenteekent;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel HO der wet van 18 Juni 1869,
gewijzigd door artikel 2 der wet van
4 September 1891, doordat bestreden
arrest, na het vonnis, waartegen beroep,
en dat eischer veroordeelde, te niet te hebben gedaan, de zaak aan zich trekkende,
tegen hem de zelfde straiten heeft uitgesproken, zonder te vermelden dat het
Hof met eenparige stemmnen heeft
beslist :
Overwegende dat, volgens eischer, daar
het Hof van beroep alvorens de zaak aan
zich te trekken en over den grond uitspraak te doen, de beslissing van den
eersten rechter vernietigd had, de betichte, die voor dat Hof verscheen daardoor zelf van alle vroegere veroordeeling
vrij was, en dat aan deze dus geen straf
kon opgelegd worden tenzij met de eenparigheid van het Hof;
Overwegende dat, luidens artikel HO
der wet van 18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting, '' de beslissingen genomen
worden bij volstrekte meerderhcid van
stemmen ";
Overwegende dat, wel is waar, artikel 2

der wet van 4 September 1891, van deze
algemeene bepaling afwijkende, zegt dat
het Hof van beroep geen uitspraak mag
doen '' dan met eenparige stemmen zijner
leden "• hetzij « om de veroordeeling uit
te spreken ... indien er vonnis van vrijspraak was "• hetzij om « de straffen tegen
betichte uitgesproken te verzwaren ";
Maar overwegende dat het vonnis, in zake
geveld, eischer niet heeft vrijgesproken,
en dat de straffen, hem, na .vernietiging
van het vonnis, door het Hof van beroep
opgelegd, juist dezelfde zijn als deze tot
dewelke hij door den eersten rechter
veroordeeld was geweest;
Overwegende dat het bestreden arrest
alzoo uitspraak heeft gedaa:n buiten de
twee uitzonderlijke gevallen bij artikel 2
der wet van 1891, voorzien; dat het dus
niet met eenparige stemmen moest geveld
worden, en dat, het door onthouding van
vaststellingen dienaangaande, geen inbrenk op dit artikel heeft gepleegd;
Dat het middel niet mag aangenomen
worden;
En overwegende dat bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
B. Voor zoover de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke
vordering geveld :
Overwegende dat eischer geen enkel
bijzonder middel betreffende deze beslissing inroept; dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om deze beweegredenen, het I-Iof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
20 September 193?. - 2• kamer. Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel. Gelijkluidende
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaaL
2" KAMER. -

21 September 1937,

1° MIDDELEN VAN VERBREKING.BEWERING DAT DE CONCLUSIE NIET
WERD BEANTWOORD. - ANTWOORD OP
DE CONCLUSIE. - MIDDEL GEBREKKIG
IN FEITE.
20 BEROEP. - MISDRIJF TEGEN DE W~T
OP DE SLlJTERIJEN VAN STERKE DRANKEN.- BEROEP VAN DE VERVOLGENDE
PARTIJ ALLEEN. - VERMOGEN VAN DEN
RECHTER IN BEROEP OM DE SLUITING
VAN DE SLIJTERlJ TE BI!;VELEN.
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3° GEESTRIJKE DRANKEN. - SLUITING VAN DE SLIJTERIJ VAN BEKLAAGDE.
- BEKLAAGDE DIE AANVOERT DAT DIE
SLIJTERIJ EE]'ij PRIVATE KRING IS.
BEWERING DIE NIET BEWEZEN IS. WETTELIJKHEID.

lid 1, nr 2, A en B, alinea 2, der wet van
29 Oogst 1919 op het uitbaten del' debieten van gegiste dranken, door dat het ten
onrechte is dat het aangeklaagd arrest de
sluiting van een privaten kring - Anneessensstraat, 19, te Antwerpen - genaa:md « Cordial >> bevolen heeft :
1° Is gebrekltig in fette het middel dam·aan
Overwegende dat het arrest van· oorontleend dat het arrest de conclusie van deel is dat er tegenover de vaststellingen
belclaagde niet heeft beantwoord, wanneer der beambten van het Beh,eer, geen beWel blijkt dat het arrest die conclusie wijs werd ingebracht van het feit door
beantwoord heeft.
aanlegster beweerd : « dat de slijterij
2° Op het bm·oep van het Beheer van finan- · waarvoor zij thans vervolgd wordt als
cien dat, alleen, bevoegd is om de publieke private kring uitgebaat is»;
vordering wegens misdrijven tegen de
Overwegende dat deze feitelijke bewet van 29 Augustus 1919 op de slijte- oordeeling des rechters bindend is;
rijen van· sterke dranken uit te oefenen,
Dat daaruit volgt dat het middel in
lean de rechter in beroep de sluiting van feite mist;
de slijter~j bevelen (wet van 29 Augustus
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
'1919, art. 15, § 3).
voorziening ·en werwijst aanlegster in de
3° De sluiting van de slijterij lean tegen kosten.
beklaagde worden uitgespro/cen, wan21 September 1937. - 26 Kamer.
neer, in st1·ijd met de bewering van beVoorzitter,
H. Soenens, raadsheer waarklaagde, de rechter verklaart dat het niet
gebleken is dat die slijtm·ij werd geexploi- nemend voorzitter. - Verslaggever, H. Istas.- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini
teerd als private kring.
van den Kerc'Kh'ove, advocaat generaal.
(NYS,
T. BEHEER VAN FINANCT'EN.)
2e KAMER. - 21 September 1937.
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op 1° BEROEP.- MISDRIJF TEGEN DE WET
'13 Januari 1937.
OP HET REGIME VAN DEN ALCOHOL. BEROEP VAN BEKLAAGDE ALLEEN. ARREST.
RECHT VAN DEN RECHTER IN BEROEP
OM DE IN EERSTEN AANLEG UITGESPROOmtrent het eerste middel : schending
KEN STRAFFEN TE BEVESTIGEN.
van artikel 97 der Grondwet, door dat het
2o GEESTRIJKE DRANKEN. - VooR
I.Jeslreden arrest de besluitselen van den
RET PUBLIEK TOEGANKELIJK LOKAAJ,,
botichte niet geeerbiedigd heeft :
- RECHT VAN DE AGENTEN DER OVEROverwegende dat het arrest becloelde
REID OM ER BINNEN TE DRINGEN EN
besluitseJen beantwoord heeft;
ER DE DOOR HEN BEDOELDE VASTSTELDat het mid del aldus in feite mist;
LINGEN TE DOEN.
Ten aanzien van het tweecle middel :
3o GEESTRIJKE DRANKEN. - AFschending van artikel 1, lid 1, nr 6, en
WEZIGHEID VAN BEKLAAGDEN OP RET
van artikel15, lid 1, ur 2, A en B, alinea 2,
OOGENBLIK DAT DE VASTSTELLINGEN
der wet van 29 Oogst 1919 op het uitbaten
WERDEN GEDAAN. - DEELNEMING EN
der debieten van gegiste dranken, door
TOEREKENBAARHEID TE HUNNEN LASTE
dat het sluiten van een debiet een straf
BEWEZEN. - 0MSTANDIGHEID VAN BEdaarstelt en dat deze niet op het eenLANG ONTBLOOT.
voudig beroep van het Beheer van fin ancien mag uitgesproken worden :
4o GEESTRIJKE DRANKEN. - SLUIOverwegende dat het aileen aan het
TING VAN DE SLIJTERIJ. - SLIJTERIJ
Beheer behoort de openbare strafvordering
IN LOKALEN VAN EEN PRIVATE VEREE-.
uit te oefenen hoofdens de misdrijven door
NIGING
DIE EEN WETTELIJK BESTAAN
voornoemde wet voorzien;
HEEFT EN IN DE ZAAK NIET BETROKKEN
Dat derhalve het aangeklaagd arrest
WERD. - VOORHANDEN HEBBEN VAN
te recht de straf van het sluiten van bet
ALCOHOL BEWEZEN TEN LASTE VAN BEdebiet op het eenvoudig beroep van het
KLAAGDEN PERSOONLIJK. WETTEBeheer aan den betichte toegepast he eft;
LIJKHEID.
Dat het middel bijgevolg ongegrond is;
Gelet op het derde middei· : schending 1o Op het beroep, dat alleen door de belclaagvan artikel 'l, lid 1, nr 6, en van artikel15,
den werd ingesteld, lean de rechter in
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-91beroep de in eersten aanleg uitgesproken
stra ffen bevesiigen (1).
2° De agenten van gerechtelijke politie en
de bedienden van de accijnzen hebben het
recht, zonder machtging van den onderzoeksrechter of van den vrederechter, binnen te dringen in een drankslijterij, gedurende den tijd dat zij voor het publiek
toegankelijk is (wet van 29 Augustus

19'1 9, art. 12) (2).
3° De afwezigheid van de beklaagden, op
het oo,qenblik dat de vaststellingen door
de agenten der overheid werden gedaan,
is van geen belang wanneer het arrest
vermeldt dat een van de beklaagden de
drankslijterij exploiteerde en de andere
hern daartoe z~jn hulp verleende, waaruit
volgt dat het misdrijf hun rnoet toege!'ekend worden.
r,o De sluiting van een dranksl~jter1:j, gehouden in de· lokalen van een private
tJereeniging, die een wettelijk . bestaan
heeft en niet in de zaak betrokken werd,
is 1·egelmatig wanneer vastgesteld wordt
dat belclaagden er persoonlijk geestrijlce
dranlcen hebben voorhanden gehad (wet
van 29 Augustus 1919, art. H, § 1, al. 2).
(DE \VOLD EN VAN RAEMDONCK,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

Vooi·ziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
30 Maart '1937.
ARREST.

Omtrent het eerste middel, aanwendende dat, bij gebrek aan beroep van het
openbare ministerie, « het Hof onbevoegd
was, te vonnissen over straffen van gewonen aard ";
Aangezien de zaak v66r het Hof werd
gebracht door het beroep der veroordeelden en d!C\t het Hof dus in machte was om
over de iaak te beslissen; dat het mid del
niet kan aangenomen worden;
Omtrent het tweede middel, getrokken
uit de onregelmatige vaststelling der feiten, door dat de verbalisanten niet voorzien waren van eene regelmatige toelating
van den onderzoeksrechter of den vrederechter :
Aangezien het bestreden arrest vaststelt
dat de gerechtelijke politie en de accijnsbedienden hunne waarnemingen gedaan
hebben in eene plaats die toeganklijk was
tot het publiek gedurende de uren dat het
publiek er toegang had; dat de verbalisanten. dus, luidens artikel 12 der wet van
(1) Zie het vorig al'l'est, in zakc Nys
t. Beheer van Financien.
(2) Zie Verbr., 22 Juni 1937, supra, blz. 69.

29 Oogst 1919, het recht hadden die
plaats binnen te treden;
Dat het mid del in rechte mist;
Omtrent het derde middel, bewerende
dat men maar kan gestraft worden voor
de daden die men zelf gepleegd heeft : dat
de betichten niet tegenwoordig waren op
het oogenblik dat de feiten vastgesteld
werden; dat niemand alcohol verbruikte :
Aangezien het bestreden arrest, de beweegredenen van den eersten rechter overnemende, bestatigt dat de tweede aanlegger de drankslijterij uitbaatte, en dat
de eerste aanlegger hem daartoe zijne
hulp verleende; dat het ook vaststelt dat
er geestrijke dranken voorhanden waren;
Aangezien de aanwezigheid of de afwezigheid van de aanleggers gedurende de
verrichtingen der verbalisanten zonder
belang is; dat het arrest bindend vaststelt dat er geestrijke dranken voorhanden waren en geschonken werden;
dat dus de toerekenbaarheid bevestigd is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om trent het vierde en vijfde mid del,
samen aanwendende dat de sluiting van
het buffet niet kon uitgesproken worden
ten laste van den privaten kring " Le
Globe "• die niet in za ke was; die een
wettig bestaan had, en door den ftskus
als private kring aanschouwd was;
Aangezien het middel op de bewering
berust, dat het bestreden arrest de
sluiting van het buffet van, den privaten
kring " Le Globe " zou bevolen hebben ;
Aangezien het bestreden arreft dergclijke beschikking niet be vat; dat de
rechter enkel artikel1t., § 1, alinev 2, van
de wet van 29 September 1919 op het
regiem van den alcohol toegepast heeft,
met de sluiting van het debiet te bevelen,
waar volgens zijne bestatigingen de aanleggers persoonlijk geestrijke dranken
hadden voorhanden gehad;
Dat de middelen in feite missen;
En aangezien de bestreden beslissing
werd geveld op een rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig zijn met
de wet;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; veroordeelt de
aanleggers tot de kosten.
21 September 1937. - 2e kamer.
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. De
Wilde.-'- Gel~ilcluidende conclttsie, H. Sartini van den Kerckhove, advocaat generaal.
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21 September 1937.

1o GEESTRIJKE DRANKEN.- BEZIT.
- HUISZOEKING IN EEN PLAATS NEYENS
DE SLIJTERIJ. - MACHTIGING VAN DEN
VREDERECHTER AAN DEN DADER VAN
HET MISDRIJF VERTOOND. - WETTELIJKHEID.
2o FRANSCHE TAAL NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN
DE). REGIME VAN DE WET VAN
3 MEl 1889. PROCES-VERBAAL IN
FISCALE ZAKEN OPGESTELD IN HET
FRANSCH.
so MIDDELEN VAN VERBREKING.
- MIDDEL STEUNEND OP EEN NIET BESTAANDE WET.- WORDT VERWORPEN.
'1 o De huiszoeking verricht in een plaats
nevens de slijterij, namelijk in de slaaplcamer van de dochter, om er sterlce dranlcen op te sporen, is wettelijlc, wanneer in
het p1·oces-verbaal wordt vermeld dat de
machtiging tot opsporing, afgeleverd
door den bevoegden v1·ederechter, vertoond
werd vooraleer de huiszoelcing begon, en
bcklaagde desaangaandc het bewi,is van
het tegendeel niet levert (wet van 29 Augustus 1919, artt. 2 en 10).
2o Krachtens m·tilrel 4, aline a 1, van de
wet van 3 Mei 1889, moesten de processenverbaal in fiscale zalcen, in beginsel, worden opqemaalct in de F1·ansche taal.
3° Het Hof ve1·werpt het middel dat stmJnt
op het ontbrelcen van de betee/cening van
een afsch!'ift van het proces-verbaal aan
belclaagde, bij toepassing van een niet
bestaande wet van 18 September 1919.
(VANDAMME,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te . Gent, gewezen op
5 Mei '1937.

gezien aanvrager geen tegenbewijs heeft
ingebracht aangaande die melding;
Dat het mid del dus in feite mist;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 1 van de wet van 3 Mei 1889,
aangaande het gebruik der talen in strafzaken, doordat het proces-verbaal van
.21 Oogst 1935, waarop het vervolg gesteund is, nietig is, omdat het in het
Fransch opgesteld werd in een Vlaamsche
gemeente :
Aangezien krachtens alinea 1 van artikel 4 van de wet van 3 Mei 1889, in voege
op het oogenblik der feiten, de processenverbaal in fiscale zaken, in regel moeten
in het Fransch opgesteld worden, behalve
het geval voorzien bij alinea 4 en vreemd
aan voorhande zaak;
Dat, diensvolgens, het middel in feite
mist;
Omtrent het derde middel : schending
der reeht'en der verdediging en der voorschriften .der wet van 18 September 1919
diensaang·aande doordat een afschrift van
het proces-verbaal nooit aan betichte,
thans aanvrager, beteekend werd :
Aangezien er geen wet bestaat, van
'18 September 1919 op het regiem van den
alcohol;
Dat het mid del dus niet gegrond is;
En aangezien, voor het overige, dat de
bestreden beslissing werd geveld op een
rechtspleging in dewelke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
zijn met de wet;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst den aanlegger in de kosten.
1

21 September 1937. - 2e kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters. - Gelij/cluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, advocaat generaal.

ARREST.
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel10 der Grondwet en artikel12
van de wet van 29 Oogst 1919, doordat
het onderzoek in de inrichting van aanvrager, en namelijk in de slaapkamer
zijner dochter, zonder toelating van de
bevoegden vrederechter geschiedde:
Aangezien vermeld wordt in het
proces-verbaal van den controleur der
douanen en accijnsen, die de feiten
vast.gesteld heeft, dat de toelating tot
. huisioeking, door den vrederechter van
het derde eanton Brugge verleend voor
de huiszoeking vertoond werd; en aan-

2e KAMER. -

21 September 1937.

1o MIDDELEN VAN VOORZIENING.
- BEWERING DAT DE CONCLUSIE NIET
WERD BEANTWOORD. CoNCLUSIE
BEANTWOORD. - MIDDEL VERWORPEN.
2o VOORZIENING IN VERBREKING.
- SRAFZAKEN. GELOOFWAARDIGHEID VAN DE AKTEN. ,_ AKTEN NIET
OVERGELEGD. VOORZIENING VERWORPEN .
30 BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEWERING VAN BEKLAAGDE STRIJDIG ME'l'

-----I
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-93ZIJN BEKENTENIS. SoUVEREINE BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER.

1 o Wanneer beklaagde bij conclusie aanvoert dat uit een met een derde aangegane
overeenkomst blijkt dat de werklieden, die
meer dan acht uur per dag hadden gearbeid, in den dienst waren van dien derde,
beantwoordt de rechter die bewering door
te verklaren dat het feit niet bewezen is
en dat het tegendeel blijkt uit de belwntenis van beklaagde.
2° Het Hof is in de onmogelijkheid na te
gaan of de geloofwaardigheid van zekere
akten geschonden werd, indien deze
.akten niet ove1·gelegd worden.
3° In strafzaken, behoudens het geval
· waarin de wet een bijzonder bewijsmiddel
vool'schl'ijft, beoordeelt de rechter vrij de
bewijskracht van de voorgebrachte middelen.
(MASSON.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te (lent, gewezen op
19 Mei 1937.
ARREST.

Omtrent het eerste miduel, genomen
uit de schenuing· van artikelen 97 der
Gronclwet, 195 van het Strafvorcleringswetboek, 7 der wet van 1810, 1134 van
het Burgerlijk Wethoek, cloordat het
hestreden arrest de excepties door den
aanvrager opgeworpen niet ontmoet heeft,
en aldus niet met voldoende redenen
omkleed is;
Aangezien de aanlegger voor het Hof
van beroep heweerde, dat de werkuren
waarvan spraak in de betichting, gedeeltelijk voor rekening van eenen anderen
aannemer, heer Laurent Dewilde, waren
uitgevoerd geworden, en, tot staving van
zijne hewering, zekere overeenkomsten,
met de zen laatsten gesloten, inriep;
Aangezien het bestreden arrest daarop
antwoordt, dat het blijkt uit die overeenkomsten, dat ltet werk sedert 1 Februari
1936 overgeno(llen was door den aanlegger; dat het niet bewezen is dat de werklieden voor eenen anderen aannemer hebhen gewer kt ; da t de aanlegger verklaringen lteeft afgelegd, die als hekentenissen
moeten aanzien worden; dat de feiten
dus voldoende bewezen zijn gebleven;
Aangezien hestreden arrest, door deze
besrhouwingen, de besluiten van aanlegger heeft ontmoet, en dat, bijgevolg,
het mid del in feite mist;
Omtrent het tweede midclel, genomen
uit de schending van artikelen 1134, 1319,
1322 en volgende van het Burgerlijk Wet-

hoek, artikel18 der wet van 14 Juni 1921,
nopens de beperking der werkuren, artikelen 1334 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, artikel 67 van het Strafvorderingswetboek, en artikelen 15 en 16
van de wet van 17 April1878, inhoudende
voorafgaandelijke titel van het Wetboek
van rechtspleging· in strafzaken, doordat
het hestreden arrest het geloof aan de
akten gehecht niet heeft in acht genomen,
namelijk voor wat betreft : 1° eene overeenkomst gesloten tus&chen aanlegger en
den eersten a:annemer Dewilde; 2o een
notaboekje gehouden door punteerder De
Kerschaerver :
Aangezien bedoelde akten ziCh niet in
den bundel bevinden, en aan het Hof,
niet werden vocrgelegd; dat het dus onmogelijk is na te gaan of de bewering van het
mid del gegrond is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Omtrent het derde middel, getrokken
uit de scbending van artikelen 1315 en
volgende, 1331 en volgende van .het Burgerlijk Wetboek, artikel 87 van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
artikelen 15 en 16 der wetvan 1? April
18?8, inhoudende voorafgaandelijke titel
van dat 'Vetboek, door dat bestreden
arrest onwettiglijk heeft wee!l10uden, als
bewijs der plichtigheid van aanlegger,
dezer verklaring, dat hij verantwoordelijk
was voor de vastg8stelde inbreuken :
Overweg·ende dat besueden arrest, de
elementen der zaak beoordeelende, verklaart dat, niet aileen de betichte zijne
bewering niet heeH bewezen, als zouden
zijne werklieden ook voor een derden
persoon werkzaam zijn geweest, maar dat
het tegenovergestelde door de bekentenis
zelf van den betichte is bewezen;
Overwegende dat, in strafzaken, buiten
de gevallen waarin de wet een bijzonder
bewijsmiddel instelt, de rechters vrijelijk
de bewijskracht waardeeren der voorgebrachte elementen;
Dat daar uit vloeit dat voormelde
beoordeelingen van het arrest bindend
zijn, en dat, bijgevolg, het middel, zoo
in rechte als in feite mist;
Overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorg·eschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en de uitgesproken
veroordeelingen overecnkomstig ziJn met
de wet;
Om doze bcweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger
in de kosten.
··
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-9421 September 1937. - 2 9 kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Dewilde. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, advocaat generaal.
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21 September 1937.

1° VERKEER. -

NIET VERHOOGDE
BERM.· VERKEER VERBODEN VOOR
AUTOVOERTUIGEN.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- GEEN CONCLUSIE.
RECHTER NIET VERPLICHT UITLEG
TE VERSTREKKEN OVER HET GEMIS AAN
BELANG VAN EEN BIJ DEN BUNDEL GEVOEGDE SCHRIFTELIJKE VERKLARING.
3° VERKEER.- VERKLARING VAN HET
BEHEER VAN BRUGGEN EN WEGEN
AANGAANDE DEN AARD VAN EEN BERM.
- NIET BINDEND.

1° Het' verkeer op de niet verhoogde bermen
is verboden vom· de autovoertuigen, tenzij
om uit te wijken en om, in de mate en
yed1tre1.~de den tijd die strikt noodig is,
te lcrutsen en voor te steken. Een verlclaring van het Beheer van bruggen en
wegen, waarbij w01·dt bevestigd dat de
berm aangelegd werd en onderhouden
wordt ten b~hoeve van al de we~gebrui
ke1'S, lean met opwegen tegen dten regel
(Kon. besl. van 1 Februari 1934,
art. 25).
2° Bij gebreke van conclusie, moet de
1'echte1· geen uitleg vcrst1·elclcen over het
gemis aan belang van een bij den bundel
gevoegde schriftelijke verlclaring.
3° Een verlcla~·ing van het Behee1· van bruggen en wegen, over den aa1·d van een
be1·m, wijzigt de regelen niet die op dit
stulc gelden.
(GHYSDAEL.l
Voorziening tegen een vonnis in beroep,
gewezen door de correctioneele rechtbank
van leper, op ?1 Januari 1937.
ARREST.
Omtrent het eenig middel : dat bestreden vonnis, bij miskenning van het
geloof dat de in zake voorgebrachte akte
verdiende, en, ten minste, zonder uitleg
te geven over het verband van die akte
met de feiten der betichting,. aanlegger
heeft veroordeeld om gereden te hebben
met. een auto op een berm, dan wanneer,
volgens de vcrklaring van den Hoofd-ingenieur, directeul' y;m bruggen en wegen, in

voormelde akte neergeschreven, kwestige
berm aangelegd en ouderhouden was geworden, opdat de weggebruikers zich
ervan zouden bedienen :
Overwegende dat bestreden beslissing
vaststelt dat de berm in kwestie een nietverhoogde berm uitmaakt;
Overwegende dat, lui dens artikel 25 van
het Koninklijk besluit van 1 Februari
1934, het rijden op de niet-verhoogde
bermen aan auto-voertuigen is verboden,
tenzij om uit te wijken of in de mate en
gedurende den tijd volstrekt noodig om
te kruisen of voor te steken;
·
OveJ•wegende dat daar uit volgt dat
te rechte bestreden beslissing aanlegger
heeft veroordeeld om met zijn vrachtauto gereden te hebben op voormelde
niet-verhoogde berm zonder noodzakelijkheid om uit te wijken, te kruisen of
voor te steken;
Overwegende dat de ingeroepen verldaring van den ho-ofdingenieur, rlirecteur
van bruggen en wegen, tegen de voorschriften van het Koninklijk beslnit op
de politic van het verkeer en het vervoer
met kan opwegen, en dat, bij gebrek aan
bosluitselen van aanlegger op clat punt,
bestreden beslissing tegenover dezen Iaatsten geen uit.leg had te geven nopens hot
g·emis van belang van voormelde verklaring;
Dat, hijgevolg, het middel niet gegrond
is·
'om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger
in de kosten.
21 September 193 7. - 2 8 kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. BaiL
Gelijlcluidende conclusie, H. Sartini
van den Kerckhove, advooaat generaal.

2 8 KAMER. -

21 September 1937.

1° MIDDELEN VAN VOORZIENING.
- MIDDEL DAARAAN ONTLEEND DAT
DE RECHTER DE VERI<LARING VAN ZEKERE GETUIGEN NIET HEEFT VERWIJDERD, ONDANKS VERZET VAN BEKLAAGDE.- GEEN BEWIJS VAN DIT VERZET.
- MIDDEL GEBREKKJG JN FEITE.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. MIDDEL ONTLEEND DAARAAN DAT DE_RECHTER IN
BEROEP, NA AANNEMING VAN DE REDENEN VAN DEN EERSTEN RECHTER, ER
EEN OMSTANDIGHEID HEEFT BIJGEVOEGD DIE MET DIE REDENEN STRIJDIG
IS, - RECHTEll IN BEllOEP BESLISSENDE
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1° Is gebrelckig in feite het mid del daaraan
ontleend dat verlclaringen van zelcere getuigen, opgenomen door de Nederlandsche
mm·echaussee, niet uit het debat werden
verwijderd, dan wanneer uit ~een en/eel
regelmatig overgelegd stulc bliJkt dat be!daagdc zich zou verzet hebben tegen het
in acht nemen van die verlclaringen, of
dat verlclaringen van getuigen zouden
opgenomen geweest zijn door de Nederlandsche marechaussee.
2o Is ongegrond het middel daaraan ontleend
dat de rechter in beroep, na de redenen
van den eersten rechter te hebben aangenomen, er een omstandigheid heeft bijgevoegd die met die redenen strijdig is, dan
wannecr de rechter in beroep zich niet
steunt op de redenen van den eersten
rechter, maar op eigen redenen.
(ADRIAENSEN, T. LAUWEN.)

Voorziening tegen een arrest van het
1-Iof van beroep te Brussel, gewezen op
23 Februari 1937.
ARREST.

redenen van den eersten rechter te hebben aangenomen, eene omstandigheid er
heeft bijgevoegd die met die redenen
tegenstrijdig· is; en dat het arrest dus niet
gemotiveerd is, of op tegenstrijdige motieven steunt :
Aangezien de rechter in beroep zich
niet op de redenen van den·eersten rechter
steunt, maar enkel op ei~;ene redenen;
En aangezien de betichting in de bewoordingen der wet was opgesteld; overwegende dat, aldus het rrrest, met de
betichting bewezen te verklaren, het bestaan heeft vastgesteld van de stoffelijke
bestanddeelen der inbreuk, rechtstreeks in
teg·enstrijd met de feiten waarvan beklaag·de het bewijs aanbood, en daardoor
het verwerpen van die aanvraag wettelijk heeft gemotiveerd;
Dat het tweede middel dus ook niet
kan aangenomen worden;
II. Voor wat betreft zijne voorziening
als burgerlijke partij :
Aangezien die voorziening niet beteekend werd aan de partijen tegen dewclke
zij gericht is;
Dat zij dus niet ontvankelijk is;
III. Voor wat zijne voorziening betrefl
in hoedanigheid van verweerder ,tegen de
burgerlijke actie tegen hem gericht :
Aangezien hij geen middel voorstelt en
dat het Hof er geen van ambtswege inroept;
Om deze redenen, het I-Iof verwerpt de
voorziening; veroordeelt aanvrager tot de
kosten.

Aangezien Adriaensen, betichte en burgerlijke partij, zijne voorziening in cassatie
lweft gericht tegen al de schikking·en van
het arrest;
I. Voor wat betreft zijne voorziening als
veroordeelde :
21 September 1937. - 2e kamer. 1. Op het eerste middel : schending van
artikelen 96 der Grondwet, 189, 154, 155, ' Voorzitter, I-I. Soenens, raadshcer waarne157, 15R en 190 van het Strafvorderings- mend voorzitter.- Verslaggever, I-I. WouWP.tboek, doordat het Hof van beroep uit ters. - Geb:jkluidende conclusie, I-I. Sarde verhandeling der zaak de verklaringen tini van den Kerckhove, advocaat geneniet heeft verwijderd van zekere getuigen, ra8l.
opgenomen door de Nederlandsche marechaussee na de behandeling der zaak voor
den eersten rechter, en dit niettegen2e KAMER. - 21 September 1937.
staande hel verzet van requirant :
Aangezien uit geen enkel regelmatig VOORZIENING IN VERBREKING. voorgelegd stuk blijkt dat aanvrager zich
VOORZIENING TEGEN EEN ARREST WAARzou verzet hebben tegen het in acht nemen
BU DE STELLING ALS BURGERLIJKE
van zekere verklaringen van getuigen, of
PARTIJ SLECHTS ONTVANKELIJK WORDT
dat getuigenverklaringen zouden opgeVERKLAARD.- NIET ONTVANKELIJK.
nomen geweest zijn door de Nederlandsche marechaussee ;
Is niet ontvanlcelijk de voo!'Ziening tegen
Dat het middel dus in feite mist;
een arrest dat er zich bij bepaalt de
2. Op het tweede middel : schending
· stelling als burgerlijlce partij ontvanvan artikelen 97 der Grondwet, 195 van
lcelijk te verklaren (Wb. van strafv.,
het Strafvorlleringswetboek, en 32, 34
art. 416) (1).
en 35 van de \Vegcode (Kon. besl. van
1 Februari en 17 September 1934), doordat het bestreden arrest de conclusien
(11 Zie Verbr., 7 Septem]Je~· 1\.1(!6 (Bull, eu
van betichte niet heeft beantwoord in
zijne uiteenzetting der feiten, en, na de PAsw., li!S6 1 I, 358),

- 96
(VANDEN ABEELE,
T. MALLENTJER EN ANDEREN).
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
24 April 1937.
ARREST.
Aangezien het bestreden arrest alleenJijk l1eeft verklaard dat de aanstellingen,
als burgerlijke partijen, van Vanden
Abeele en van Van Rijswijck ontvankeIijk waren, en aangezien de voorziening
van de burgerlijke partij Vanden Abeele
enkel gericht is tegen die beslissing aang·aande Van Rijswijck;
Aangezien dit arrest niet geveld werd
op de bevoegdheid, en niet definitief is in
den zin van artikel 416 van het Wethoek van Strafvordering, daar het geen
einde stelt aan de vervolging;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt aanvrager tot de
kosten.
21 September 1937. - 2e kamer. Voorzittm·, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, I-I. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, I-I. Sar-

tini van den Kerckhove, advocaat generalJl.
2e KAMER.- 27 September 1937.

1° MIDDELEN VAN VOORZIENING
(ONTVANKELIJKHEID). - STRAFZAKEN. - MIDDEL GESTEUND OP EEN
~fATERIEELE
VERGISSING DIE ZONDER
BELANG IS. - GEBREKKIG IN FEITE.
2° KINDERBESCHERMING. - BroscooP. - VERTOONING VAN EEN NIET
GOEDGEKEURDE FILM. - GOEDGEKEURDE FILM WAARBIJ NIET DE KAART TOT
MACHTIGING GEVOEGD IS.
3° BIOSCOOP. - GOEDGEKEURDE FILM.
- BEGRIP. -FILM WAARBIJ DE KAART
TOT MACHTIGING NIE'l' GEVOEGD IS. NIET GOEDGEKEURDE FILM.
1° Is gebrekkig in feite het middel daaraan
ontleend dat beklaagde vei'Oordeeld werd
wegens mbreuk op een bepaalde pamgmaf van een wetsartikel, ofschoon hij
vervolgd werd wegens misdrijf voorzien
door een andere pamgraaf van hetzelfde
artikel, 'Wanneer de t•erwijzing nam· de
pal'agraaf' die geen verband !weft rnet de
zaak, te wijten is aan een mate1·ieele vel'gissing, en de be~>lis~>ing, onder de overige

toegepaste bepalingen, het geheele artilcel,
zonder opgave van de onderscheidene
paragrafen, aanduidt.
2° Maakt het misd!'ijf uit een niet goedgekeurde film, in een inrichting voor farnilie- en kindervoorstellingen, te hebben
vertoond, het feit een film te vertoonen
welke goedgekeurd werd, doch waarbij
niet de kam·t tot machtiging was gevoegd
(wet van 1 September 1920, art. 3, 2o;
Kon. besl. van 11 Mei 1922, artt. 9
en 11).
3° De film waarbij geen kam·t tot machtiging gevoegd is, wanneer hij wordt vertoond, moet als niet qoegelceu!'(l beschouwd
worden, oolc al is hij in feite goedgelceurd
geweest.

(ADOJ,PIIE DELAY.)
Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
van Charleroi, op 8 Mei 1937.
ARREST.
Omtrent het eerste middel at'geloid uit
het feit dat eischer, vervolgd zijnde op
voet van artikel 3, 2°, der wet van 1 September '1920, het bestreden vonnis hem
veroordeeld heeft hoofdens inhreuk op het
1° van dit artikel 3, 't is te zeggen hoofdens een overtreding in de dagvaarding
niet voorzien en waarvan het bestaan
door het vonnis geenszins wordt erkend :
Overwegende dat artikel 3 der wet van
1 September 1920 twee onderscheiden
inbreuken straft : de eerste aangestipt
in het 1°, die bestaat in het binnenleiden,
het toelat.en of het dulden van een minderjarige beneden den leeftijd van zestien
jaar, in een kinemazaal waarvan de toegang hem ontzegd is; en de tweede, aangestipt in het 2°, die bestaat in het vertoonen van een niet goedgekeurden film
in een gesticht dat vertooningen voor
familie inricht;
Overwegende dat uit bestreden vonnis
blijkt dat het de betichting van vertooning van een niet goedgekeurde film
eerst verhandelt, en, daarna, aanneemt;
dat het dus hij materieele vergissing is
dat het naar artikel 3, 1°, in plaats van
naar artikel 3, 2°, der wet van 1 September 1920 verwijst; dat een zuivere
materieele vergissing de beslissing niet
kan ongeldig maken; dat daarenboven de
rechter, in beroep verwijst naar de bepaling in het vonnis a quo bedoeld, vonnis
a qu,o dat hij bevestigt,"'en·lartikel 3 dezer
wet is er aangehaald zonder onderscheid
betrefl'ende zijn aline a's;
Dat het middel in feite mist;
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Omtrent het tweede middel afgeleid uit
het feit dat bestreden vonnis « de niet
goedgekeurdo film , (art. 3, 2°, der weL
van 1 September 1920) mebc de niet toegelaten vertooning "• bedoeld in artikel 11
van het Koninklijk besluit van 11 Mei
1922, zou verward hebben :
Overwegende dat artikel 2 der wet van
1 September 1920 aan den Koning de
zorg laat van het inrichten en het werk te
regelen van de commissie met de goedkeuring der filmen gelast; dat een Koninklijk besluit wettig de vormen heeft kunnen vastleggen in dewelke de goedkeuring
zou worden verleend en deze waarin het
bewijs van deze goedkeuring zou moeten
geleverd worden;
Overwegende dat door in artikel11 voor
te schrijven dat de machtiging tot het
vertoonen van een film slechts geldt onder, voorwaarde, namelijk dat de kaart,
bij artikel 9 voorzien, er is bijgevoegd,
het Koninklijk besluit van H Mei 1922
enkel de manier waarop de machtiging
_
wordt verleend heeft bepaald;
Overwegende dat bestreden vonnis door
te beslissen dat de vertooning van een
film bij dewelke geen kaart is gevoegd,
een vertooning uitmaakt van een niet
goedgekeurde film, ver van een verwarring te begaan tusschen een niet goedgekeurde film en een niet toegelaten voorstelling, en ver van de in het middel aangehaalde bepalingen te schenden, van
deze laatste een nauwkeurige toepassing
heeft gedaan;
En -overwegende voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze beweegredepen, het Hof verwerpt de voorziening; kosten ten laste
van eischer.
27 September 1937. - 2" kamer. Voorzitter: H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever : H. Waleffe. Gelijklnidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
2e KAMER. 1° BEWIJS. -

28 September 1937.

AuTHENTIEKE AKTE. BEWIJS TEN AANZIEN VAN DERDEN. BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN DE OPGETEEKENDE OVEREENKOMS~
2° VALSCHHEID.
AuTHENTIEKE
AKTE DIE EEN OVEREENKOMST VALSCHELIJK VASTSTELT. - 0VERDRACHT VAN
SCHULDVORDERING. - VEREISCHTE ZEKERE RECHTSVORMEN NA TE LEVEN

OPDAT DE OVEREENKOMST TEGEN DERDEN ZOU KUNNEN INGEROEPEN WORDEN.
- NIET- NALEVING VAN DE RECUTS·
VORMEN. - BENADEELING MOGEUJK.
1° De authentieke alcte geldt tegenover derden als bewijs van de overeenlcomst wellce
zij vermeldt (1).
2° Een authentielce alcte die valschelijlc een
overeenkornst vaststelt wellce tegen derden
slechts lean ingeroepen worden mits aan
zelcere rechtsvorrnen voldaan werd (zooals
de overdracht van een schuldvordering),
lean aan derden nadeel toebrengen, o(schoon die rechtsvorrnen niet werden na.gelee(d (Strafwb., artt. 193 en volg.).

(ANTOINE SCHAILLEE.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
22 Juni 1937.
ARREST.
Omtrent het middel tot verbreking :
schending van artikelen 19t., 196 en 197
van het Strafwetboek, 1 1690 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 der Grondwet,
doordat bestreden arrest, om aan de
betwiste akte van overdracht van schuldvordering het karakter van valschheid in
geschriften toe te kennen, onder de toepassing der Strafwet vallende, er zich op ·
steunt dat de akte, waarvan sprake, nadeel kon berokkenen aan de schuldeischers
van aanlegger van het oogenblik af van
haar verlijden, en zonder dat werd vastgesteld, noch dat de overdracht beteekend
was geweest aan den overgedragen schuldenaar, noch dat deze, in een authentieke
akte, verklaard had de overdracht aan te
nemen; alswanneer een overdracht van
schuldvordering· tegen derden slechts kan
ingeroepen worden vanaf het volbrengen
van eene voor 't minst dezer rechtsvorrnen; ten rninste doordat het arrest,
door na te Iaten zich over de vraag uit te
spreken of de rechtsvorrnen, bij artikel1690 van het Burgerlijk Wetboek voorzien, al dan niet werden nageleefd, het
Hof van verbreking in de onrnogelijkheid stelt na te zien of alle bestanddeelen
van de rnisdaad van valschheid, en narnelijk het bestaan van een nadeel of de
rnogelijkheid van een nadeel voor derden, in zake vereenigd waren :
Overwegende dat uit bestreden arrest
blijkt dat de valschheid in geschriften,
hoofdens dewelke eischer, tezelfder tijd
(1) Zie Verbr., 23 Februari 1028 (Bull. en
PAsiC., 1928, I, 84, en de nota's).
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als een medebetichte werd veroordeeld,
in de verldaring bestaat in een authentieke alcte opgenomen, daL ltij aan tweoden bet.ici1Lc tegen de som van 5,000 frank,
waarvan kwij LschriH, een ltypothecaire
schuldvordering, Len lasLe van de weduwe
Renaux, heeft overgedragen; dat deze
alcte een schijnakte was, daar al de verbindende melding-en er van valsch waren,
en dat eischer deze aide heeft doen opmaken met het eenig doel de som van
6,888 fr. 22, welke de weduwe Renaux h~m
verschuldigd was, aan de opvordermg
van zijn schuldeisc)lers te onttrekken;
dat eindelijk het arrest vast stelt dat de
tweede betichte deze som van 6,888 fr. 22
ontvangen en ze aan eischer terug overhandigd heeft ;
Overwegende dat de authentieke akte,
jegens derden, als bewijs geldt van het
bestaan der overeenkomst welke ze vermeldt;
Overwegende dat, wanneer de wet bepaalde rechtsvormen oplegt, opdat de
overeenkomst teg·en derden zou kunnen
inO'eroepen worden, een akte zou worden
getoond die zulk een overeenkoms.t op
valsche wijze vast stelt, daarom mettemin, v66r het volbrengen dezer rechtsvormen, in dwaling zouden gebracht worden aangaande het bestaan dezer overeenkomst;
Overwegende dat het mogelijk is dat, bij
het zien van de eenige akte, welke valschelijk een overdracht van .. een schuldvorderinD", tegen betaalde priJS, aangeeft,
derden "en namelijk schuldeischers van
den ov~rdrag·er, hun handelwijze schikken
naar het bestaan der overdracht; dat het
voorbrengen van de akte hun er toe kan
bewegen zich van maatregelen van tenuitvoerlegging te onthouden tot de welke
ze anders hun toevlucht zouden genomen
hebben;
Dat er dus mogelijkheid van n~deel
bestond, en dat, bijgevolg, het m1ddel
niet gegrond is;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd, en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
· Om deze beweegredenen, .~et ~of ve;werpt de voorziening; verWIJst e1scher m
de kosten.
28 September 1937. - 2" kamer. Voorzitter, H. Limbourg, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vel'Slaggever, H. Genart. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.

2" KAMER. -

28 September 1937,

1° OEESTRI.lKE DRANKEN.- BEZIT
VAN GEES'J'l\I.JKE DHANKEN DOOH EEN
SLIJ'l'EH VAN TEH PLAA'l'SE 'l'E VEHBf\UIKEN DHANKEN. l-IET MISDHIJF
BESTAAT SLECHTS INDIEN BEKLAAGDE
WEHKELIJK SLIJTER VAN DRANKEN IS.
· 2o GEESTRIJKE DRANKEN. BEZIT
VAN GEESTRIJKE DRANKEN DOOR EEN
SLIJTER VAN TER PLAATSE TE VERBRUIKEN DRANKEN. MISDRIJF VAN
GEMEEN RECHT. GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN AANSTELLER.

3o

VERWIJZING NA VERBREKING.
VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. NIET VASTGESTELD DATAL DE BESTANDDEELEN VAN HE'!' MISDRIJF AANWEZIG
WAREN. VEHBREKING ZONDER VERWIJZING.

1o Om te veroordeelen we gens bezit van stedce

dmnken rnoet de rechter die ten gronde
beslist ~aststellen dat beklaagde slijtero is
van t~r plaatse te verbruike1.~ dm.nken;
vereischt is dat beklaagde tn fette en
weTkel'ijk sl'ijter Z'ij; het volstaat niet. dat
hij het slechts wettelijk of op theorettsche
wijze is (wet van 29 Augustus 1919 op
het regime van den alcohol, art. 2).
2o Het rnisdrijf geestrijke dranken te hebben
voorhanden gehad, gepleegd door . een
slijter van ter plaatse te verbrutken
dranken, is een misdrijf van gemeen
recht waarop de regel bet~~ffen_de de
stra{1·echtelijke verantwoordehJkh~t4 van
den aanstelle1·, voo1·zien door arttkel 231
der algemeene wet va!~ 2? Augustus
1822 niet van toepasstng ts (wet van
22 A~gustus 1919 op het regime van den
. .
alcohol, art. 2) {1).
3o Wanneer, op de voorztemng van beklaagde alleen, het Hof een arrest van
veroorde'eling verbreekt, orndat de rech~er
die ten gronde beslist heeft de aanwezt_gheid van al de bestanddeelen van het mtsdrijf niet heeft vas'tgest.~l~, geschiedt de
verbreking zonder verwtJzmg (Wetb. v.
Strafv., art. ~29) (2).
(ROGIER RENARD EN MAXIMILIEN LESCRI·
NIER, ECHTGENOOTE RENARD, T. BE·
HEER VAN FINANCIEN.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op
3 Juni 1937.
(1) Zie Verbr., 18 Maart 1929 (Bull. en
PABIO., 1929, I, 135); 5 April en 17 October
1932 (ibid., 1932, I, 237, en 275, 3•).
(2) Sic Verbr., 13 April 1937 (Bull. en
PABlO., 1937, I, 113, 0, 3•),

99ARREST,

WaL de voorziening betreft van eerstcn
eischer, Renard, zoon :
Omtrent het middel ex officio : schen·
ding van artikel 2 der wet van 29 Oogst
1919 op het regime van den alcohol,
doordat het arrest eischer veroordeelt
hoofdens inbreuk op dit artikel zonder
vast te stellen dat de bestanddeelen van
het misdrijf in zijnen hoofde bestaan :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het proces-verbaal en uit het arrest
blijkt dat de twee andere eischers, vader
en moeder van den eerste, in feite, de
uitbaters waren der slijterij van ter
plaatse te verbruiken dranken; dat, zij
zelf veroordeeld geweest zijnde hoofdens
inbreuken op de wet van 29 Oogst 1919,
zij de uitbating der slijterij op den naam
van hun zoon hadden gezet ten einde ze
te lmnnen voort te zetten;
Overwegende dat, wat eersten eischer
betreft, die, op het oogenblik van de
ontdekking der geestrijke dranken zestien
jaar en half oud was en nog ter school
ging, enkel in feite werd aan het licht
gebracht « dat hij persoonlijk de titularis
was van het vergunningsrecht betreffende
de slijterij "; dat het arrest er uit in
rechte afleidt " dat hij dus wettelijk de
slijter is van de ter plaatse te verbruiken
dranken "• dat zijn ouders zijn aangestel·
den zijn en dat hij verantwoordelijk is
voor de handelingen zijner aangestelden;
Overwegende dat, opdat een veroordeeling hoofdens inbreuk op artikel 2 der
wet van 29 Oogst 1919 zou kunnen uitgesproken worden, het niet volstaat dat be·
tichte wettelijk of op theoretische wijze
slijter van ter plaatse te verbruiken dranken is; dat het noodig is dat hij het in
feite en werkelijk is; wat het arrest jegens
eischer niet vaststelt;
Overwegende, voor 't overige, dat
artikel 231 der wet van 26 Oogst 1822, op
de verantwoordelijkheid voor de handelingen der aangestelden, niet toepasselijk
is op het wanbedrijf van gemeen recht
voorzien bij artikel 2 der wet van 29 Oogst
1919;

Wat de voorziening betreft van tweeden
en derden eischer : Renard, vader, en
Lescrinier :
Overwegende 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 overeenkomstig de wet
zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt het bestreden vonnis, maar in

zoover enkel het eersten eischer, Renard,
zoon, veroordeeld heeft; beveelt dat onderhavig arrest op de registers van het
l-Iof van beroep te Luik zal overgeschreven
worden, en dat melding ervan zal gemaakt worden in den rand van het gedeeltelijk vernietigde arrest; zegt dat er
geen reden bestaat tot verzending; legt
de helft der kosten ten laste van het Behr.er van geldwezen.
28 September 1937. - 2e kamer. Voorzitter, H. Limbourg, raadshee1· waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Genart. ·- Gelijlcluiclende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaDl.

2e KAMER. -

28 September 1937.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - CONCLUSIE. BEANT'YOORDING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - CONCLUSIE VAN
BEKLAAGDE TEN AANZIEN VAN DE BUH·
GERLIJI<E VOHDERING. - BEANTWOOR·
DING.
1° Op de conclusie, waarbij beweerd wordt
dat de telastleggingen niet voldoende door
de getuigenissen bewezen werden, antwooTdt de techter die ten gronde beslist
voldoende wanneer hij er zich bij bepaald
heeft de feiten bewezen te ve1·klaren.
2° Is geb1·ekkig in feite het middel daaraan
ontleend dat de conclusie van beklaagde
niet beantwoord werd, wam· hij beweerde •
dat de burgerlijke partij noch de schuld,
noch de schade en ham· bedrag, noch het
oorzakelijk verband tusschen .schuld en
schade bewezen heeft, dan wanneer de
bestreden beslissing, in haar geheel genomen, duidelijk de wettelijke gronden
van de burgerlijke veroordeeling opgeeft,
die, wat ham· bedrag aangaat, binnen de
souvereine beoordeeling valt van den
over de feiten beslissenden rechter.

(FERDINAND MANSY, T. MACKELS.)
Voorziening tegen een vonnis door de
Correctioneele rechtbank van Bergen, in
beroep gewezen op 12 Mei 1937.
ARREST.
Omtrent het rrtiddel tot verbreking :
schending van artikelen 97 der Grondwet
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank niet geantwoord
heeft op de middelen welke, betichte,
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Ferdinand Mansy, in zijn conclusien heeft
doen gelden :
Overwegende dat, wat de strafvordering aangaat, de conclus.Hin . van .eischer
enkel beweren dat de betlchLmg met voldoende bewezen werd door de getuigenissen;
Overwegende dat, daar dergelijke bewijsvoering in feiten bestaat, de . rechtbank, door te beslissen dat het feit ten
zijnen laste gelegd bewezen was gebleven,
er ten genoege van rechte heeft op geantwoord, in tegenstelling met de bewering
van eischer;
Overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd, en de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Overwegende dat, wat de burgerlijke
vordering aangaat, de conclusien van
eischer betwisten dat de burgerlijke partij het bewijs heeft geleverd van een fout,
van een nadeel, van zijn bedrag, en van
het verband van oorzakelijkheid tusschen
de fout en de schade;
Overwegende dat de rechtbank, na het
feit ten laste van betichte bewezen te
hebben verklaard (vrijwillige slagen en
verwondingen welke een ziekte of een
onbekwaamheid tot arbeid veroorzaakt
hebben), op de burgerlijke vordering ~~gt
dat de vergoeding aan de burgerhJke
partij toegekend rechtmatig en goed berekend is;
·
Overwegende dat het geheel der bestre- ·
den beslissing, alzoo, in antwoord, duidelijk de wettelijke .gronden v:an de burgerlijke veroordeelmg aandmdt, veroordeeling welke, wat zijn bedrag betreft, van
de bindende beoordeeling van den rechter,
die over de feiten oordeelt, afhang-t;
Dat het mid del in feite mist;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening gericht tegen het
vonnis van 12 Mei 1937 der Rechtbank
van eersten aanleg te Bergen, uitspraak
doende in correctioneele zaken; verwijst
eischer in de kosten.
28 September 1937. 2e learner. Voorzitter, H. Limbourg, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Bail. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.

2" KAMER. -

28 September 1937.

1° RECHTSPLEGING VOOR DE
STRAFRECHTBANKEN. - CORRECTIONEELE RECHTBANK. - ARTIKEL 372

VAN HE'l' WE'l'BOEK VAN STRAFVORDE•
RING NIE'I' VAN TOEPASSING.
2° RECHTSPLEGING VOOR DE
STRAFRECHTBANKEN. ZrT'I'INGSBLAD. - 0NDEI\'l'EEKENING DOOR
DEN VOORZI'l'TER.
1° Artikel 372 van het Wetboek van Stmr
vordering, betrelfende het p1·oces-vetbaal
van de de batten v66r het Hof' van assis~n,
is niet van toepassing op de rechtsplegmg
v66r de correctioneele recht bank die uitspraak doet ove1· het beroep tegen een
vonnis van de politierechtbank.
2° Is gebrekkig in feite het middel daaman
ontleend dat niet op authentieke wijze
weTd vastgesteld dat de wezenlijke VO'I'men
werden na.!Jeleefd, dam· het zit~ingsblad
van de CO'ITectioneele rechtbanlc, ~n beroep
uitspmalc doende, niet geteekend is do01·
den voorzitter, dan wnnneet het vonnis
vaststelt dat die wezenlijke vo1·nwn werden
nageleefd (1}.
(OLIVIEII, T. PIERSON.}
Voorziening tegen een vonnis door de
Correctioneele rechtbank vanNeufchateau,
in beroep gewezen op 26 Mei 1937.
AIIREST.
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 372 van het Wetboek van
Strafvordering, doordat het zittingsblad
van 19 Mei 1937 der correctioneele rechtbank door den voorzitter niet geteekend
zijnde, op authentieke wijze niet is vastgesteld dat de voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd :
Overwegende dat artikel 372 van het
Wetboek van Strafvordering, betreffende
de rechtspleging v66r het assisenhof
vreemd is aan de rechtspleging· v66r de
correctioneele rechtbank voor dewelke
het beroep tegen een vonnis der politierechtbank aanhangig is;
Overwegende dat, in zake, de naleving,
voor den rechter in beroep, de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in het vonnis is
vastgesteld;
Dat het middel dus in feite mist voor
zoover het gegrond is op het gebrek aan
deze vaststelling;
Omtrent het tweede middel, afgeleid
uit het gebrek aan beweegredenen, doordat het vonnis vrijspreekt zonder acht te
slaan op artikelen 42 en 69 van het
(1) Zie Verbr., 26 November 1934 (Bull.
en PASIC., 1935, I, 67, 2°),
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Reglement op de verkeerspolitie, krachtens dewelke bctichte vervolgd was, aan
te halen :
Overweg·ende dat het vonnis aanstipt
dat het paard der burgerlijke partij
uiterst rechts van den weg was; dat betichte vertraag·d, geremd, zoodanig rechts
gezwenkt heeft dat hij tegen een boom
op den rand van den weg is gereden; dat
het slechts op het oogenblik is waarop
het voertuig van betichte ter hoogte van
het dier kwam, dat dit laatste een plotselinge zijsprong heeft gemaakt, zijn voerman medesleurende die niet bij machte
was het te bedwingen; dat het vonnis nog·
vaststelt dat de voerman een onbedacht
gebaar heeft gedaan wat de bepaalde
oorzaak van den onverwachten schrik
van het dier kan zijn;
. Dat het vonnis alzoo het ontslag van
de vervolgingen, hoofdens inbreuk op de
in het middel bedoelde bepalingen, voldoende heeft gemotiveerd en dat het
mid del dus in feite mist;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten en in de vergoeding van 150 fr.
jeg·ens verweerder.
28 September 1937. - 2e kamer. Voorzitter, H. Limbourg, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Genart. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advokaat generaal.

ARREST.

Overwegende dat de Procureur generaal
eischer alleen had gedaagd om voor de
eerste kamer van het Hof van beroep te
verschijnen, ten einde daar, wegens een
enkele betichting, terecht te staan, deze
door het arrest weerhouden, om, wanneer hij ziclt in de uitoefening bevond
van zijn ambt van officier der gerechtelijke politie, vrijwillig, aan de burgerlijke partij, slagen toegebracht of verwondingen veroorzaakt te hebben;
Overwegende dat het bezwaar door het
middel aan het Hof van beroep ten
laste gelegd bestaat in te hebben nagelaten, wanbedrijven, welke eischer samenhangend beweert te zijn, ten laste van
andere personen aan te stippen, personen
die v66r het Hof niet gedaagd geweest
waren en jeg·ens wie geen beslissing tot
verwijzing was geveld;
Overwegende dat de eerste kamer van
het Hof van beroep niet meer dan de
andere rechtsprekende rechtsmachten, behoudens de misdrijven ter terechtzitting
gepleegd, de uitoefening niet heeft der
publieke vordering; dat, noch artikel 266
van het Wetboek van Strafvordering,
noch eenige wetsbepaling aan deze rechtsmachten het recht toekent derden als
betichten in een zaak te betrekken;
Dat alzoo het middel in.rechte mist;
En overwegende dat, wat de publieke
vordering betreft, de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechts2e KAMER. - 28 September 1937.
vormen werden nageleefd, en dat de uitgesproken veroordeeling·en overeenkomBEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED. stig de wet zijn;
STRAFZAKEN.- EERSTE KAMER VAN
Omtrent de burgerlijke vordering :
RET HOF VAN BEROEP, UITSPRAAK
Overweg·ende dat eischer, tot staving
DOENDE OVER EEN MISDRIJF DAT TEN
zijner voorziening, geen enkel middel
LASTE GELEGD WORDT VAN EEN OFFIinroept, en dat het Hof er van ambtsCIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE. wege geen opwerpt;
BEVOEGDHEID.
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
De eerste kamer van het Hof van beroep, die,. de kosten.
krachtens de dagvaarding ·door den
28 September. - 2e kamer. - Vom·- ·
procureur generaal, kennis neemt van
een wanbedrijf dat ten laste gelegd wordt zitter, H. Limbourg, raadsheer waarnevan een of!icier van gerechtelijke politie, mend voorzitter.- Verslaggever, H. Fonhandelend in de uitoefening van zijn taine. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon
bediening, mag geen uitspraak doen over Cornil, advocaat generaal.
andere telastleggingen tegen andere personen, waartegen de publieke vordering
niet werd ingesteld.
2e KAMER. - 4 October 1937.
(WERSON, 'f. BOSQUET.)

MIDDELEN VAN VERBREKING.
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op
11 Maart 1937.
VERBR., 1937. - 7

VERWIJZING NAAR EEN HEEDS VHOEGER
VOOH HE'f I-lOF AANGEBRACHTE MEMORIE.
STAAT NIET GELIJK MET HE'f WEDER
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Reglement op de verkeerspolitie, krachtens dewelke bctichte vervolgd was, aan
te halen :
Overweg·ende dat het vonnis aanstipt
dat het paard der burgerlijke partij
uiterst rechts van den weg was; dat betichte vertraag·d, geremd, zoodanig rechts
gezwenkt heeft dat hij tegen een boom
op den rand van den weg is gereden; dat
het slechts op het oogenblik is waarop
het voertuig van betichte ter hoogte van
het dier kwam, dat dit laatste een plotselinge zijsprong heeft gemaakt, zijn voerman medesleurende die niet bij machte
was het te bedwingen; dat het vonnis nog·
vaststelt dat de voerman een onbedacht
gebaar heeft gedaan wat de bepaalde
oorzaak van den onverwachten schrik
van het dier kan zijn;
. Dat het vonnis alzoo het ontslag van
de vervolgingen, hoofdens inbreuk op de
in het middel bedoelde bepalingen, voldoende heeft gemotiveerd en dat het
mid del dus in feite mist;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten en in de vergoeding van 150 fr.
jeg·ens verweerder.
28 September 1937. - 2e kamer. Voorzitter, H. Limbourg, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Genart. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advokaat generaal.

ARREST.

Overwegende dat de Procureur generaal
eischer alleen had gedaagd om voor de
eerste kamer van het Hof van beroep te
verschijnen, ten einde daar, wegens een
enkele betichting, terecht te staan, deze
door het arrest weerhouden, om, wanneer hij ziclt in de uitoefening bevond
van zijn ambt van officier der gerechtelijke politie, vrijwillig, aan de burgerlijke partij, slagen toegebracht of verwondingen veroorzaakt te hebben;
Overwegende dat het bezwaar door het
middel aan het Hof van beroep ten
laste gelegd bestaat in te hebben nagelaten, wanbedrijven, welke eischer samenhangend beweert te zijn, ten laste van
andere personen aan te stippen, personen
die v66r het Hof niet gedaagd geweest
waren en jeg·ens wie geen beslissing tot
verwijzing was geveld;
Overwegende dat de eerste kamer van
het Hof van beroep niet meer dan de
andere rechtsprekende rechtsmachten, behoudens de misdrijven ter terechtzitting
gepleegd, de uitoefening niet heeft der
publieke vordering; dat, noch artikel 266
van het Wetboek van Strafvordering,
noch eenige wetsbepaling aan deze rechtsmachten het recht toekent derden als
betichten in een zaak te betrekken;
Dat alzoo het middel in.rechte mist;
En overwegende dat, wat de publieke
vordering betreft, de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechts2e KAMER. - 28 September 1937.
vormen werden nageleefd, en dat de uitgesproken veroordeeling·en overeenkomBEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED. stig de wet zijn;
STRAFZAKEN.- EERSTE KAMER VAN
Omtrent de burgerlijke vordering :
RET HOF VAN BEROEP, UITSPRAAK
Overweg·ende dat eischer, tot staving
DOENDE OVER EEN MISDRIJF DAT TEN
zijner voorziening, geen enkel middel
LASTE GELEGD WORDT VAN EEN OFFIinroept, en dat het Hof er van ambtsCIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE. wege geen opwerpt;
BEVOEGDHEID.
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
De eerste kamer van het Hof van beroep, die,. de kosten.
krachtens de dagvaarding ·door den
28 September. - 2e kamer. - Vom·- ·
procureur generaal, kennis neemt van
een wanbedrijf dat ten laste gelegd wordt zitter, H. Limbourg, raadsheer waarnevan een of!icier van gerechtelijke politie, mend voorzitter.- Verslaggever, H. Fonhandelend in de uitoefening van zijn taine. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon
bediening, mag geen uitspraak doen over Cornil, advocaat generaal.
andere telastleggingen tegen andere personen, waartegen de publieke vordering
niet werd ingesteld.
2e KAMER. - 4 October 1937.
(WERSON, 'f. BOSQUET.)

MIDDELEN VAN VERBREKING.
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op
11 Maart 1937.
VERBR., 1937. - 7

VERWIJZING NAAR EEN HEEDS VHOEGER
VOOH HE'f I-lOF AANGEBRACHTE MEMORIE.
STAAT NIET GELIJK MET HE'f WEDER
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VOORBRENGEN VAN HET
DIE MEMORIE INHOUDT.

MJDDEL

DAT

De venvijzing nam· een ee'I'Ste memm·1:e
staat niet gelijk met het weder voorbrengen van het middel dat vr-nege1· v66t het
Hof' werd aangevoe1·d (1).

DE). -

NIETIGHETD VAN OPENBARE
ORDE, GOEDGEMAAKT DOOH EEN OP
TEGENSPHAAK GEWEZEN, NIE'l' VOOHBEREIDEND VONNIS OF AHTIEST. GEVOLG AFHANKELJJK VAN DE WETTmHEID VAN DAT VONNIS OF AHHEST.

1° De correctioneele t'echtbank of de politierechtbank mag de zaak slechts behouden
en beslissen dat de rechtspleging zal geschieden in de door beklaagde aangeVoorziening tegen een arrest van het
vraagde landstaal, indien zij 1titdmh:lceHof van beroep te Brussel, gewezen op ·
lij k verklaart dat zij een toereikende
5 Juni 1937.
lcennis heeft van deze taal (wet van
ARREST.
15 Juni 1935, art. 23) (2).
Overwegende dat eischer in een me- 2° Artikel 40, alinea 2, van de wet van
15 Juni 1935, bepalende dat elk niet
marie, in dato 22 September 1937, verz:uiveT voorbereidend vonnis of' mTest, op
klaart dat hij zich onthoudt van aan het
tegenspmalc geivezen, de nietigheid van
Hof zijn verzoekschrift te richten met het
het exploot en van de overige akten van
opstel der middelen welke dezelfde blijrechtspleging, die het vonnis of' het arrest
ven als deze door hem in zijn memorie
voomf'gaan, dekt, onderstelt minstens een
van 7 October 1936 ontwikkeld;
beslissing die zelf' niet vernietigd wenl.
Overwegende dat de herinnering aan
(NADIN.)

een eerste memorie niet gelijk staat met
het terug voorbrengen van het middel
vroeger v66r het Hof gebracht;
En overwegende dat, voor 't overige,
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
overeenkomstig de wet zijn;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischer in
de kosten.
4 October 1937.- 2 8 kamer.- VoorVerslag~
zitter, H. Jamar, voorzitter. gever, H. Fontaine. Gelijkluidende
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.

(RIGA, T. NEVES DE MEVERGNIES.)

Voorziening tegen een vonnis door de
correctioneele rechtbank . te Hasselt in
beroep gewezen op 1 Mei 1937.
ARREST.

FRANSCHE TAAL. NEDERLANDSCHE TAAL (GEB~UIK VAN

Omtrent het eenig middel tot verbreking : schending van artikelen 1, 2, '14,
23, 32, 25, 27 en 40 der wet van 15 Juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 215, '154 en 189 van het \'Vetboek
van Strafvordering, doordat de rechter
ten gronde, na de nietigheid van de beslissing waartegen beroep te hebben uitgesproken, zich steunende op het feit dat
de politierechtbank geenszins verklaard
heeft dat zij een toereikende kennis had
van de Fransche taal door de betichten
gevraagd, het onderzoek v66r den eersten
rechter in 't Fransch gedaan nochtans als
regelmatig heeft aanzien, en gemeencl
heeft de getuigenissen door hem opge"
nomen te mogen inroepen, om reden dat
de nietigheid welke de rechtspleging van
eersten aanleg aankleefde, overeenkomstig
artikel 40, alinea 2, der wet van 15 Juni
1935, door he t vonnis waarvan beroep,
zou gedekt geweest zijn, vonnis dat tevens op tegenspraak is geveld en niet
zuiver voorbereidencl is, alswanneer deze
wetsbepaling slechts mag toegepast WOl'den op voorwaarde dat het vonnis, be.
stemd om de onregelmatigheclen van een

(1) Vergelijk Verbr., 23 Maart 1920 (Bull.
en PASIC., 1920, I, 104).

(2) Zie Verbr., 27 October 1936 (Bnll. en
PASIC., 1936, I, 399).
.
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1° FRANSCHE TAAL. NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN
DE). - CORRECTIONEELE RECHTBANK
OF POLITIERECHTBANK DIE, OP VRAAG
VAN BEKLAAGDE, GEBRUIK M:AAKT VAN
EEN ANDERE LANDSTAAL DAN HAAR
VOERTAAL. VERPLICHTING TE VERKLAREN DAT ZIJ VOLDOENDE DE TAAL
KENT WAARVAN ZIJ HET GEBRUIK BEVEELT.

2°
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voorgaande rechtspleg·ing te dekken, zelf
niet, om bet even welken titel, voor niet.ig-·
heid vatbaar is :
'overwegendc dat geheel de reclttspleging v66r de poliLierechtbank te Beeringen, luidens artikel '14 der wet van
15 Juni 1935, in de Nederlandsche taal
moest geschieden; dat, om te voldoen
aan de vraag van verdachten, die, luidens
artikel 23 derzelfde wet, de Fransche
rechtspleging vraagden, de rechtbank,
volgens hetzelfcle artikel, de zaak niet
mocht weerhouden, tenzij zij verklaarde
een toereikende kennis van de taal van
verdachten te bezitten;
Overwegende dat, bij gebrek aan deze
verplichting te voldoen, het vonnis, ten
recltte, door het bestreden vonnis is
nietig verklaard geweest;
Overwegende dat, geheel de rechtspleging, het eerste vonnis voorafgaande,
en in overtreding met de wet g·edaan,
tenzelfden titel, nietig was;
Overwegende dat artikel 40, alinea 2,
door te zeggen dat elk niet zuiver voorbereidend vonnis of arrest, op tegenspraak
gewezen, de nietigheid van het exploot en
van de overige akten der rechtspleging, die
het vonnis of het arrest zijn voorafgegaan, dekt, ten minste een beslissing onderstelt welke niet zelf vernietigd , werd;
Overwegende dat het bestreden correctioneel vonnis, het politievonnis van
Beeringen vernietigd hebbende verklaart
de zaak aan zich te trekken; dat de rechtbank, voor dewelke de. zaak door het beroep werd gebracht, uitspraak moest doen,
maar dat uit haar beweegredenen blijkt
dat zij haar beslissing heeft gesteund op
de nietige rechtspleging v66r den eersten
rechter gevolgd, Em dat zij alzoo de in het
middel bedoelde bepalingen heeft overtreden;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der rechtbank te
Hasselt, en dat melding er van zal gemaakt worden in den rand der vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de correctioneele rechtbank te Tongeren; verwijst eischers in de kosten.
4 October 1937. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Jamar. - Verslaggever, H. Genart. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, advocaat generaal.
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GEZINSVERGOEDINGEN. - KoNINKLLJK BESJ.Ul'l' llA'L' llE VASTE BIJDRAGE
VAN DE WERKNEMERS VEHVANG'L' DOOH
EEN EVENREDIGE BIJDRAGE. - GEEN
VOORAFGAANDE HAADPLEGING VAN DE
COMMISSIE VOOR GEZINSVERGOEDINGEN.
- BESLUIT ONWETTIG.
Is onwettig, bij geb!'elce van voomf'gaande
madpleging van de Commissie voor gezinsvergoedingen, het Koninklijlc besluit.
van 1 Juli 1935 dat, in de diama.ntnijverheid, de vaste bijdmge van de werkgeveTS ve1'vangt door een evenredige
bijdrage (wet van 4 Augustus 1930,
art. 44, al. 2).

(BIJZONDERE VERHEKENKAS VAN GEZINSVEHGOEDINGEN TEN VOORDEELE VAN
DE WERKLIEDEN IN DE DIAMAN'l'NIJVERHEID, T. HELLINGS.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
20 Februari 193 7.
ARREST.
Omtrent het eenig middel : schending
van de artikelen 25, 29, 67, 78 en 107 dcr
Grondwet, 25, 43, 41• en 65 der wet van
to Augustus 1930, inhoudende veralgemeening van de gezinsvergoedingen, alsook
van het Koninklijk besluit van 1 J uli 1935,
vaststellende, wat betreft het diamantnijverheidsbedrijf, de wijze van berekenen
van de door de werkgevers verschuldigde
bijdragen; schending ten laatste van
artikelen 1382 van het Burgerlerlijk Wethoek, door dat het bestreden arrest onwettig verklaart en weigert toe te passen
het Koninklijk besluit van 1 Juli 1935,
omdat bedoeld besluit niet na raadpleging
der Commissie van gezinsvergoedingen genomen werd, alswanneer de raadpleging
der Commissie van gezinsvergoedingen
slechts door het eerste lid van artikel 4/o
der wet van 4 Augustus 1930 opgelegd is,
en dit alleenlijk in geval er client de vaste
bijdrage door artikel 43 der zelfde wet aan
de werkgevers voorgeschreven te verhoogen; terwijl deze raadpleging volstrekt
niet vereischt is, wanneer het er eenvoudig
op aan komt in uitvoering van het twee(le
lid van hetzelfde artikel 44, de vaste bijdrage door eene evenredige bijdrage te
vervangen, berekend op voet van het loon
aan de arbeiders uitbetaald :
Overwegende dat artikei lo3 der we.t
van 1930, inhoudende veralgemeening
van de gezinsvergoedingen, ten laste· der

werkgovors, eene vasto bijdrage instelt, heeH verklaard om over den eisch van de
van 65 centiemen per werkdag van iederen hurgerlijke partij to kennen;
man, en van 35 centiemen per werkdag · Overwegende derhalve dat het midrlel
van iedere vrouw;
ongegrond is;
Overwegende dat, lui dens artikel .44,
Om deze beweegTeclenen, heL Hof veralinea 1, "de Koning na raadpleging van werpt de voorziening; verwijst aanlegster
de Commissie voor gezinsvergoedingen, ten in de kosten en tot het betalen der verbeloope van 1 fr. 10 voor de mannen, en goeding van 150 frank aan verweerder.
van 60 centiemen voor de vrouwen, het
5 October 1937. - 2" kamer. - Voorbedrag mag verhoogen der volgens voorgaande artikel te storten bijdragen "; dat, zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
Verslaggever, H. Istas. luidens tweede alinea van artikel 44 : " Hij voorzitter. Gelijkltbidende
conclusie,
I-I. Sartini van
ook de storting van een vaste bijdrage
kan vervangen door de storting van eene den Kerckhove, advocaat generaal.
bijdrage berekend op het loon aan ieder
der· arbeiders uitbetaald, of volgens het
aantal uren door elken der arbeiders gele2" KAMER. - 5 October 1937.
verd ";
Overwegende dat de macht door het
tweede alinea van artikel 44 aan den SOUVEREINE BEOORDEELING
DOOR DEN RECHTER DIE TEN
Koning toegekend, evenals deze die Hem
GRONDE UI.TSPRAAK DOET. wordt gegeven bij alinea 1, het recht insluit
BEHUSTING IN HET VONNIS. VONNIS
de bijdrage voorzien bij artikel 43 te verDAT EEN VOOHSCHOT TOT LEVENShoogen, door dat zelf dat ze hem toelaat
ONDEHHOUD
AAN
DE
ECHTGENOOTE
het bedrag van de evenredige bijdrage te
TOEKENT GEDUHENDB HET GEDINr, 'fOT
bepalen zonder inachtneming der maxiSCHEIDING VAN TAFEL EN Blm. LAma, welke luidens deze wetsbepaling, als
TERE OVEHEENKOMS'I' TUSSCHEN BEIDE
regel zijn voorgeschreven voor de vaste
ECHTGENOOTEN DIE HET BEDRAG EN DE
bijdrage;
VEHVALDAGEN VAN DIE UITKEERING WIJOverwegende dat uit deze beschouwinZIGT. Is ZULKS EEN BEHUSTING IN
gen vloeit dat er geen regelmatig grond
HET VONNIS? SOUVEREINE BEOORbestaat oni, in het geval van alinea 2 van
DEELING DOOR DEN RECHTER DIE TEN
artikel 44, de verplichting, voor den
GRONDE BESLIST.
Koning, uit te sluiten, voorafgaandelijk
de Commissie van gezinsvergoedingen te
vVanneer, na het vonnis dat een voorschot
raadplegen, zoo als in alinea 1 wordt voortot levensonderhoud aan de echtgenoote,
zien als waarborg tegen willekeurige vertijdens het geding tot scheiding van tafel
hooging der bijdragen;
en bed, toekent, de echtgenooten, doo1'
Overwegende dat de tekst der wet de teonde1·linge ove1·eenkomst, de bestandgenovergestelde interpretatie niet beveelt,
deelen van die uitkeering wijzigen, is de
en dat het niet herhalen, in alinea 2 der
vraag te weten : of die overeenkomst een
voorwaarde in alinea 1 gesteld, de gevolgzelfstandige is, of wel of de man de dom·
trekking a contraria niet toelaat, als zou
het vonnis opgelegde veTplichting in
deze voorwaarde in het geval van alinea 2
beginsel aanvaardt en in de beslissing
geheven zijn; dat, inderdaad, beide schikberust, een vraag die zich stelt in feite en
kingen uit een en zelfde gedachte voortdie door den rechte1·, ten gtonde uitspmak
komen, en, te dien opzichte een onverdoende, op souve1·eine wijze beoordeeld
deelbaar geheel uitmaken, derwijze dat
W01"dt.
de voorwaarde in begin van het artikel
uitgedrukt, de gansche wetsbepaling be(VANDER HAEGEN.)
heerscht;
Overwegende dat het Koninklijk beVoorziening tegen een arrest van het
sluit van 1 Juli 1935, wellr, wat betreft het Hof van beroep te Gent, gewezen op
diamantnijverheidsbedrijf, de wijze vast- 24 Maart 1937.
stelt van de berekening der door de werkgevers verschuldigde bijdragen, zonder
ARREST.
voorafgaande raadpleging van de Commissie der gezinsvergoedingen is genomen
Omtrent het eenig middel : schending
geweest; dat bedoeld Koninklijk besluit der rechten van de verdecliging door dat
aldus onwettelijk is, en dat te rechte het het bestreden arrest aanneemt clat albestreden arrest geweigerd heeft het toe hoewel hij ervan geen beteekening heeft
te passen, en diensvolgens, betichte vrij- ontvangen, eischer niettemin kennis gehad
sprekende, het Beroepshof onbevoegd heeft van het vonnis der burgerlijke ka-
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mer der Rechtbank van eersten aanleg
van Gent, in dato 14 December 1935,
die hem verwezen heeft tot het uitkeeren
aan zijne vrouw van een maandelijksch
voorschot van 2,000 frank, voor levensonderhoud gedurende de rechtspleging tot
scheiding van lijf en bed, en door dat dit
arrest derhalve beslist dat eischer vermeld vonnis ingewilligd heeft, met later
over het bedrag en de vervaldagen eene r
uitkeering tot levensonderhoud zijner
vrouw te bedingen, als wanneer, deze
bedinging zich als e13n losstaande overeenkomst voordoet, gansch vreemd aan
bewust vonnis :
Overwegende dat, om het geschil te
slechten, het aan den rechter die over den
grond der zaak te oordeelen had, behoorde
na te· vorschen of de echtgenooten met het
bedrag der uitkeering op 1,250 frank per
rnaand te bepalen en de vervaldagen cler
betalingen vast te stellen, eene overeenkomst hebben willen sluiten, gansch zelfstanclig en zonder verband met het
beglnsel en de verplichting door het vorig
vonnis den man opgelegd of wel of zij,
met alzoo te beclingen, alleenlijk het
inzlcht hebben gehad het voorschot tot
levensonderhoud vroeger door de Rechtbank verleend in zijn bedrag en vervaldagen te wij zigen;
Overwegende dat desaangaande slechts
de feitelijke omstandigheden en bestanddeelen der zaak de bedoeling der partijen
kunnen bekend maken;
Overwegende dat in geval de wijziging
van het bedrag en van de vervaldagen .
der uitkeering· het gevolg van een dading
betreffende zekere schikkingen van het
vonnis zou uitmaken, dit feit verre van
de berusting in het vonnis tegen te
werken, het bestaan ervan in tegendeel
zou bewijzen, vermits er uit zou blijken
dat eischer de door dit vonnis opgelegde
verplichting in beginsel zou aanvaard
hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest
diensvolgens eene feitelijke en aldus
bindende beoordeeling uitbrengt met te
beslissen dat het uit het onderzoek en de
debatten voor het Hof evenals uit de
bestanddeelen van den bundel blijkt dat
eischer in het vonnis, waarvan sprake,
berust heeft met dien verstaande dat het
bedrag van het rechterlijk bevolen kostgeld gebracht werd van 2,000 frank op
1,250 frank par maand;
Overwegende, voor 't overige, dat de
aangeklaagde beslissing geveld werd op
eene rechtspleging in dewelke de substan Lieelc of op straf van nietigheid voorg·escltreven rechtsvormen nagelcefd wer-

den, en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomen met de wet;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening in verbreking; verwijst eischer in de kosten.
5 October 1937. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voo~:;itt~r. Verslagqever, H. Istas. GeltJklutdende concluste, H. Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.
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1° MUNT.- GOUDEN M.UNTSTUKKEN.VERVOER BINNENSLANDS ZONDER GELEIBRIEF. - VOLSTREK'f VERBODEN.
2° MEDEPLICHTIGHEID. - DADER.
- BEKLAAGDE ALLEEN SCHULDIG VERKLAARD. DEELNEMING OF HULP
VANWEGE DE OVERIGE BEKLAAGDEN
UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN. - lMPLICIE'fE VERKLARING DA'f
LAATSTGENOEMDEN GEEN DADERS ZIJN
VAN BEDOELDE FElTEN.
1° Het ministerieel besluit van 25 Maart
1935 verbiedt op volstrekte wijze binnenslands gaud te ve1·voe1'en zonder geleibrief'
af'geleverd doo1· de hiertoe aangewezen
ambtenaren (wet van 8 Mei 1924,

art. 3).
2° Het arrest dat opgeef't dat slechts een van

de beklaagden de dader is van de ten
laste gele gde materieele feiten en de
overige belclaagden noch deelgenomen,
noch geholpen hebben aan die feiten,
verlclaart stilzwij gend dat laatstgenoeinden niet de daders er van zijn.

(BEHEER VAN FINANCIEN, T. KE'l'S
EN ANDEREN.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
11 Juli 1936.
'
ARREST.
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 2 van het besluit door den
Minister van financien genomen op
25 Maart 1935 (Staatsblad, 28 Maart
1935), ter uitvoering van artikel 3 der
wet van 8 Mei 1924; alsmede schending
van deze laatste wetsbepaling, en van
artikel 97 der Grondwet, daar waar het
bestreden arrest, aannemende dat de
gouden munten in bezit gevonden van
\¥illy Kets, tweed en Tverweerder in verhreking, door hem uit de Nationale Bank
gelmald werden om naar de woning van
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zijn_ broeder vervoerd te worden, als
eemg-en grond der uitg-esproken vrijspraak van Willy Kets aanhaalt dat « de
beteugeling door de wet voorzien aan
zulkdanig-e overbrenging niet client toegepast, » vermits " deze niet voor doel had
d"en eigeridom of het bezit van kwestieuse
munten aan andere personen over te
Ieveren »; terwijl de draagwijdte .van het
Ministerieel besluit van 25 Maart 1935
algemeen is en het g-een dergelij ke uitzondering bepaalt : _
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat Willy Kets bekend heeft zonder
in bezit te zijn van de vereischte bescheiden, gouden Engelsche en Amerikaansche muntstukken te hebben vervoerd,
van de brandkast die zijn broeder in de
Nationale Bank had, tot in de waning
van gezeg-den broeder; dat het arrest,
niettemin, Willy Kets nit dien hoofde
vrljspreekt, om de enkele reden dat zulkdanig vervoer enkel zou verboden zijn
voor zooveel het voor doel zou hebben den
elgendom of het bezit van de munten aan
derden over te leveren;
Maar overwegende dat zoo een stelsel
~Lrljdig is met den tekst van het ministerieel besluit van 25 Maart 1935, hetwelk
up volstrekte wijze het vervoer van g-oud,
zelfs binnen het Rijk, verbiedt als het
geschied t zonder g-eleibrief afgeleverd door
de ambtenaars die het dam·toe aanwijst;
Overweg-ende, ten andere, dat noch de
geest van het besluit, noch de g-eest der
wet van 8 Mei 1924, ter uitvoering- derwelke het besluit werd g-enomen, het door
bestreden arrest aangenomen onderscheid
dulden;
Dat, inderdaad, voormelde wet, wier
doel het is zoo den uitvoer als den handel en het smelten van metalieke muntspec"ien te verbieden, ook de gepaste toezichtsmaatregelen heeft willen instellen,
en, te dien einde, het vervoer van voormelde muntspec"ien te verbieden, bijaldien het zou geschieden buiten de voorwaarden die ze, bij artikel 3, aan den
Minister van financHin toeliet voor te
schrijven;
Overwegende dat uit die beschouwingen vloeit, dat bestreden arrest, door
Willy Kets vrij te spreken om de beweegreden door deze beslissing- ingeroepen, de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden;
Omtrent het tweede middel : schendingvan artikel 97 der Grondwet, daar waar
het bestreden arrest als eenigen grond der
vrijspraak van Frans, Leon en Willy Kets
aanhaalt dat "he.t niet bewezen is dat
Frans en Marcel Kets aan de feiten ten
laste gelegd van Willy Kets deel zouden

genomen hebben of hun bijstand of hulp
zouden verleend hebben, terwijl, luidens
de inleidende dagvaarding, aile betichten
vervolg-d waren hetzij om het misdrijf te
hebben uitgevoerd, hetzij om aan de
uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben, hetzij om tot de uitvoering- van het misdrijf zoodanige hulp
te hebben verleend, dat zonder hun bijstand het misdrijf niet kon g-epleegd worden, hetzij om onderrichtingen te hebben
g-egeven om het misdrijf te plegen, hetzij
om de daders van het misdrijf te hebben
geholpen of bijg-estaan in de handelingen
welke het feit voorbereid of vergemakkelijkt heb:Pen, hetzij om belang te hebben
gehad bij het misdrijf :
Overweg-ende dat nit de ontwikkeling
des middels blijkt dat het aan best.reden
arrest verwijt enkel te hebben aangehaald, tot staving der vrijspraak van
Frans-Leon Kets en van Marcel Kets,
dat dezen noch deel zouden genomen hebben in het misdrijf door de citatie bedoeld, noch voor het plegen van clat rnisdl·ijf hulp zouclen verleend hebben, en niel.
te hebben onderzocht of ze zelf de daders
der inbreuk niet waren;
Doch overwegende clat de bewoordingen van bestreden arrest insluiten dat alleen Willy Kets de materieele feiten !teen
begaan die ten laste der drij beklaagdeu
als inbreuk waren g-elegd; dat, bijgevolg,
het arrest niet vercler had te onderzoeken
of deze medebetichten zelf daders waren, of niet, van het vervolgde misdrijf;
dat aldus het mid del in feite mist;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt bestreden arrest, doch enkel voor
zooveel het op het vervolg tegen \'Villy
Kets l1eeft gestatueerd; beveelt dat he t
tegenwoordig arrest in de registers van
het Hof van beroep van Brussel zal overgeschreven worden, en dat er melding zal
gedaan worden in den rand van het
gedeeltelijk vernietigcl arrest; verwei'pt
de voorziening· voor het overige; verwijst
Willy Kets in drie dei·den der kosten;
laat het overige der kosten ten laste van
den Staat (Beheer van Geldwezen); verzendt de zaak, in de palen der voorhanden
verbreking naar het Hof van beroep van
Gent.
5 October 1937.- 2° kamer.- Voorzitter, H. Soenens, raaclsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, II. Bail. Gelijkluidcnde conclusie, H. Sartini van
den Kercklwve, advocaal. gencraal.
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'l'AXE OP DE SPELEN.- AANNEMEN VAN INZETTEN OF INLEGGELDEN.
TAXE VERSCHULDIGD ZELFS INDIEN
DE PERSOON, DIE DE INZETTEN OF
INLEGGELDEN AANNEEMT, NIET SPEELT
EN HET SPEL NIET UITBAAT.

2o

SPEL. WEDDENSCHAPPEN OP WEDHENNEN VAN PAARDEN. 0NTBHEKEN
VAN EEN 'l'OELATING.- VOORWAARDEN
TOT HET MISDRIJF.

'1 u H1j die, zelfs bij gelegenheid, inzetten of
inleggelden aanneemt, zonder voom( de
taxe op de spelen te betalen, is stmfbaar,
ook indien M,j niet speelt en het spel
niet uitbaat (wet van 28 Augustus 1921,

artt. 91, 95, aangevuld door artikel 5t.
van de wet van 31 December '1925, gewijzigd door artikel 12, § 2, van de
wet van t. Juli 1930).
2o H1:j die, zonder weddenschappen op de
wedrennen van pam·den uit te baten,
noch aan de uitbating er van deel te
nemen, aanneemt een weddenschap aan
te gaan voo1· een derde, pleegt niet het
m·isd1·ij( voorzien door artilcel 53, § 3,
nlinea 2, van de wet van 31 December
1925.
(DEIIEER VAN FINANCIEN,
T. DE PESTEL.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
23 April 1936.
ARREST.

·Omtrent het eerste mid del : schending
van artikel 9? der Grondwet, daar door
het bestredElll arrest de besluiten van
eischer in verbreking verzuimt te beantwoorden, besluiten waarbij de betichte,
verweerder in verbreking, aangeklaagd
was van '' inzetten of inleggelden aangenomen te hebben zonder zich te schikken
naar de bepalingen der artikelen 91 en 92
der wet van 28 Augustus 1921, en, dus,
de bij artikel 95 der, zelfde wet, voorziene
straffen te hebben verbeurd "• en verweerder in verbreking vrijspreekt zonder de redenen aan te voeren om dewelke
'de eisch van het Beheer van financien
verworpim wordt in zoover hij tot de
toepassing strekte van voormelde straffen,
in de inleidende dagvaarding aangevraagd :
Aangezien door dagvaarding van 28 September 1935, verweerder werd gedaagd
uit hoofde van overtreding : 1° aan de
wet· van 28 Augustus 1921, artikel 92,

aline a 1, 2 en 3; artikel 95, aangevuld
door artikel St. der wet van 31 December
1928, gewijzigd bij artikel 12, alinea 12,
der wet van 4 J uli 1930; 2° aan artikel 53
der wet van 31 December 1925, om, in
zijn drankslijterij, toegankelijk aan het
publiek, eene weddenschap op de paardenkoersen ten beloop van 15 frank aanvaard te hebben van een verbruiker,
zonder daar toe gemachtigd te zijn volgens de wettelijke schikkingen, of de
regelmatige middelen van toezicht te
gebruiken;
Aangezien, door besluitselen v66r het
Hof van beroep, aanlegger in cassatie
beweerde dat het insgelijks bewezen was
dat betichte " inzetten of inleggelden
aangenomen had, zonder zich te schikken naar de bepalingen der artikelen 91
en 92 der wet van 28 Augustus 1921, en
dus de straffen had verbeurd, voorzien
bij artikel 95 der zelfde wet ";
Aangezien bestreden arrest, De Pestel
vrijsprekende voor de betichting voorzien door artikel 53 der wet van 31 December 1925, om reden dat " De Pestel
zelf niet wedt "• en er geen '' uitbating >>
bestaat in zake, geen enkel reden inroept
tot staving der vrijspraak van verwecrder,
uit hoofde der betichting voorzien door de
wet van 28 Augustus 1921, dewelke in
artikel 91 het geval voorziet van den
enkel toevalligen tusschenpersoon, die niet
persoonlijk wedt;
Aangezien bestreden arrest aldus voorkomt als niet wettelijk gemotiveerd, en
dat, bijgevolg, bestreden arrest de wetsbepaling in het middel ingeroepen heeft,
geschonden ;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 53, § 2, gewijzigd bij artikel 6, § 2, der wet van ? J uni '1926, en 3
der wet van 31 December '1925, houdende
wijziging der wetgeving op het stuk rechtstreeksche belastingen en samengestelde
taksen, en artikel 9? der Grondwet, daar
waar het bestreden arrest betichte vrijspreekt der straffen voorzien bij voornoemd artikel 53, § 3, om de enkele reden
dat het feit sommen te aanvaarden van
klanten, en deze sommen op hunne aanduidingen in een toegelatene omheining
op de door hen verkozene paarden te
zetten, geen aanvaarding van eene weddenschap, in den zin van artikel 53 voornoemd, daarstelt, het strafbaar feit bestaande slechts in het aanbieden van eene
weddenschap of in het wedden, 't zij
rechtstreeks, 't zij 't onrechtstreeks, 't zij
door tusschenpersoon en het feit van zich,
zonder eenig commissieloon als tusschenpersoon, te gelasten met de uitvoering van
eene boodschap, niet mag aanzien wor-
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den als uitmakende eene " uitbating >>,
ontleend dat de door beldaagde ingeterwijl de draagwijdte van artikel 53,
c(iende aanvraag tot het hooren van ge§§ 2 en 3, algemeen is en dergelijke hantuigen afgewezen werd, dan wanneer uit
delingen behelst;
de stttklcen van den bundel niet blijkt dat
Althans schending van artikel 97 der
beklaagde, tijdens de debatten, daartoe
Grondwet, daar waar het bestreden arrest
een conclusie zou hebben neergelegd.
verzuimt de ·besluiten van eischer in verbreking te beantwoorden, waarbij aan{VAN DEN EECKHOUDT.)
gevoerd wordt dat handelingen van verweerder in verbreking ongetwijfeld van
Voorziening tegen een arrest van het
aard waren hen een uit])reiding van cliiinteel en een aanzienlij k afzet van dranken Hof van beroep te Brussel, gewezen op
te verschaffen, en, bijgevolg, kenmerkende 26 Mei 1937.
feiten van exploiteering daarstelden :
ARREST.
Overwegenden dat bestreden arrest in
feite vaststelt dat betichte geen enkel feit
Gezien de voorziening door aanlegger
van exploiteering noch van deelneming in ingesteld tegen het arrest van het l-lof
de inrichting der exploiteering van wed- van beroep te Brussel, in dato 26 Mei
den heeft begaan;
1937;
Overwegend dat, op grand van deze
Gezien het arrest heden geveld de voorbindende vaststellingen, welke het be- ziening verwerpende door aanlegger tegen
staan van een onmisbaar bestanddeel van het arrest van 19 Mei 1937 gericht;
kwestige inbreuk uitsluiten, het arrest te
Omtrent het middel : schending der
rechte beklaagde uit dien hoofde heeft artikelen 9 en 3 der wet van 9 April1930,
vrijgesproken;
op de hescherming der maatschappij,
Overwegende, ten andere, dat voor- doordat bestreden beslissing de aanvraag
melde vaststellingen de bewering· der tot verhoor van getuigen heeft afgewezen,
be:;luilselen van de vervolgende partij, als waartoe eischer op 19 Mei had besloten :
zou beklaagde onrechtstreeks de wedden
Overwegende dat uit de stukken del"
uitgebaat hehben, tegenspreken, en aldus, hunclels niet blijkt dat, tijdens de debatv,olcloende beantwoordcn;
ten op dewelke hestreden heslissing is
·.Dat het mid del, bijgevolg, in feite mist; tusschen gekomen, eischer bosluiten zou
Om deze heweegredenen, het .Hof ver- neorgelogd hebben;
breekt ltet bestreden arrest, doch enkel
Dat het middel dus in feite mist;
voor zooveel het heeft gestatueerd over
En aangezien, voor 't overige, dat de
de betichting van inbreuk op artikel 91 substantieele of op straf van nietigheicl
der wet van 28. Oogst 1921, en nopens voorgeschreven rechtsvormen werden nade kosten der vervolging; beveelt dat het geleefcl, en de genomen maatregel overeentegenwoordig arrest zal overgeschreven komstig met de wet is;
worden in de registers van het Hof van
Om deze beweegredenen, het Hof verberoep van Brussel, en dat er melding zal werpt de voorziening; verwijst aanlegger
van gedaan worden in den rand van het in de kosten.
gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst :I
5 October 1937. - 28 kamer. - Voorverweerder in een helft der kosten van
verbreking, laat het overige dezer kosten zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
t.en laste van den Staat (Beheer van · voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine.
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini
financien); verzendt de zaak naar het van den Kerckhove, advocaat generaal.
Hof van beroep van Gent.

5 October 1937. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend ·
voorzitter. Verslaggever, H. Bail. 2e KAMER. - 5 October 1937.
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, advocaat generaal.
FRANSCHE TAAL. - NEDERLANDSCI-IE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
- BESTREDEN ARREST IN HET NEDERLANDSCH. - MEMORIE IN HET FRANS CU.
- HET HOF VERLEENT ER GEEN AAI'~
2e KAMER. - 5 October 1937.
DACHT AAN.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - HooREN VAN GETUI- Het Hof mag geen aandacht. ve"l"leenen aan
een rnemorie die in het FNmsch is op geGEN GEWETGET\D. - GEEN CONCLUSIE.
maakt tot staving van een voorziening
- MIDDEL GEBHEKKIG IN FETTE.
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tegen een in het Nederlandsch gestelde
besliss_ing (wet van 15 Juni 1935,
art. 27) (1).

30 VERKEER. - VEROORDEELING WEGENS SCHENDING VAN DEN VOORRANG
VAN DENGENE, DIE VAN RECHTS AANKOMT. - RECHTVAARDIGING.

(ARMAND BLOCKHOUSE.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldeg·ingstelling, gewezen op 23 Juni 1937.
ARREST.
Overwegende dat, ingevolge artikel 27
der wet van 15 Juni 1935 op het gebruik
der talen, de rechtspleging v66r he~ Hof
van verbreking geschiedt in de taal m dewelke de bestreden beslissing is ingesteld
o·eweest · dat, luidens artikel t10 der zelfde
~;vet di~ regel, op straf van nietigheid, is
voo~geschreven en dat die nietigheid
ambtshalve door den rechter wordt uito·espro1cen;
" Overwegende dat in :iake alhoewel het
bestreden arrest in het Nederlandsch
werd geveld, de memorie tot staving van
het verhaal in de Fransche taal is opgesteld;
:
Dat, bijgevolg, het Hof van verbrekmg
er op geen acht mag slaan;
En overwegende dat het aangeklaagd
anest O'eveld werd op eene rechtspleging
in de ~elke de substanLieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en dat ~e
uitgesprokene beslissing overeenkornstlg
de wet is;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening in verbreking; verwijst aanlegger in de kosten.
5 October 1937.- 2• kamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarneme~d
voorzitter. Gelijkluidende · conclus~e,
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat
generaal.

1° De rechter in beroep, die kennis neemt
van het beroep dat alleen door de burgerlijke partij wordt ingesteld tegen een
vonnis van vrijspraak, kan en moet, om
over de burgerlijke belangen uitspraalc
te doen, onderzoelcen welke bepaling van
de strafwet op het vervolgde feit van toepassing is, zonder te dien aanzien gebonden te zijn door de benaming die, in
de dagvaarding, aan het feit gegeven
werd; echter moet hij de rechten van de
verdediginq eerbiedigen (1).
2° De 1'echte'n van de verdediging werden
qeiierbiedigd, alhoewel de rechter de
benaming van het feit lweft qew~izigd,
wanneer de b1t1'ge1·l~ilce partij, in de
doo1· haar regelmatig neergelegde conclusie, beweerd heeft dat het feit onder
de nieuwe benaming viel.
3° De veroordeeling, wegens schend·ing van
den voorranp van dengene ~ie van rechts
aanlcomt, ~s gerechtvaardtgd wanneer
v,astgesteld werd dat een bo~sing plaats
had in de volgende ornstand~gheden : de
twee wegen gevolgd door belclaagde en ay
lmrgerlijlce pm·t# en de twee wegen ~w
zij wilden op1·ijden vo1·men een /cleme
plaats die aan het ver/ceer niet onttrokken is; belclaagde en de bttrgerlijlce
part~i kwamen schier te geli.:jlcertijd aan
op die splitsing en beklaagde had op dat
oogenblilc de burgerlijke partij aan z1jn
rechterz#de (Kon. besl. van 1 Februari
1934, artt. 55 en 56).

(VERSCHUEREN, T. MAHAUX.)
Voorziening tegen een vonnis door de
Correctioneele rechtbank van Doornil•, in
beroep gewezen op t. Juni 1937.
ARREST.

2" KAMER. -

11 October 1937.

10 BEROEP.- VONNIS VAN VRIJSPRAAK.
- BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. BENAMING VAN RET
FElT. VERMOGEN DESAANGAANDE
VAN DEN RECHTER IN BEROEP.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN HET FElT.
(1) _Zic Vm•br.; 16 Maart 1937, supm,
hlz. 24; 27 April Hl37 en 6 Juli 1937, supra,
blz. 38 1311 SO.

Gelet op de voorziening van Marcel
Verschueren;
Omtrent het eerste middel : schending
van de rechten der verdediging, van het
gerechtelijk contract en van artikel 97
der Grondwet, doordat het bestreden
vonnis eischer veroordeeld heeft « om den
doorgang niet te hebben vrijgelaten voor
de burgerlijke partij die, van rech~s, de
kruising op kwam » alswanneer mscher
vervolgd was hoofdens « bestuurder zijnde
van een autovoertuig, over den openbaren
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weg rijdende, verzuimd te hebben de 1 Februari 1934 en deed gelden dat de
rechterzijde te houden in de richting van feiten der zaak deze verschillende inzijn beweging "; dat hij van de verande- breuken uitmaakten en namelijk deze
ring aan de betichting gebracht niet ver- van artikel 55, welke door het bestreden
wittigd werd, en, ware hij .verwittigd v·onnis werd weerhouden;
g·eweest, hij het recht had zijn verdediging
Overwegende dat daaruit volgt dat
te · weigeren op aile omschrijving· welke eischer in staat is gesteld geweest zich te
verdedigen; dat het, dienaangaande, van
niet deze was der betichting :
Overwegende dat eischer, door de weinig belang is; dat hij, bij zijn conclupolitierechtbank, hoofdens de eenige be- sien v66r den eersten rechter genomen,
tichting, in de dagvaarding vermeld, vrij- verklaard heeft dat hij weigerde vrijgesproken, op beroep, van de burgerlijke willig· te verschijnen om gevonnisd te
partij aileen, door bestreden vonnis worden op een andere betichting dan
veroordeeld werd tot · schadevergoeding deze in de dagvaarding opgenomen;
Dat het bestreden vonnis, behoorlijk
hoofdens een andere inbreuk op de strafwet, inbreuk voortspruitende nit dezelfde met redenen omkleed, dus geen enkel der
feiten anders omschreven; dat het be- in het middel bedoelde bepaling·en overstreden vonnis, door, in een van zijn treden heeft; dat het middel dus nhit gebeweegredenen, te verklaren dat het niet grond is;
bestaan van het feit de vrijspraak van
Omtrent het tweede middel : schending
betichte voor gevolg had, klaarblijkelijk van artikel 55 en 56 van het Koninklijk
de inbreuk bedoelde zooals ze was om- besluit houdende het reglement betrefschreven geweest;
fende de verkeerspolitie, doordat bestreOverwegende dat de strafrechter, die den vonnis eischer, hoofdens deze bekennis neemt van de feiten der betich- schikking-en veroordeeld heeft, alswanting niet gebonden is door de omschrij- neer artikel 55 slechts toepasselijk is op
ving welke er van wordt gemaakt hetzij de kruisingen die een openbare plaals
door de dagvaarding, hotzij door de uitmaken, en dat, op de wegsplitsingcn,
onderzoeksrechtsmacht, dat hij de rech- de voorrang van rechts aan deze die van
ten der verdediging in acht nemende, het rechts komt slechts verschuldigd is op
recht heeft, op de feiten, de wetsbepa- het oogenblik dat hi.i de kruising nadert,
lingen toe te passen welke ze beteugelen; alswanneer, eenerzijds, de splitsing waarOverwegende dat d() rechten der ver- van sprake, geen openbare plaats uitdediging geeerbiedigd zijn, zoodra de maakte, maar een plaats was voorbebetichte verwittigd is van een gebeur- houden voor het parkeeren en stationlijke verandering der omschrijving en in neeren van autos, en dat, anderzijds, op
staat wordt gesteld ze te betwisten;
het oogenblik van het ong·eval, de burOverwegende dat deze verwittiging kan gerlijke partij de splitsing niet meer
blijken uit de goed bepaalde conclusien kwam opgereden, maar zich op deze
der burgerlijke partij; dat, daar deze reeds bevond en zijn berm reeds had
voor plicht heeft te bewijzen dat het feit, overgestoken :
dat zij betichte ten laste legt en dat als
Overwegende dat uit bestreden vonnis
grondslag van haar vordering dient, een blijkt dat de twee wegen door den eischer
inbreuk daarstelt, bijgevolg het recht en de burgerlijke partij gevolgd en de
heeft te doen opmerken dat het feit twee wegen waarin ze zich wilden beslecht omschreven werd en cen nieuwe geven, een kleine plaats uitmaken welke
i'Iiet aan het verkeer onttrokken is;
omschrijving voor te stellen;
Dat daaruit volgt dat in zulk een geval,
Dat bestreden vonnis daarna aanstipt
betichte noodzakelijk verwittigd is van dat de eischer en de burgerlijke partij
het voorstel om de omschrijving te veran- bijna tegelijkertijd op deze splitsing zijn
deren waarop hij weet dat de rechter gekomen en dat eischer op dat oogenblik
uitspraak zal doen; dat hij dus niet kan de burgerlijke partij op zijn rechterkant
beweren dat zijn aandacht op de gebeur- had; dat het uit deze vaststellingen afIijkheid van deze verandering niet geves- leidt dat eischer, die den doorgang voor
tigd is geweest;
de burgerlijke partij moest vrijlaten, door
Overwegende dat bij conclusien, v66r dit niet te doen, zooveel te meer verden rechter in beroep, op 30 April 1937, antwoordelijk is dat hij de burgerlijke
neergelegd, alswanneer het bestreden von- partij, die zich gereed maakte om op de
nis slechts op 4 Juni daarop volgend werd kruising te komen, van ver kon zien;
uitgesproken, de burgorlijke partij de
Overwegende dat uit deze bindendc
veroordeeling vroeg van betichte hoof- beschouwingen blijkt dat de bestanddens inbreuken op artikelen 20, 3·1, 32 deelen door artikel 5~ van het Koninklijk
en 55 van ltet Koninklijk hesluit van besluit van 1 Februari 1934 voorzien,
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vereenigd werden bij den eischer en dat
er een juiste toepassing van de in het
middel bedoelde beschikkingen is gedaan
geweest;
Voor zoover de voorziening tweeden
eischer betreft :
Overwegende dat eischer bij zijn voorziening geen authentieke uitgifte van het
bestreden vonnis gevoegd heeft; dat die
voorziening, luidens artikel 419 van het
\Vetboek van Strafvordering, niet ontvankelijk is;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst· eischers
in de kosten.
11 October 1937.- 2° kamer.- Voorzittr~r, H. Jamar, voorzitter. VerslagGel~jklttidende
uever, H. Louveaux. conclnsie, 1-1. Leon Cornil, advocaat geueraal.
2° KAMER. -

11 October 1937.

1" HEDENEN VAN DE VONNISSEN
EN AR.R.ESTEN. - STHAFZAKEN. R.ECHTJm DIE OORDEELT DAT « DE
KLACHT ZOODANIGE VOORWAARDEN VAN
WAARSCHIJNLIJKHEID BIEDT, DAT ER
J\EDEN BESTAA'l' OM DE BETICIITING
BI'WEZEN TE VEl\KLAHEN ». - VEHOOliDEELING GESTAAFD.
2° BEWIJS. - STRAFZAKEN; - SauvEBEINE BEOORDEELING, DOOH DEN HECHTER, VAN DE BEWIJSGRONDEN EN VAN
DE VEHKLAHINGEN DEH GETUIGEN.
1° De rechter die oordeelt dat « de lclacht
zoodaniqe voorwam·den van waarschijnl'ijlcheid biedt, dat e1· 1·eden bestaat om de
betichting bewezen te vel'lclaren », lweft
hie1·doo1' niet een eenvoudige waarschijnlijkheid uitged1·ulct, maar integendeel de
innigste ove1·tuiging doen lcennen wam·op
hij de veroordeeling steunt (1).
2° De rechter beoordeelt op souvereine wijze
de wam·de en de draaqwijdte van de
bewijsgronden en namel#lc van de voorgebrachte getuigenissen ,(2).

(MUTUY,T. LEGAIT.)
Voorziening tegen een vonnis door de
Correctioneele rechtbank van Dinant, in
berocp gewezen op 3 Maart 1937.
(1) Zie Verbr., 7 April 1927 (Bull. en
1927, I, 208).
(2) Sic Verbr., 13 October 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 383).
PASIO.,

AHHEST.
Omtrent het middel : schending· van
artikel 97 der Grondwet, en onvoldoende
beweegredenen, wat gelijk staat mot
afwezigheid van beweegredenen, doordat
bestreden vonnis, na te hebben bekend
dat de klacht van de burgerlijke partij
algemeene en slecht bepaalde feiten aanklaagde, tot grond van de veroordeeling
de eenige getuigenis van een veldwachter
neemt, die verwijst naar een onbepaald
publiek gerucht en de schuldigheid van
eischeres niet doet blijken :
Overwegende dat het vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de feiten, in de
klacht op algemeene wijze en slecht bepaald aangehaald, juist bepaald geweest
zijn gedurende het onderzoek, naar een
getuigenis verwijst van den veldwachter,
v66r den eersten rechter gedaan, en daaruit afleidt dat « in die omstandigheden,
de klacht zoodanige 1 VOorwaarden van
waarschijnlijkheid biedt dat er reden
bestaat om de betichting bewezen te
verklaren ";
Overwegende dat de rechter ten grondc,
door zich alzoo uit te drukken, niet ccn
eenvouclig·e waarschijnlijkheid !wert willen uitspreken, maar dat hij, in teg·endccl,
de innigste ov:ertuiging bevestigt volgcm;
dewelke hij heeft beslist;
Overwegende dat hij op bindeude wij~e
de waarde en de draagwijdte dcr bcwijsgronden beoordeelt, en namelijk der
voorgebrachte getuigenisscn;
·
Dat het middel dus niet mag aangenomen worden;
En overwegende dat, wat de publieke
vordering betreft, 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 overeenkomstig de wet
zijn;·
Op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat eiseheres geen enkel
middel tot staving van haar voorziening
inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischeres
in de kosten.
·
11 October 1937.- 2e kamer.- Vooi·Verslayzitter, H. Jamar, voorzitter. GelijkrU'idende
gever, H. Louveaux. conchts·ie, II. Leon Cornil, ad vocaa L generaul.
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12 October 1937,

1°

VOORZIENiNG IN VERBREKING.
BURGERLIJKE PARTIJ. VRIJSPRAKEN VERLEEND IN EERSTEN AANLEG EN
BEVESTIGD IN BEROEP. - GEEN BEROEP
VAN DE BURGERLIJI\.E PARTIJ.- VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ
NIE'l' ON'fVANKELIJ K.

2°

MIDDELEN VAN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID). STHAFZAKEN. MIDDEL DAAHAAN ONTLEEND
DAT DE BESLISSING NIET MET HEDENEN
OMKLEED IS TEN AANZIEN VAN BEPAALDE TELAS'l'LEGGINGEN. REDENEN DIE ZICH UITSTREKKEN TOT AL DE
'l'ELASTLEGGINGEN. MIDDEL GEBHEKIGG IN FETTE.

so VERZEKERINGEN.

- VERZEKERING
'l'EGEN OUDERDOM EN VROEG'l'IJDIGEN
DOOD. VERPLICHTING VOOR DEN
WERKGEVER HE'!' ONTVANGSTBEWIJS TE
BEWAREN VASTSTELLENDE DA'l' HIJ DE
KAAR'l' AAN DEN VERZEKEHINGSPLICHTIGE JTEEFT OVERHANDIGD. DUUR.

~0

VERZEKERINGEN. VERZEKEL\lNG 'l'EGEN OUDEHDOM EN VROEGTIJDIGEN DOOD. WETTELIJK BEWIJS
VAN HET VERVULLEN VAN DE VERPLICH'l'INGEN VAN DEN WERKGEVEH. VERZUIM DE AFHOUDINGEN TE DOEN. VEIIZUIM DE KAAR'l' OVER TE MAKEN.\VERKGEVER
VERPLICHT
HET
ONTVANGSTBEWIJS TE BEWAREN. VRIJSPRAAK SLECHTS MOGELIJK INDIEN DE
WERKGEVER
HET
ONTVANGSTBEWIJS
VERTOONT.

1° De voo1·ziening van de burge1·lijke partij
is niet ontvankelijk, in zoover zij gericht
is tegen het gedeelte van het in beroep
gewezen vonnis, dat de vrijspmalc bevestigd door den eersten rechter wegens
zekere feiten verleend, wanneer de burgerlijke pm·tij die feiten in haw· beroep
niet begrepen had.
2° Is gebrekkig in feite het middel daaraan
ontleend dctt de beslissing houdende vrijspraak slechts met redenen omkleed werd
ten aanzien van enkele bepaalde telast. leggingen alleen, dan wanneer de redenen
tot vrijspraak zich uitst1·ekken tot al de
telastleggingen.
3° De 1·egelen betreffende de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdigen dood, van
kracht in 1930, verplichtten den werkgevm· het ontvangstbew~js, vaststellende
dat hij de lcaart aan zijn werkrnan had
ove1'lwnd·iqd, slechts gedurcnde een jaar
te bewrr;rer~; sedert 1 Juli 1931 rnoet de
werkgever dat ontvangstbewijs bewaren
t;ot4at een jaar ve1'streken is na het

vertrelc of het overlijden van den verzekeringsplichtige (wet van 10 December
1924, art. ? , laatste aline a, en Kon.
besl. van 24 Februari 192?, art. 44;
wet van 14 Juli 1930, art. ?, en Kon.
besl. van 15 Mei 1931, art. 2?).
4° In zake ve1·zekering tegen ouderdorn en
vroegtijdigen dood, !weft de wetgeve1· het
wettelijk bewijs ingevoerd aangaande het
naleven van de ve1·plichtingen van den
werkgeve1· : op het oogenblik dat hij in
het bezit moet zijn van het ontvangstbewijs, ontsnapt de ~verkgever slechts aan
de geldboete gesteld op het verzuirn de
afhrmdinyen te doen of de kaart nem· te
leggen, indien hij het ontvangstbewijs
vertoont (wet van 14 Juli 1930, art. 64).
ANGELE ROBA, T. ALPHONSE CREPIN.)

Voorziening tegen een vonnis door de
correctioneele rechtbank van Dinant m
beroep gewezen op 16 Februari 193?.
AI\ REST.

Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen '159, '161, 163, 1?2, '1?4
en 1 ?6 van het Wetboek van Strafvordering, en artikel 9? der Grondwet, doordaL
bestreden vonnis geen uitspraak heeft
gedaan over de betichtingen welke de
eerste rechter niet bewezen had verklaard;
dat het geen rekening gehouden heeft met
de beroepen door het openbaar ministerie
en de eischeres ingesteld, en dat het niet
geantwoord heeft op de conclusien welke
de burgerlijke partij regelmatig, in graad
van beroep, had opgenomen, en waarin
ze vraagde dat verweerder zou veroordeeld
worden om de stortingskaarten aan de
verzekeringsinrichting niet te hebben
overgemaakt en dat, zoowel v66r het
jaar 1930 als voor de volgende dienstjaren :
Overwegende dat de burgerlijke partij,
in haar aide van beroep verklaard had
" beroep in te stellen alleenlijk en enkel
voor zooveel het vonnis, waartegen beroep,
betichte had vrijgesproken hoofdens de
strafbare feiten, het jaar 1930 betreffende,
zooals ze omschreven zijn in de rechtstreeksche dagvaarding, en de vraag der
burgerlijke partij, betreffende hare vraag
tot verhooging van hare rente ten beloope van 180 frank, van de hand wijzende ";
Overwegende dat de burgerlijke parti.i,
volgens de aanhalingen in het vonnis
a quo, hare vraag, tot verhooging· der
rente ten beloope van 180 frank, steundc
op het feit dat betichte, in 1931, verzuimd had zekere stortingeR te doen op
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rekening van zijn aangestelde; dat de
het middel bedoeld, de verplichtingen van
eerste rechter deze vraag van de hand verweerder, over wat het overmaken aanwees, om reden dat het niet storten, wal gaat van de storlingskaart, bepaal<l
ten andere aan betichte niet te wij ten waren door artikel 7 der wet van 10 .Dewas, in niets den toestand had kunnen cember 192/l en door het Koninklijk
wijzigen van den aangestelde, die, reeds besluit van 24 Februari 1927, genomen
van v66r den datum van het ten laste in uitvoering dezer;
gelegde verzuim, alle recht op deze verOverwegende dat artikel 7 der wet van
hooging van rente had verloren;
10 December 1924, beschikte « dat een
Overwegende dat uit de beperking van Koninklijk besluit het innen der starting
het door de burgerlijke partij ingestelde van den verzekeringsplichtige en hef.
beroep spruit, dat, behoudens wat het overmaken van de werkgeversbijdrage
hierboven aangehaalde verzuim van star- · van de verzekeringsinrichting zou regeting, in 1931 betreft, de beslissingen van !en »;
vrijspraak, door den eersten rechter uitDat, luidens het Koninklijk besluit van
gesproken hoofdens inbreuken na 1930 24 Februari 193 7, de werkgever, teg·en
begaan, kracht van gewijsde hadden be- ontvangstbewijs, aan den verzekeringskomen jegens eischeres; dat daaruit volgt plichtig·e de kaart moest overhandigen en
dat het middel, voor zoover het ertoe er gedurende een jaar het ontvangststrekt ze terug ter sprake te brengen, de bewijs, door deze geteekend, van bewaren;
grenzen der ontvankelijkheid van de voorOverwegende dat dit stelsel, zoowel ten
ziening overschreidt, en, bijgevolg, zelf voordeele als ten laste van den werkgever,
het wettelijk bewijs van het volbrengen
niet ontvankelijk is;
Overwegende, wat de feiten, met be- zijner verplichtingen inrichtte;
trek op het jaar 1-930, en wat het niet
Dat daaruit volgt, uit het feit dat
storten in 1931 aangaat, dat, integenstrijd het vaststelt : dat, op den datum der
met de beweringen van het middel, er dagvaarding meer dan een jaar verloopen
daarover uitspraak werd gedaan door het was sinds den datum waarop de werkbestreden vonnis, hetwelk, in zijn beweeg- gever de kaart aan den verzekeringsredenen, welke zich toepassen op de fei- plichtige had moeten overhandigen, het
ten van 1930 zooals op deze der volgende bestreden vonnis op wettige wijze de
jaren, vast stelt dat betichte alle wette- ontslaging van den werkgever heeft
lijke en reglementaire verplichtingen heeft kunnen afleiden, voor wat zijn verplichvolbracht die de dagvaarding· hem ten ting aangaat deze overhandiging te doen;
1aste legde niet te hebben uitgevoerd;
dat het mid del dus in rechte mist;
En overwegende, voor 't overige, dat
Omtrent het derde middel : schending
uit de rechtspleging niet blijkt dat de van artikelen 3; 7, 6/l et 65 der wet van
in het middel aangehaalde conclusien, ill Juli 1930, op de verzekering tegen de
regelmatig v66r den rechter ten grande geldelijke gevolgen van ouderdom en
zijn neergelegd geweest; dat daaruit volgt vroegtijdigen dood, 1, 5, 6, 26, 27, 32
dat het middel, in het deel waarvoor het en 34 van het Koninklijk besluit van
ontvankelijk is, in feite mist;
15 Mei 1931, genomen in uitvoering dezer
Omtrent het tweede middel : schending wet, en 97 der Grondwet, doordat bevan artikelen 1, 7, 30 en 39 der wet van streden beslissing, om de vrijspraak van
10 December 192/l, op de verzekering tegen verweerder te rechtvaardigen wegens de
den ouderdom en vroegtijdigen dood; betichting : de stortingskaarten voor de
artikelen 38, llO en llll van het Koninklijk jaren 1931 tot 1933, behoorlijk ingevuld,
besluit van 24 Februari 1927, houdende. aan den werkman Dumoulin of aan de
het opstel van deze wet, en 97 der Grand- lijfrentekas niet te hebben overgemaakt,
wet, doordat bestreden arrest betichte gemeend heeft uit zekere vermoedens, die,
Crepin niet veroordeeld heeft hoofdeps overigens, tot de zaak niet behoorden, te
de betichting· : de behoorlijk ingevulde mogen afleiden dat deze kaarten aan den
kaarten, voor het jaar 1930, niet te heb- werkman overhandig·d geweest waren,
ben overgemaakt hetzij aan den verze- alswanneer verweerder het ontvangstringsplichtige Demoulin, hetzij aan de bewijs niet bracht, gelijkvormig het
Lijfrentekas, alswanneer hij, luidens arti- officieel model, bij artikel 2 7 . van het
kel 38 van het Koninklijk besluit van Koninklijk besluit van 15 Mei 1931 voor2ft Februari 1927, verplicht was ze aan zien, en dat dit ontvangstbewijs het eenig
zijn, werkman over te maken, en dat hij bewijsmiddel is dat de werknemer mag
het bewijs noch geleverd, noch aange- inroepen om te bewijzen dat hij de wet
boden heeft dat hij deze wettelijke ver- heeft nageleefd :
plichtiilg heeft nageleefd :
Overwegende dat artikel 6/l, aline a 1,
Overwegende dat, op het oogenblik in der wet van H Juli 1930, met geldboete
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het be<lrag der afhoudingen ou zijn JJijdragen op de verzekeringsinrichting Lo
storten, tenzij hij de storLingslw.arten aan
den verzekenle heel't overhandigd, in
overeenkomst met de door den Koning te
nemen voorschdften;
Overwegende dat, in uitvoering dezer
wetsbepaling, het Koninklijk besluit van
15 Mei 1931 voorschrijft dat « de verzekeringsplichtige die verlangt zelf zijn
stortingskaart over te maken, uiterlijk op
den laatsten dag van zijn verjaringsmaand,
aan zijn werkgever om dit stuk moet
vragen, en dat laatstgenoemde er toe
gehouden is het hem tegen aflevering van
een met het o!Iicieel model gelijkvormig
ontvangstbewijs te overhandigen; dat dit
ontvangstbewijs door den werkgever wordt
opgemaakt, en door den verzekerde onderteekend, en door den werkgever bewaard
wordt tot dat er, na het buiten dienst
treden of het afsterven van den verzekeringsplichtige een jaar is verloopen »;
Overwegende dat uit deze voorschriften,
in voege op het tijdstip der feiten waarvan sprake in het derde mid del, blijkt, dat
de werkgever de plicht had zelf de stortingskaart over te maken, en dat hij niet
mocht aanzien worden er aan voldaan te
hebben, tenzij onder de voorwaarden bij
de wet en het bovengenoemd besluit voorzien;
Overwegende dat bestreden vonnis, al
bekennende dat verweerder : noch zelf de
stortingskaarten voor de jaren 1931, 1932
en 1933 aan de verzekeringsinrichting
heeft overgemaakt, noch het ontvangstbewijs, van het overhandigen dezer kaarten aan den verzekeringsplichtige, heeft
bewaard, tot dat er na het buiten dienst
treden of het afsterven van zijn verzekeringsplichtige een jaar was verloopen,
betichte van het verzuim van de boven
genoemde overmakingen heeft vrij gesproken, het bewijs, dat hij deze kaarten
in handen van den verzekerde zou gegeven hebben, uit andere feiten afleidende;
Overwegende dat het vonnis daardoor
het stelsel van het wettelijk bewijs, in
zake ingevoerd, heeft miskend, en, bijgevolg, de in het middel aangeduide bepalingen heeft geschonden;
Omtrent het vierde middel : schending
van artikelen 3, 7, 64 en 65 der wet van
14 Juli 1930, op de verzekering tegen de
geldelijke gevolgen van· ouderdom en
vroegtijdigen dood, 1, 6, 8, 14, 15, 16
en 20 van het Koninklijk besluit van
15 November 1931, genomen in uitvoering
van gezegde wet, doordat bestreden vonnis gemeend heeft verweerder mogen vrij
te spreken van de betichting: van 1931 tot

1933, de stortirrgen op het ·salaris van zijn

verzekeringspliclltige, werkman Demoulin,
niet Le lleJJben afgehouden, en zijn werkgevershijdrage, niet te l!ebben betaalcl,
als wanneer he t als bewezen moes L aanzien
worden dat de afhoudingen en de betalingen van de werkgeversbijdrage niel:
waren gedaan geweest, vermits de kaart,
welke de werkman zou moeten voorbrengen hebben, indien ze regelmatig
ware opgesteld geweest op de Lijfrentekas nooit is toegekomen, en aan Demoulin
nooit overhandigd is geweest;
Overwegende dat bestreden vonnis,
voor wat de betichting aangaat betreffende het verzuim der stortingen van 1931
tot 1933, de vrijspraak, waarvan betichte,
hoofdens die feiten, in den eersten graacl
van rechtsmacht had genoten, sJechts
bevestigd heeft;
Overwegende dat, zooals in het antwoord op het eerste middel werd gezegd,
de burgerlijke partij haar beroep had beperkt tot de deelen der beslissing die betichte vrijspraken voor de feiten van 1930,
en tot deze deelen die de vraag der burgerlij ke partij, aangaande de verhooging
der rente met '180 frank, van de hand
wezen;
Dat daaruit volgt dat, behoudens wat
het verzuim van storting aangaat waarvoor de burgerlijke partij van betichte
cleze verhooging van rente eischte, de
vrijspraak van betichte voor het verzuim
der stortingen van 1931 tot 1933, jegens
eischeres kracht van gewijsde bekomen
had; dat, daar zij, op die pun ten, geen
partij was in de beslissing door den
rechter in beroep uitgesproken, zij deze
niet in haar voorziening mocht aanklagen,
en dat, bijgevolg, het middel, voor zoovee! het dit voorwerp heeft, niet mag
aangenomen worden;
Maar wat het verzuim der stortingen in
1931 aangaat, dat aanleiding gaf tot de
vraag van verhooging der rente met
180 frank :
Overwegende dat, luidens artikel 64 der
wet van 14 J uli 1930, de stortingen slechts
bewezen worden door de regelmatige
overmaking der !marten, van het oogenblik dat het jaar verstreken is gedurende
hetwelk deze stortingen moesten gedaan
zijn;
Overwegende dat bestreden beslissing,
door het bewijs dezer stortingen uit andere feiten af te leiden, de wetsbepalingen
in het middel ingeroepen geschonden
heeft;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt bestreden vonnis, in zoover slechts
het de vraag van de burgerlijke partij
van de hand heeft gewezen, gegrond op
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het verzuim de -stortingskaarten, voor de
jaren 19311.oi 1933, aan hel verzekeringsorganisine over te maken, en op hel verzuim afltoudingen en stortingen to doen
voor het jaar 1931; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der rechtbank te Dinant, en dat
melding er van zal gemaakt worden in den
rand van het gedeeltelijk vernietigd
vonnis; verwijst verweerder in de helft
der kosten; laat de andere helft ten laste
van eischeres; verzendt de zaak naar de
Rechtbank van eersten aanleg te Namen,
uitspraak doende in graad van beroep op
de politievonnissen.
12 October 19g;,- 2° kamer.- Voorzitter en verslaggever, H. Soenens, raadsGel·ijkheer waarnemend voorzitter. htidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
2e KAMER. -

12 October 1937.

1o MIDDELEN VAN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID). - STRAFZAKEN.- SCHENDING VAN DE RECHTEN
DER VERDEDIGING. - BEWEERDE ONREGELMATIGHEID NIET VASTGESTELD.
- MIDDEL GEBREKKIG IN FEITE.
20 VERBREKING.- VOORZIENING VAN
BEKLAAGDE OP DE BURGERLIJKE VORDERING.
GEEN MIDDEL WORDT
AMBTSHALVE OPGEWORPEN.
go VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - AFSTAND. - DE
AFS'fAND WORDT BESLIST ZONDER NA
TE GAAN OF DE VOORZIENING ONTVANKELIJI( IS.
1° Zijn gebrekkig in feite de middelen
daaraan ontleend dat de rechten van de
verdediging geschonden werden, omdat
het ve1·slag aan het Hof van beroep alleen
hetgeen ten laste was in het licht had
gesteld en de voorzitter zijn meening had
doen kennen vooraleer de verdediging
werd gehoord, wanneer noch het bestreden
arrest, noch het zittingsblad, vaststellen
dat zoodanige onregelmatigheden werden
begaan.
2° Op de burgerlijke vordering werpt het
Hof ambtshalve geen middel op ten voordeele van den beklaagde.
go H~t Hof beslist den afstand van de voorzie-ning, zonde1· nader te onderzoeken of
deze al of niet ontvankelijk is (1}.
(1) Sic Verbr., 30 April 1934 (Bull. en
1934, I, 363, 3°, en de nota 3).

PASIC.,

(.TEAN AWOUTERS,
EN WEDUWE

'f. WEDUWE POO'f

f.RYP.)

Voorzieningon tegen een arrest van veroordeeling van het Hof van beroep Le
Brussel, op ? Juli 19g; gewezen, en Legen
een arrest tot verwijzing van de Kamer
van inbeschuldigingstelling van hetzelfde
Hof, gewezen op 15 December 19gG.
ARHES'f.

I. Wat de voorziening aangaat op
1? Juli 19g; tegen het arrest van veroordeeling, van den zelfden clag, ingesteld;
Omtrent het eerste rniddd : schending
van artikelen 9? der Grondwel en 209 van
het Wetboek van Strafvordering, alsook
schending van de rechten der verdedig·ing,
doordat het verslag aan het I-Iof gedaan
slechts de elernenten voor den bundel die
ten laste waren van betichte, zou hebben
ontdekt, en al wat ten zijnen voordeele
pleitte er zou hebben uitgelaten;
En orntrent het tweede rniddel : schending van artikelen 190 en 210 van het
Wetboek van Strafvordering, en 9? der
Grondwet, doordat de voorzitter van het
Hof door tusschenkornsten in de debatten,
en, narnelijk, door zijn meening te doen
kennen alvorens betichte gehoord werd,
op erge wijze de rechten der verdediging
heeft aangetast :
Overwegende dat het niet blijkt dat
door eischer; v66r het Hof van beroep,
conclusien werden genornert;
Overwegende dat het aangeklaagd arrest, evenrnin als de zittingbladen een
enkel der voorgewende onregelrnatigheden
vaststelt;
Dat het aan eischer behoorde deze in
het proces-verbaal ter zitting gehouden
te doen opnernen, zooals zijn meest
klaarblijkelijk belang het hem gebood,
indien, zooals hij het houdt staan, hij
van wege zijne rechters partijdigheid
meende te moeten vreezen; dat de zen-ding van het Hof van verbreking, welke
bestaat in het nazien van de regelmatigheid der rechtspleging en van de juiste
toepassing der wet, zich niet uitstrekt tot
de beoordeeling der feiten welke aan het
.Hof niet bekend gemaakt zijn door de
stukken der rechtspleging;
Overwegende dat aangeklaag·d arrest
geveld werd op een rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
\ Dat, wat het deel van het aangeklaagd
arrest betreft dat uitspraak heeft gedaan
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over de vragen der burgerlijko partijen,
de voorziening geen cnkel midclel inroepi
en het 1-lof er van ambtswege geen opwerpt;
.
Overwegcnde dat het arrest met redcnen omkleed is in feite en in rechte;
II. Wat de voorziening aangaat, door
eischer, op 9 Juli 1937, ingesteld tegen het
arrest van de Kamer van inhesclmldigingstelling dat zijn verwijzing naar de correctioneele rechtbank bevolen !weft
Gezien de voorziening;
Gezien de regelmatige afstand van
eischer, door den afgevaardigde van den
gevangenisbestuurder te Antwerpen opgeteekend en op de griffie van het Hof van
beroep te Brussel overgeschreven;
Ovenvegende dat de afstand regelmatig is;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening ingesteld tegen het
arrest van veroordeeling van 7 J uli 193 7;
decreteert den afstand van de voorziening
op 9 Juli 1937, ingesteld tegen het arrest
van verwijzing van de Kamer van inbeschuldigingstelling en verwijst eischer in
de kosten.
12 October 1937. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg·.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.

2e KAMER. -

12 October 1937,

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
VONNIS VERKLARENDE DAT DE VORDERING TOT STRAF DOOR DE VERJARING
VERVALLEN IS. - VOORZIENING VAN
BEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJK.
2° WEGEN.- GEMEENTELIJKE POLITIEVORDERING DIE VOORSCHRIJFT DAT NIET
MAG GEBOUWD WORDEN ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. - AANVRAAG MET BIJVOEGING
VAN TECHNISCHE GEGEVENS. - ANTWOORD DAT DE TOELATING SLECHTS
ZOU VERLEEND WORDEN INGEVAL DE
TECHNISCHE GEGEVENS ZOUDEN GEWIJZIGD WORDEN. - UITVOERING VAN DEN
BOUW VOLGENS DE EERSTE TECHNISCHE
GEGEVENS. - MISDRIJF.
1° Beklaagde heef~ geenerlei belang er biJ'
zich te voorzien tegen een vonnis dat de
publieke vordering door ve1jaring vervallen verklaart.
2° Wanneer een gemeentelijke politieverordening voorschl-ijft dat niet mag

gebouwrl worden zonde1' voomfgaandc
toelating van het College van bw·ge. meester en schepenen, wordt die verordening overt1·eden door dengene die, na
bij het College een aanvmag tot bouwen,
samen met technische gegevens, te hebben ingediend, tach bouwt volgens deze
gegevens, alhoewel het gemeentebestmt1'
hem !~ad laten weten dat het de gevmagde
toelatmg slechts zou verleenen ingcval de
technische gegevens zouden ge1m;jzigd
wo1·den.
(HOUBEN,
T. GEi\'IEENTE ANDRIMONT.)
Voorziening tegen vonnis door de correctioneele rechthank te Verviers in
heroep gewezen op 27 November '1936.
ARREST.
Overwegende dat de voorzieningen s::tmenhangentl zijn; dat ze dienen samengevoegd; i
Omtrent de voorziening van I-Iouben,
wat de openbare vordering betreft :
Overwegende dat eischer geen belang
heeft zich te voorzien tegen een vonnis
dat de publieke vordering, tegen hem
gericht, door verjaring vervallen verklaart; dat zijn voorziening dus niet
ontvankelijk is;
Wat de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat eischer geen enkel
middel tot staving van zijn voorziening
inroept, en dat het Hofer van ambtswege
geen opwerpt;
Omtrent de voorziening der gemeente
Andrimont :
Op het eenig middel : schending van
artikelen 1, 23, 77 en 78 van het Gemeentereglement van Andrimont op de gebouwen, door den gemeenteraad, in zijn
zitting van 20 Februari 1928, opgemaakt,
schending en verkeerde toepassing van
artikelen 1, 4, 9 en 10 der wet van 1 Februari 1844 op de Straatpolitie, gewijzigd door de wetten van 14 Oogst 1897
en 28 Mei 1914, 90, 8°, der Gemeentewet
van 30 Maart 1836, gewijzigd door de
wet van 15 Oogst 1897, 3 en 4 der wet
van 17 April 1878, bevattende den voorafgaanden titel van het vVetboek van
Strafvordering, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat bestreden
vonnis, ten onrechte, de betichting ten
laste van betichte niet bewezen heeft
verklaard - betichting : te Andrimont,
in Juli 1935, zonder voorafgaandelijke
toelating van het College vim Burgemeester en schepenen, een afsluitingsmuur ·te hebben doen bouwen langs den
openbaren weg, Maurice Duesbergstraat,
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en Jean J auresstraat - het vonnis zich
steunende op het feit, dat, in antwoord
op een verzoek Lot toelating· om Le Louwen, door betichte ingediend, ltet College
van Burgemeester en schepenen zich zou
bepaald hebben hem te laten weten dat
het zou geneigd zijn aan het verzoek een
gunstig gevolg te geven, voor zooveel de
ontworpen muur zou gemaakt worden
met, een grondmuur van een meter hoog
met, daarop, een aangepast ijzeren hek,
wat in strijd zou zijri met het reglement
van 20 Februari 1928, daar dit geenszins
zulke machL voorziet waardoor het College zulke voorwaarden aan de eigenaars
zou kunnen opleggen, maar het College
verplicht het verzoek aan te nemen of te
verwerpen, zooals het door .den eigenaar
wordt ingediend, en dat, in deze voorwaarden, hetichte, geen enkele aanzegging van weigering van toelating, binnen
den termijn bij artikel 90, 8°, der Gemeen tewet voorzien, on tvangen hebbende, heeft kunnen nieenen dat hij toelating
had om te bouwen zonder zich naar de
richtlijnen, door het College gegeven, te
moeten gedragen, alswimneer het recht
g·oed te keuren noodzakelijk het recht
insluit de plannen der ontworpen gebouwen te wijzigen; dat daarenboven,
artikel 23 van het betwiste reglement aan
het College van burgemeester en schepenen
uitdrukkelijk het recht toekent de manier
van afsluiten op te leggen volgens esthetische en hygienische voorwaarden en
volgens de ligging· der plaatsen, en de
afmetingen te bepalen welke aan de
muren, ijzeren lekken en ondermuren
moeten gegeven worden, en dat, eindelijk, de bouwer, die zich aan de voorwaarden niet onderwerpt, welke het
gemeentebestuur ten andere wettiglijk
stelt om de toelating tot bouwen te
verleenen, noodzakelijk . moet aanzien
worden als bouwende zonder toelating :
Overwegende dat volgens bestreden
vonnis, op 28 Maart 1935, aan het College
van burgemeester en schepenen, toelating
was gevraagd geweest om den betwisten
muur te bouwen en bij deze vraag de
vereischte technische aanduidingen gevoegd waren; dat, op 4 April daarop vol- ·
gend, het gemeentebestuur, onder bevestiging van ontvangst van dit verzoek,
heeft laten weten dat het Col_lege geneigd
was er een gunstig geyolg aan te geven
voor zooveel de afsluiting zou gemaakt
zijn uit een ondermuur van een meter
hoog, met, daarop, een aangepast ijzeren
lek; dat uit het vonnis nog blijkt dat
de muur is gebouwd geweest zonder dat
met deze voorwaarden rekening werd gehouden;
VERBR., 1937.- 8

Overwegende dat de rechter ten grond'e,
om de betichting, van bouwen zonder toelating, niet bewezen te verklaren, zich
stount op ltet feit dat ltet gemeenLereg·lement van Andrimont aan heL College
enkel het recht geeft een toelating te verleenen of te weigeren, zonder dat het aan
dit College de macht toekent de toelating
aan zekere voorwaarden te onderwerpen,
en op het feit dat verweerder, geen stellige
weigering· ontvangen hebbende, heeft
mogen en moeten meenen dat hij toelating
had te bouwen zooals hij heL gedaan
l1eeft;
Overwegende dat er nit deze vaststellingen van bestreden vonnis wordt afgeleid dat verweerder, die aan het College
van burg·emeester en schepenen een ·' erzoek tot toelating om Le bouwen haLl
voorgelegd, verzoek waarbij technische
aanduidingen waren gevoegd, deze toelating had zien weig·eren, vermits het
College het inzicht had te kennen gegeven
de toelating slechts te verleenen indien de
technische aanduidingen zouden gewijzigd
zijn;
Overwegende dat de goedkeuring van
een plan wordL geweigerd wanneer men
zegt dat men slechts een ander zal goedkeuren;
Overwegende dat, door te beslissen dat
verweerder, geen andere mededeeling dan
deze van 4 April 1935 ontvangen hebbende, had mogen en moeten meenen dat
hij toelating had om te bouwen volgens
de technische aanduidingen door hem aanvankelijk opgegeven, de rechter ten
gronde dus, bij een vergissing in de toepassing der wet, een toelating heeft gezien daar waar er slechts een weigering
was;
Overwegende dat het vonnis dus artikelen 1, 77 en 78 van het gemeentereglement van Andrimont van 20 Februari
1928, op het bouwen geschonden heeft;
Om deze beweegredenen, het Hof voeg't
de voorzieningen samen; verbreekt bestreden vonnis, doch in zoover slechts het
uitspraak doet over de vraag der burgerlijke partij, wat betreft het afbreken van
het deel van den afsluitingsmuur, door
betichte, langs de Maurice Duesbergstraat
te Andrimont, gebouwd'; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der Rechtbank te
Verviers, en dat melding er van zal gemaakt worden in den rand van het
gedeeltelijk vernietigd vonnis; verwijst
Houben in de kosten; verzendt de zaak
naar de Rechtbank van eersten aanleg te
Hoei, zetelende in graad van beroep,
uitspraak doende op de politievonnissen.
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·12 October 1937.- 2e kamer.- Voorzitter en verslaggever, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkbtidende conclnsie, H. Leon Co1'11il, advocaat generaal.
_2° KAMER.

18 October 1937.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAJ<:ZAKEN. ZI'l"fiNGSBLA.D VAN DE
COHREC'l'IONEELE HECHTBANK WAAROP
DE NAAl\I VAN DEN BEICLAAGDE ONTBHEEKT. STOFFELIJKE VERGISSING,
OVERIGENS HERSTELD DOOR DE . BEWOORDINGEN VAN HET VONNIS.
GEEN NIETIGHEID.

2°

FRANSCHE TAAL. NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN
DE). VEHVOLGING INGESTELD NA
'15 SEPTEMBEH 1935. - VONNIS, WAAR'I'EGEN BEHOEP, OPGEMAAKT IN HET
FRANSCH. VERPLICHTING DEZELFDE
TAAL TE GERRUIKEN VOOR DE RECUTSMACHT IN BEHOEP.

3°

FRANSCHE TAAL. NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN
DE). DEFINl'I'IEF ARREST OP TEGENSPHAAIC GEWEZEN IN DE WETTELIJK
VOORGESCHREVEN TAAL. NIETIGHEID VAN HET EXPLOOT EN VAN DE
OVERIGE AKTEN VAN RECHTSPLEGING,
DIE HET ARREST VOORAFGINGEN, DOOR
DIT ARREST GEDEKT.

1° Er is geen nietigheid, wanneer het
zittingsblad van de correctioneele 1'echtbank den naam van den beklaagde niet
vermeldt, ingeval dit verzu.im een eenvoudige stoffelijke ve1·gissing is en deze
vergissing overigens door de bewoordingen
van het vonnis hersteld werd.
2° Wanneer, bij vervolging ingesteld na
15 September 1935, het vonnis, waartegen beroep, in de F1·ansche taal werd
opgemaakt, moet oolc deze taal gebruikt
worden bij de rechtspleging v66r de
rechtsmacht in beroep (wet van 15 Juni
1935, art. 2~).
3° Wanneer de vervolging werd ingesteld
na 15 September 1935, wordt door het
definitief arrest, op tegenspraak gewezen
in de wettelijk voorgeschreven taal, de
nietigheid gedekt van het exploot en van
de overige akten van rechtspleging die
het arrest voorafgingen (wet van 15 Juni
1935, art. ~0, al. 2).
(LABUS, T. RUNJE.)

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

AllRES'f.

Overwegende dat de voorzieningen
gericht zijn tegon hetzelfde vonnis dat de
Lwee eischers, als mededador;;, wegens hel.zelfde misdrijf veroordeelt; dat de voorzieningen samenhangend zijn, en dat er
· aanleiding bestaat ze samen te voegen;
Wat de voorziening van Runje betreft :
Aangezien de bestreden beslissing werd
geveld op een rechtspleging in dewelke de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelin- ·
gen overeenkomstig de wet zijn;
vVat de voorziening van Labus betreft :
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 153 van het Wetboek van
· Strafvordering, doordat het zittingsblad
van 26 Mei der correctioneele rechtbank
den naam van beschuldigde Labus niet
vermeldt, en dat het dus niet bewezen is
, dat de rechtsvormen door het Wetboek
van Strafvordering voorgeschreven, jegens
hem werden vervuld;
Overwegende dat het onvrijwillig weglaten van den naam van den eischer
onbetwistbaar voorkomt als een eenvoudige materieele misslag, welke ten andel'8
, in de bewoordingen van het vonnis wercl
goed g·emaakt;
: Dat deze materieele misslag zonder
invloed is op de geldigheid van de rechtspleging en dat de· afleidingen, daaruit door
de voorziening gemaakt, niet gegrond zijn;
Dat het middel niet mag aangenomen
worden·
Omtr~nt het tweede middel : schending
der wet op he t gebruik der talen;
Overwegende dat het middel, ten onrechte, de schending aanklaagt cler wet~
ten samengeordend bij Koninklijk besluit
van '18 September 1908;
.
Overwegende, inderdaad, dat rechtsvordering werd ingesteld op 1 Maart 1937,
't is te zeggen na 15 September 1935; dat,
luidens artikel B8 der wet van 18 Juni
1935 deze laatste wet op de zaak toepasselijk was;
Overwegende dat, luidens artikel 2~
clezer wet, de rechtspleging moest geschieden en de beslissing in graad van beroep
moesL geveld worden in de taal waarin
het vohnis waartegen beroep was opgestelcl;
Dat het vonnis, in zake, in 't Fransch
opgesteld zijnde, het arrest, zooals het is
geschied, in 't Fransch moest opgesteld
zijn en de rechtspleging in deze taal moest
gesc.hieden;
Overwegende, voor 't ·overige, dat,
luidens artikel ~0, alinea 2, derzelfde wet,
het eindarrest, op tegenspraak en wettig-
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lijk in 't Fransch geveld, alle nietigheid
van exploot en vari andere alden van
recht~pleging dekt, nietigheid afgeleid uit
onweltigheden op Jtet gehruik der tal en;
En overwegende dat de he~Lreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
de wet zijn;
Om deze redenen, het 1-Iof voegt de
voorzieningen samen; verwerpt ze; verwijst ieder eischer in de helft der kosten.
18 October 1937.- 2" kamer.- VoorzitleT, H .•Jamar, voorzitler. - Verslaggever, H. De Wilde. Gelijklttidende
concltts·ie, H. Gesclu\, eerste advocaat generaal.
2°

KAMER. -

18 October 1937.

'1° VALSCHHEID. -

VALSCH PLAATSEN
VAN EEN KRUIS ONDERAAN OP EEN GESCHHIFT DAT VAN EEN OVEREENKOMST
DOET BLIJKEN. GEEN VALSCHHEID
DOOR HET VALSCHELIJK OPMAKEN VAN
EEN OVEREENKOMST.

2°

VALSCHHEID. GEVEINSDE AKTE.
MOGELIJKHEID DAT ZIJ EEN VALSCHHEID IN GESCHRIFTEN UITMAAKT.

3° MIDDELEN VAN VERBREKING.
-STRAFZAKEN.- DIEFSTALVAN GELD·SPECIEN GEPLEEGD GEDEELTELIJK TEN
NADEELE VAN DE MOEDER VAN BEKLAAGDE. BEWEERD GEBREK AAN
NADERE BEPALING VAN HET GEDEELTE
WAARVOOR DE DIEFSTAL STRAFBAAR
BEPALING DAARVAN STILZWIJWAS. GEND MAAR DUIDELIJK VOLGENDE UIT
DE OPGAVE VAN HET ARREST.- MIDDEL
GEBREKKIG IN FEITE.
~ 0 VERBREKING. -

STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN BEKLAAGDE VERWORPEN IN ZOOVER ZIJ GERICHT IS TEGEN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE
VORDERING. GEEN MIDDELEN AANGAANDE DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. EENVOUDIGE
AFWIJZING.

10 Het valschelijk plaatsen van een kruis on-

deraan op een geschrift, dat van een overeenkomst doet blijken, kan niet de valsch(1) Sic Verbr., 7 September 1926 (Bull. en
1927, I, 49, en de nota); 12 December
1927 (ibid., 1928, I, 45); 19 Mei 1936 (ibid.,
1936, I, 262), en 3 Juni 1935 (ibid., 1935,
I 264, en de nota)

PABlO.,

_I_ ~L~:c:::::c_:

heid uitmaken bestaande in het valschelijk
opmaken van een overeenkornst.
2° Een geveinsde akte, waat·ovet· pr~wtijen
het eens zijn, lean een valschheid in geschrif~en nitnw./cen in de mate waarin die
akte, door het gebrnik waartoe ze werd
opgemaalct, nadeel kan toebrengen aan
derden en in dien zin gevolg lean hebben
tegen hen ('1).
3° Is gebrelclcig in feite het middel waardoor
wordt beweerd dat de rechter die ten
grande beslist nagelaten /weft het gedeel/.e
van de gestolen geldsom te bepalen waa.rvoor een veroordeeling leon nitgesprolcen
worden, het overige gedeelte toebehoorend
aan de moeder van belclaagde; dan wanneer de bepaling dam·van stilzwijgenrl
maar toch duidelijlc volgt 11it de bewoordingen van het bestreden arrest.
~ 0 Wanneer de voorziening van belclaagde
tegelijk gericht is en tegen de beslissing
over de publieke vordering en tegen de
beslissing over de bwrgerlijke vordet·ing,
en het Ilof' de voorziening afwijst in zoover zij de veroordeeling tot straj' betref't,
werpt het ambtshalve geen middel op ten
aanzien van de bw·ge!'li:jlce vet·oordeeling (2).
(A. VAN DORMAEL EN ANDEREN,
T. J. VAN DORMAEL EN ANDEREN.)

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

Overwegende dat de voorzieningoen samenhangend zijn en dat ze dienen samengevoegd;
Omtrent de voorziening van Alphonse
Van Dormael en van Victorine Van Dormael :
Aangaande het middel : schending der
rechten der verdediging, van artikel 97
der Grondwet, van artikelen 1320, 1321
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, van
artikelen 66, 193, 196, 197, 213, 214,
85, 79 en 80 van het Strafwetboek, van
artikelen 113~, 1310, 1322, 13H, 13t.7,
13~8 en 13t.9 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat bestreden arrest een geschrift, dat
den verkoop vaststelt van twee paarden
en landbouwmateriaal, voor den prijs van
2,500 frank, door Mevrouw Van Dormael
(2) Vaste rechtspraak; zie onder meer,
Verbr., 23 Juli en 24 September 1934 (Bull.
en PABlO., 1934-, I, 370, 6°, en 388, 3°), en
5 Januari 1937 (ibid., 1937, I, 3, 5°),

120aan haar zoon Alphonse, heeft aanzien als
een valschheid in private geschriften door
ltet valschelijk opmaken van overeenkomst, alswanneer dat geschrift niet geteekend was, en dat er een kruis stond in
de plaats van het handteeken der moeder,
en alswanneer, volgens de beschikkingen
van het Burgerlijk Wetboek hierboven
bedoeld, het zetten van een kruis, zelfs
in bijzijn van getuigen, op een onderhandsche akte, geen enkele rechtswaarde
hebbende, en niet de vervalsching van
privaat g·eschrift uitmakende, zulke akte
als niet bestaande is, g·een bewijskracht
heeft, en geen bewijs, g()en begin van
bewijs of geen vermoeden kan doen ontstaan en, bijgevolg, geen nadeel kan
herokkenen :
Omtrent het eerste deel :
Overwegende dat eischers niet bepalen
waarin de rechten der verdediging zouden
geschonden geweest zijn;
Omtrent het tweede deel :
Overwegende dat, in zake, geen · enkel
vervalsching noch verdraaiing van handteeken of geschrift word t aangestipt;
Overwegende dat, integendeel, door in
naam van Mevrouw Van Dormael, op het
aangeklaagd geschrift een kruis te zetten
geeft de opsteiler van dat geschrift haar
aan als niet kunnende teekenen noch
schrijven;
Overwegende dat het plaatsen van een
kruis onder een geschrift aan dit geen
waarde kan geven van een aide met uitwerkende kracht, noch onder partijen
noch, in een zekere mate, jeg·ens derden
tegen wie het wordt ingeroepen; dat dit
plaatsen van een kruis op een voorgebracht stuk, ook niet de eigenschap van
een begin van schriftelijk bewijs kan
geven jegens dengene aan wien het kruis
wordt toegeschreven;
Overwegende dat het valschelijk plaatsen van een kruis op het stuk, dus geen
valschheid door opmaken van overeenkomst kan uitmaken;
Dat het bestreden arrest, door het
tegendeel te beslissen, artikel 196 van het
Strafwetboek overtreden heeft;
Omtrent de voorziening van Alphonse
Van Dormael en van Lesecque :
Aangaande het middel. : schending van
artikelen 97 der Grondwet, 1320, 1321
en 1382 van het Burgerlijk Werboek, 66,
193, 196, 197, 213, 214, 85, 79 en 80 van
het Strafwetboek, van artikelen 1134,
1310, 1322, 13H, 1347, 1348 en 1349 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat bestreden
vonnis als strafbare valschheid weerhouden l1eeft, een valsche schuldbekentenis
waaruit bleek dat eischer Lesecque een
leening van 2,500 frank had toegestaan

aan eischer Alphonse Van Dormael, zoo
gezegcl bestemd tot het. betalen van den
aankoop door deze aan zijue moeder gedaan van twee paarden en materiaal,
alswanneer de aangeklaagde akte geen
valschheid zou uitmaken in den zin van
artikel 196 van het Strafwetboek, maar
een veinzerij voor burgerlijke straffen
vatbaar, en aan niemand nadeel kunnende berokkenen :
Overwegende dat een verdichte alcte,
waarover partijen het eens zijn, een
valschheid in geschriften kan daarsteilen
in de mate waarin het gebruik, waartoe
zij is opgesteld, nadeel kan berokkenen
aan derden en in dien zin uitwerking hebben tegen hen ;
Overwegende dat, volg·ens de vaststellingen van het bestreden arrest, de aangeklaagde alcte van leening, welke de
rechter gefingeerd verklaart, geen ander
doel heeft gehad tenzij, tegen de werkelijkheid in, aan een leening te doen gelooven door Alphonse Van Dormael aan
zijn moeder toegestaan, en welke alcte
deze laatste het inzicht had tegen haar en
zijn medeerfgenamen te doen gelden, om
zich een ingebeeld krediet te verzekeren;
Dat daaruit volg't dat het arrest aile
bestanddeelen van de inbreuk, bij artikel
196 van het Strafwetboek voorzien, aanstipt, dat deze inbreuk de tegen de betichten uitgesproken straf rechtvaardigt, wat
namelijk zoo is, wat betreft Alphonse
Van Dormael, veroordeeld tot eene straf
voor de twee inbreuken van valschheid
ten zijnen laste gelegd, en zelfs dan wanneer de eerste wettiglijk niet mocht weerhouden worden zooals hierboven in het
onderzoek van de voorziening van. Alphonse Van Dormael en van Victorine
Van Dormael gezegd wordt;
Omtrent het middel van Marie-Jeanne
Van Dormael :
Wat het middel aangaat : schending
van artikel 462 van het Strafwetboek, en
het gebrek aan redenen in het bestreden
arrest, doordaL dit arrest, bij de veroordeeling van eischeres hoofdens diefstal
van muntspecien welke in onverdeeldlwid aan haar moeder en aan haar broeders en zusters toebehoorden, nagelaten
heeft het dee! van de gestolen som te
bepalen, welke het bedrag uitmaakt van
de bedrieglijke ontvreemding, die aileen
strafbaar is, en, volgens de bewijsmiddelen
van burgerlijk recht, het deel van eigendom van ieder der gemeenschappelijke
bezitters in deze som vast te steilen :
Overwegende dat eischeres vervolgd
was hoofdens bedrieglijke ontvreemding
van muntspecien ten nadeele van de
nalatenschap van haar moeder; dat, vol-
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gens bestreden arrest, de ontvreemding is
gebeurd gedurende dat haar moeder- in
leven was, maar dat de ontvreemde som
de prijs was van den verkoop van goed
dat in onverdeeldheid gebleven was tusschen de moeder en haar kinderen; dat de
rechter ten gronde er uit afleidt dat de
diefstal, voor een deel, gepleegd werd ten
nadeele van de broeders en zusters van
eischeres, deze laatste uit dien hoofde
veroordeelt en verklaart dat de diefstal
van het deel aan de moeder toekomende,
luidens artikel !,62 van het Strafwetboek
slechts aanleiding· kan g·even tot schadeloosstelling;
Overwegende dat uit deze vaststellingen
volgt dat bestreden arrest impliciet maar
duidelijk het bedrag heeft omschreven
van den diefstal welke tot de veroordeeling aanleiding gegeven heeft vermits het
vaststelt dat die diefstal als voorwerp
heeft gehad de som waarvan het verdwijnen werd aangeklaagd, verminderd
met de deelen welke aan de moeder van
eischeres en a an eischeres zelf toekwamen;
Dat het middel dus in feite mist;
En overwegende dat, wat de openbare
vordering aangaat, bestreden arrest geveld werd op een rechtspleging in dewelke
de substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen
overeenkomstig de wet zijn;
En overwegende dat, wat de burgerlijke
vordering aangaat, eischeres geen enkel
middel tot staving van haar voorziening
inroept, en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt;
Om deze beweegredenen, het Hof voegt
de voorziening samen; verbreekt bestreden beslissing in het gedeelte harer beschikkingen welke Victorine-Marie Van
Dormael, op 20 Juli 1910, te Rocour geboren veroordeelt; verwerpt de voorzienigen voor 't overige; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het Hof van beroep te Luik, en dat melding er van zal
gemaakt worden in den rand van de
g·edeeltelijk vernietigde beslissing; legt de
kosten ten laste van eischers, met uitzondering voor Marie Van Dormael; zegt dat
er geen aanleiding bestaat tot verzending.
18 October 1937, ~ 2e kamer. - Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Louveaux. Gelijkl1tidende
conclusie, I-I. Gesche, eerste aclvocaa t
generaal.

2e KAMER.- 18 October 1937.
1° AANWERVING VAN MANSCHAP-

PEN TEN BEHOEVE VAN VREEMDE TROEPEN. - VERBOD TOEPASSELIJK OP DE AANWERVING VAN VREEMDELINGEN.
2° AANWERVING VAN MANSCHAPPEN TEN BEI-IOEVE VAN VREEMDE TROEPEN. - BEGRIP.
1° De wet van 31 December 1936 verbiedt

het aanwerven zoowel van vreemdelingen
als van Belgen, ten behoeve van een
m·eemd lege1' of vreemde troepenmacht.
2° Maakt zich s9huldig aan het wanbedr#f'
van aanwervtng van mansclwppen ten
behoeve van een vreemd leger of vreemde
troepenmacht, hij die voor een vreemd
leger aangeworven manschappen door
Belgie leidt, hun voedsel en onderlwmen
verschaft, en hun de reislcosten betaalt.
(OEDENKIRCHEN.}
Voor;.-:iening tegen een arrest van he t
I-lof van beroep te Brussel, gewezen op
19 Mei 1937.
ARREST.
Omtrent het eenig middel : schending
van artikel 1 der wet van 31 December
1936, de i:nilitiewetten aanvullende, ten
eerste, doordat bestreden arrest, het eenig
feit (het werven van twee vreemde onderdanen) weerhoudende, beslist heeft dat
dit feit onder de hierboven bedoelde wetsbepaling vie!, alswanneer het enkel op
Belgische burgers toepasselijk is; en ten
tweede, doordat dit arrest, beslissende dat
die werving bij middel van giften was
gedaan geweest, als feit weerhoudt, de
gift uitmakende, welke noodig is opdat
de wet toepasselijke weze, het eenig feit :
(het betalen der reiskosten van twee
jonge Duitschers}, alswanneer een enkel
feit uitdrukkelijk door de wetgevers geweerd werd :
Op het eerste onderdeel :
Overwegende dat de wet in algemeene
en onbegrensde bewoordingen is opgevat,
dat zij, onder de straffen welke ze stelt,
alle werving van mannen verbiedt zonder onderscheid te maken tusschen Belgiselle burgers en vreemde onderhoorigen,
dat niets toelaat deze laatsten van de toepassing uit te sluiten; dat men, onder
voorwenclsel van verklaring, de letter der
wet, waarvan de bewoordingen uitdrukkelijk zijn, niet mag miskennen, door er
uit;.-:onderingen of onderscheidingen in te
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brengen welke er den zin van verdraaien
en haar van haar doe! afleiden;
Dat volgens wat door den verslaggever
der Commissie van justitie, in Kamer en
Senaat, gezegd is geweest, de wet den
aanwerver moet straffen zonder te onderscheiden of het feit van aanwerving gesteld wordt jegens Belgen of jegens vreemdelingen; dat, de betwiste tekst ook geen
enkel onderscheid maakt en dat omdat in
de uitccnzetting dcr beweegredenen, namelijk is gezegd geweest, dat de Regeering
niet onverschillig mocht blijven bij het
zien der aanwerving van Belgen voor een
vreemd Ieger, daaruit niet moet worden
afgeleid dat de wetgever het land geenszins heeft willen beschermen tegen de
gevaren van aanwerving van vreemde
onderdanen op zijn grondgebied;
Dat het middel in zijn eerste deel dus
niet gegrond is;
Op het tweede dee! :
Overwegende dat het aangeklaagd arrest, in de bewoordingen der wet zelf,
<le betichting bewezen verklaart; dat het
met nauwkeurigheid, in hoofde van betichte de daden bepaalt welke onder de
l.oepassing der wet vallen, namelijk het
t!onr Belg·ie Ieiclcn van twee enkelingen
aangeworven voor een vreemd Ieger, het
hcwrgen van herberging en voeclsel aan
<lezen, hcL betalen van hun reiskosten,
woals in het verslag van de Senaatcommissie van justitie worclt gezeg·cl; dat
het arrest alzoo, zonder eenig inzicht van
zuivere weldadigheid aan te stippen, valgens de wet de bestanddeelen l1eeft vastgesteld welke de inbreuk, aan eischer ten
Iaste gelegd, uitmaken;
Overwegende dat deze vaststelling,
welke in feite bestaat, bindend is, en dat
het Hof van verbreking er geenszins kennis van mag nemen; clat het mid del aldus
niet mag aangenomen worden;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
18 October 1937.- 29 kamer.- Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. ~ Verslaggever, H. Istas.- Gelijkluidende conclusie,
H. Gesche, eerste advocaa t generaal.

2° KAMER. -

18 October 1937.

VERKEER. TELASTLEGGING DOOR
NAAR RECUTS TE ZWENKEN DEN DOORGANG VAN DENGENE DIE ZIJN WEG
VERVOLGT TE HEBBEN AFGESNEDEN. FElT DAT JTET MISDHIJF UI'fMAAK'l' VOORZIEN DOOI1 ARTIKEL 57, 1°, c, VAN DE
VERKEERSVEROHDENING. VEROOR-

DEELING,, OP GROND VAN DIE BEPAUNG,
WETTIG.
" Den doo1'gang van den weggebruilcer die
zijn weg vervolgt afsnijden dam· naar
!'echts af te dmaien" is «den dool'qang
niet vrijlaten voor den in beweging zijnde
weggebruiker, wanneer men een rijbeweging uitvoert "; de !'echter past dus
wettig op het aldus in de telastlegg1:ng
omschreven feit de straf toe, die voorzien
'is door artikel 57, 1°, c, van de algemeene
vedceersverordening van 1 Februari 193J,,
en zopdoende wijzigt hij de benam'ing
van het misdrijf niet derwijze dat hij den
belclaagde er van moest verwittigen.
T.

(VANDEPUTTE,
COMPAGNIE D'ASSURANCES « L'UHBAINI<:
EN DEPAILLE.)

ll

Voor:dening tegen een vonni~ in beroop
gewezen door de correctioneele recltLbank
van Dergen, op 1 Juni 1937.
ARREST.
Omtrent het eenig mindel : sclJonding
van artikel 97 der Grondwet, doo]'(laL !Jcstreden vonnis de omschr!jving van de
inbreuk heeft gewijzigd zonder daat·oveJ'
uitleg te geven, en zonder aan te duiclen
welke der drie inbreuken, bij artikel 57,
1o, van het Koninklijk besluit van 1 Februari 1934 op bet politieverkeer voorzien, als bewezen werd geoordeeld :
\Vat de publieke vordering betreft :
Overwegende dat uit aangeklaagd vonnis blijkt dat de overtreding op h!C)t verImer, in zake het eenige bestanddeel van
de fout was, dat de betichting van onvrijwillige slagen en verwondingen uitmaakte;
Overwegende dat deze betichting niet
mocht weerhouden worden tenzij de
eerste wettiglijk werd opgezocht en vastgestelcl;
Overwegende, cli!maangaande, clat betichte, gedaagd om rechts afdraaiende,
den doorgang te hebben afgesneden voor
een weggebruiker die zijn weg vervolgcle,
't is te zeggen, die in beweging was, wist
dat hij het feit, rechts af te draaien, bij
2o van artikel 57 van het Koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 voorzien, niet
moest verantwoorden;
Overwegende dat het feit, zooals het
omschJ'even was in de daging, zoo het
dam·even werd gezegd, en waarop lJctichte bijgevolg in staat was gesteld geweest zich te verdedigen, een rijbeweging
uitmaakte verboden door 1°, c, van
artikel 57 voornoemd, en dat het, ten

_\_ __ ,,:_
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andere, de tekst is, welke in het vonnis
goed bep::J.ald is;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
vonnis wettiglijk de uitgesproken veroordeelingen rechtvaardigt en dat het middel niet mag aangenomen worden;
Wat de burgerlijke vordering van
de verzekeringsmaatschappij « L'Urbaine"
aangaat :
Overwegende dat de voorziening geen
onkel bijzonder middel inroept en dat het
I-Iof er van ambtswege geen opwerpt;
Wat de burgerlijke vordering van
Joan Depaille aangaat :
Overwegende dat eischer aan bestreden
arrest het verwijt maakt zijn conclusien
nieL te hebben beantwoord er toe strekkende de verdeeling der verantwoordelijkll8id te doen aannemen;
Overwegende dat bestreden beslissing,
het vonnis a quo bevestigende, zich bepaalt tot het toekennen van een provisioneele vergoeding aan de burgerlijke partij
Depaille, en, voor 't overige, tot het bevclen van een deskundig onderzoek;
Dat zulk vonnis geen eindvonnis is en
gcen uitspraak doet over de bevoegdheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
En overwegende dat bestreden _besli_ssing gevcld werd op een rechtsplegmg lll
dewclke de substantieele of op straf van
nietiglteid, voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
18 October 1937. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. Verslaggever, H. De Wilde; Gelijkluidende
conclusie, H. Gesche, eerste advocaat
generaal.
2e

KAMER. -

19 October 1937.

1° STRAF. -

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.
REGELEN VAN HET STRAFWETBOEK.
MAXIMUM VAN ZES MAANDEN IN
GEVAL VAN SAMENLOOP VAN WANBEDRIJVEN.

2o STRAF. VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.- VERSCHILLENDE ARRESTEN
DIE WEGENS SAMENLOOPENDE WANBEDRIJVEN VEROORDEELEN TOT VERVANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN WAARVAN
HET GEHEEL BEDRAG ZES MAANDEN
OVERSCHRIJDT.
30 VERBREKING. - ONWETTIGE STnAF.
VERBREKING AMBTSHALVE.

r,o

V}<]RBREKING. DRAAGWIJDTE. VEROORDEELING WEGENS SAMENLOO-

PENDE WANBEDRIJVEN TOT VERVANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN WAARVAN
HET GEHEEL BEDRAG ZES MAANDEN
OVERSCHRIJDT. GEDEELTELIJKE VEllBREKING.

S0

VERWIJZING NA VERBREKING.
VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. VERBREKING IN ZOOVER HET GEHEEL
BEDRAG VAN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN
NIET
VERMINDERD
WERD TOT ZES MAANDEN. VERBREKING ZONDER VERWIJZING.

1° De gevangenisstraf tot vervanging van
geldboeten, die wegens misdrijven tegen de
wetten op de douanen en rtccijnzen worden
opgelegd, wordt beheersc/,!t door het Strafwetboek en mag, in geval van samenloop
van wanbedrijven, zes maanden niet
overschrijden (wet van 21 Maart 18S9,
art. 48; Strafwb., artt. 40,60 en 100) (1).
2° Op de voorziening van beklaagde verbreekt het Hof ambtshalve de verschillende
arresten die, wegens samenloopende wanbedrijven, vero'ordeeld hebben tot vel"vangende gevangenisstmffen waa1·van het geheele bedrag zes maanden overschrijdt
(Strafwb., artt. 40 en 60) (2).
,
3° Het Hof verbreelct ambtshalve indien de
straf onwettig is.
4° W anneer belclaagde we gens samenloopende wanbedrijven ve1·oordeeld werd tot
vervangende gevangenisstraffen waarvan
het geheele bedmg zes maanden overschrijdt, ve!'b!·eekt het Hof slechts in
zoover de arresten verzuimd hebben dat
geheele bedrag te verminderen tot zes
maanden (2).
so Wanneer, op voorziening van beklaagde,
de arresten verbrolcen worden in zoove1·
zij nagelaten hebben het geheele bedrag
van dec vervangende gevangenisstmffen
tot zes rnaanden te verminde1·en, bestaat
er geen aanleiding tot verwijzing (2).
(JOSEPH DEFLANDER EN ANDEREN,
T. BEHEER VAN FINANCIEN.)

Voorziening tegen vijf arresten van het
1-Iof van beroep te Luik, gewezen op
13 Mei 1937.
ARREST.

Overwegende dat de vijf bestreden
arresten, in dezelfde bewoordingen, dezelfde rechtskwestie oplossen; dat de voorzieningen welke ze bestrijden dus samen(1) S,ic Verbr., 10 December 1923 (B-nll. en
PASIC., 1924, I, 70).
(2) Sic Verbr., 30 November 11J3G (Bnll. eu
PAs!C., 11136, I, 435, 1o, 2° en 3o).
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hangend zijn en dat ze dienen samen- geleefd, en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
gevoegd;
Om deze redenen, het Hof voegt de
'.Vat de voorzieningen aangaat door
Joseph Deflander en door Jules Deflander voorzieningen samen; verbreekt de bestreden arresten, maar in zoover slechts
ingediend :
Om trent het middel ex officio: schending de rechter in beroep verzuimd heeft de
van artikelen ~0 en 60 van het Straf- vervangende gevangenzitting, ten laste van
Joseph Deflander en Jules Deflander, tot
wetboek :
Overwegende dat, in deze zaken, den- op zes maand te verminderen; zegt dat
zelfden dag, door hetzelfde Hof gevonnist, er uit dien hoofde geen aanleiding bestaat
dit Hof over samenloopende misdrijven tot verzending; verwerpt de voorziening
afzonderlijk uitspraak doende, de bestre- van Henri Bosmans, en verwijst hem in de
den arresten eischers tot vervangende - kosten zijner voorziening; verwijst J ogevangenisstraffen hebben veroordeeld seph Deflander in zes twaalfden, Jules Dewaarvan het totaal voor elk de zes maan- flander in drie twaalfden en den Staat in
drie twaalfden der overige kosten; beveelt
den te b oven gaa t;
Overwegende dat de bepalingen van dat onderhavig arrest zal overgeschreven
artikel 225, § 2, der algemeene wet, en worden op de registers van het Hof van
artikel 27 der wet van 6 April18~3, welke beroep te Luik, en dat melding er van zal
den duur van de gevangenzitting voor het gemaakt worden in den rand van de
niet betalen van boeten in zake inkom- gedeeltelijk vernietigde arresten.
rechten, uitgangrechten en accijnsrechten,
19 October 1937.- 2e kamer.- Voo'l'bij artikel ~8 der wet van 21 Maart 1859 zitte'l', I-I. Soenens, raadsheer waarnemend
uitdrukkelijk werden afgeschaft, en, door voorzitter. - Ve1·slagg'eve'l', H. Fauquel.
artikel 51 van het Strafwetboek dat door
Gelijlcluidende conclnsic, I-I. Leon
de wetgevende kamers was aangenomen Cornil, advocaat generaal.
geweest werden vervangen; dat artikel 51
vervangen werd door arlikel ~0 van het
Strafwetboek van 1867;
Overwegende dat dit artikel alsook
2e KAMER. - 19 October 1937,
artikel 80 van hetzelfde wetboek, - zeggencle dat in geval van samenloop van 1° GEMEENTEVERORDENING.
meerdere
wanbeclrijven, de strafl'en
VERBOD WOONWAGENS OF TOT WOONST
samengevoegd worden zonder nochtans
DIENENDE FOORKRAMEN OP TE RICHhet clubbel van het maximum der zwaarste
TEN OF TE LATEN OPRICHTEN BUITEN
straf te mogen overschreiden,- krachtens
DE DAARTOE BIJZONDER AANGEWEZEN
artikel 100 van g·ezegd wetboek, worden
PLAATSEN. GEEN SCHENDING VAN
toegepast op straffen, andere dan geldHET RECHT VAN EIGENDOM. EENstraffen, nitgesproken hoofdens inbreuken
VOUDIGE BEPRRKING VAN DIT RECHT.
op de douanen- en accijnswetten, bij ge2o GEMEENTEVERORDENING. brek aan daarmede strijdige beschikGEMEENTEPOLITIE. MAATREGELEN
kingen in deze wetten;
DIE GESCHIKT ZIJN OM DE OPENBARE
Overwegende dat, luidens artikel 4.0
VEILIGHEID EN GEZONDHEID TE VERvan het Strafwetboek, de vervangende
ZEKEREN. TOEPASSING MOGELIJK
gevangenisstraf, voor de veroordeelden
TEN AANZIEN VAN PRIVATE EIGENDOMhoofdens wanbedrijf, drie maand niet mag
MEN.
overschreiden; dat, in geval van samen3° GEMEENTEVERORDENING. loop van wanbedrijven, dit maximum,
KAMPEN VAN WOONWAGENS. VERdoor artikel 60 van hetzelfde Wetboek,
PLICIITING TUSSCHEN DE WOONWAGENS
op het dub bel gebracht wordt;
EN DE OMHEINING EEN AFSTAND VAN
Overwegende dat daaruit volgt dat
EEN METER EN TUSSCHEN DE WOONdoor de vervangende g·evangenisstraffen,
WAGENS EN DEN OPENBAREN WEG EEN
- welke de arresten, elk afzonderlijk geAFSTAND VAN VIJF METER TE LATEN.
nomen, ten laste van eischers w~ttiglijk
UITLEGGING.
nitspreken, - tot een eenige gevangenisstraf van zes maanden niet te vermin- 1° De rwmeenteverordenin,q die ve'l'biedt
deren, de rechter in beroep de wetswoonwagens of tot woonst dienende
bepalingen in het miclclel bedoeld miskend,
foorkramen op te 1'ichten of te vesti,qen,
en, bijgevolg, geschonden heeft;
of le laten oprichten of vestigen, bniten
de daa'l'tOe bijzonder aan(fCWezen plaatOverwegende, voor 'L overige, clat de
sen, schendt niet het 'l'echt van eigendorn
subs tan tieele of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werden naop de gronden waa'l' het aldus verboden
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is woonwagens of foorlcramen neer te kelen 544, 1134, 1319 en 1320 van het
zetten; zullce verordening beperlct een- burgerlijk Wetboek, artikelen 97 en 107
voudi!T de uitoefening van dat recht van der Grondwet, artikelen 1, en in 't bijzonder, alinea's 1 en 3, 9 van het regleeigcndom (Burgi. Wb., art. 544) (1).
2° De aemeenteoverheid, die er voor zorgen ment van 8 Oogst en 27 November 1933
moet aan de inwoners het voordeel van op de woonwagens en de kramen der fooreen goede politic te verscha ffen, moet al kramers als woonst dienende, artikel 24,
alinea's 2 en 3, van het reglement op de
de rnaatregelen voo1·schrijven wellce geschilct zijn om de openbare veiligheid en gebouwen, gezegde reglementen uitgevaargezondheid te verzelceren; die maatregelen digd door de gemeente Montigny-surlmnnen uitgebreid worden tot de private Sambre, doordat bestreden vonnis de
eigendornrnen en zijn, wat hun toepassing vordering van eischeres heeft afgewezen
betreft, niet beperlct tot de openbare voor zoover zij strekte tot de vergoeding
plaatsen alleen (Decreet van 14 Decem- van het feit van betichte, die zich met
ber 17 89, art. 50; decreet van 16-24 Au- een woonwagen, die tot woonst diende,
op een verboden plaats had gevestigd en
gustus 1790, titel XI, art. 3) (1).
weder gevestigd, onder voorwendsel da t
3° vllannee!' een gemeenteverordening VOO!'schrijft dat, in de lcampen van woon- de reglementaire beschikkingen, hierwagens, deze wagens rnoeten geplaatst boven bedoeld, strijdig waren met de
z·ijn op rninstens een mete!' afstand van vrije uitoefening van het recht van
de o1nheining en op rninstens vijf meter eigendom, en over zaken verordende,
afstand van den openbaren weg, volgt welke, door hun natuur, aan de waakdaaruit niet dat de afstand van vijf zaamheid en de zorg van de gemeente
·meter tusschen de woonwagens en den niet zijn toevertrouwd, alswanneer : 1° de
openbaren weg slechts zou gelden vom· de betwiste reglementaire beschikking geensniet a{gesloten learn pen; de eerste bepa- zins een hindernis inhielden, onvereenigling is algerneen en bedoelt al de grenzen baar met het recht van eigendom, waarvan het !camp; de tweede bepaling is een van de uitoefening door reglementen kan
rnee1· bijzondere die slaat op het gedeelte --beperkt worden (schending van artikel 5ft4
van het lcam]J waar het dooT den open- van het Burgi. Wb., artt. 97 en 107 der
baren weg begrensd woTdt (Gemeente- Grondwet); 2° zij ingegeven en gerecht-

verordeningen van Montigny-sur-Sambre, van 8 Augustus en 27 November
1933 op de woonwagens en tot woonst
dienende foorkramen, artt. 6, 9°, ·en 7,
al. 2).
( GEMEENTE MONTIGNY-SUR-SAMBRE,
T. ACHILLE MAGNE'l'TE.)

V oorziening· tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Charleroi, op 16 Januari 1937.
ARREST.

Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 50 van het decreet van
14 December 1789, betreffende de stichting der municipaliteiten, artikel 3 van
titel XI van het decreet van 16-24 Oogst
1790 op de gerechtelijke inrichting, artikel 46 van het decre_et van 19-22 Juli 1791,
betreffende de inrichting der gemeente- en
correctioneele politie, artikel 78 der Gemeentewet, samengeordend door Koninklijk besluit van 27 November 1891, arti(l} Zie Verbr., 14 Maart 1904 (Bull. en
1U04, I, 175); 14 April 1U13, (ibid.,
1913, I, 190); 24 Februari 1930 (ibid., 1030,
1, 12G),
.

PASIC.,

vaardigd waren door bezorgdheid om
publieke moraliteit, gezondheid en veilig·heid, en dat het aan den rechter ten
gronde niet behoort de noodzakelijkheid,
de nietigheid, of de geschiktheid er van
te beoordeelen (schending van artikel 50
van het decreet van 14 December 1789,
art. 3 van titel XI van het decreet van
'16-24 Oogst 1790, art. 46 van het decreet
van 19-22 Juli 1791, art. 78 der Gemeente·
wet, artt. 1134, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, artt. 97 en 107 der
Grondwet, art. 1 van het reglement op
de woonwagens en foorkramen tot woonst
dienende, art. 24 van het reglement op
de gebouwen) :
Overwegende dat, luidens artikel 1 van
het reglement van 8 Oogst en 27 November 1933, en bij verwijzing naar het reglement op de gebouwen van de gemeente,
eischeres, " het verboden is, buiten de
bijzonder aangeduide plaatsen, woonwagens of foorkramen tot woonst of
slaapkamer dienende, te vestigen of in
te richten, te laten vestigen of inrichten;
nochtans mogen de personen, die, op den
datum van het invoege treden van het
reglement, op het grondgebied der gemeente, in woonwagens of foorkramen
gevestigu zijn, daar voort verblijven, op
voorwaarde dat de inrichtingen op nlle
B'ebied aan de reglementair0 voorschriften
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beantwoorden; _nochtans, indien die perOverwegende dat hot fnrichten, in eene
son en hun woonwagen of foorkraam ver- agglomeratie, van woonwagens of foorlaten, al ware het maar tijdelijk, verliezen kramen voornamelijk in hout gebouwd,
zij het voordeel van het verkregen recht, en waarvan de bewoners noodzakelijk in
en de woonwagen of foorkraam zal op die een dicht verwarde mengeling leven, op
plaats niet meer mogen bewoond worden"; zichzelf, alware het slechts onder oogpunt
Overwegende dat verweerder vervolgd van brandgevaar en voortzetten van bewerd, namelijk, om zich, met een woon- smettelijke ziekten, een gevaar kan opwagen, tot woonst dienende, op eon door leveren, dat de wet aan de municipalide hierboven bedoelde reglementen verba- teiten heeft opgelegd te voorkomen en
don plaats te hebben gevestigd, en te1~ug tegen te werken in het voordeel der gegevestigd; dat de gemeente, eischeres, meenschap;
zich burgerlijke partij heeft gesteld en
Dat, be halve alle andere beschouwingon,
1 dat het aangeklaagd vonnis haar eisch het verbod, door de betwiste reglemenLen
I heeft afgewezen, om reden dat de regle- uitgevaardigd, dus wel in de wettelijke
mentaire bes_ chikkingen waarop deze eisch bevoegdheden valt aan de gemeente1stemt een bedekte onteigening uitmaken, overheden toebedeeld;
on, daarenboven, op geen voorwerpen
Overwegende dat, daar het verhod,
slaat welke aan de waakzaamheid en de waarvan sprake, dit karakter heeft, de
zorg der gemeenteoverheid zijn toe- modaliteiten van zijn toepassing enkel
vertrouwd; dat die beschikkingen dus nog onder de beoordeeling van de bestuursniet met de wet overeenstemmen, en dat, macht vallen, en aan het toezicht van de
lui dens artikel 107 der Grondwet, de gerechtelijke macht ontsnappen;
hoven en rechtbanken, ze dan niet mogen · Dat de gemeenteraad van Mont.ignytoepassen;
sur-Samhre dus in voile onafhankelijkheid,
Overwegende dat de bepalingen van door hehoorlijk goedgekeurde reglemenartikelen 537 en 5~~ van het Burgerlijk ten, heeft kunnen, trapsgewijze, de uit\Yetboek en 11 der Grondwet door de werping der reeds op het grondgehied der
IJL1twi~te reglementen niet werden misgemeente opgerichte woonwagens hevelen,
kend; dat, inderdaad, artikel 537 aan de en, in een zekere maat, wat hij '' verenkelingen de vrije l1eschikking over hun worven rechten " hetitelt, l1eeft kunnen
goederen slechts toekent, behoudens de eerhiedigen, hun hehoud, niettemin onderdoor de wetten bepaalde wijzigingen, en werpende aan de voorwaarden welke hij
dat artikel 5~~ uitdrukkelijk zegt dat men achtte vereischt te zijn door het openbaar
van den eigem1om geen gebruik mag rna- belang;
Overwegende, bijgevolg, dat het hestreken dat strijdig is met de wetten of met
de verorderingen;
den vonnis, door het hetwiste verbod onDat door de betwiste reglementen aileen wettig te verklaren, en door, om die reden,
de uitoefening van het eigendomsrecht den eisch der burgerlijke partij, tegen
wordt beperkt zonder dat het recht zelf betichte gericht, af te wijzen, deze grondwordt aangeraakt en zonder ontzetting regels heeft miskend en alzoo de teksten,
van deze die er in het bezit van is;
in het middel hierboven hedoeld, heeft
Overwegende, anderzijds, dat artikel 50 geschonden;
van het decreet van 14 December 1789 en
Omtrent het Lweede middel : schending
artikel 3 van titt>l XI van het decreet van van artikel 50 van het decreet van 14 De16-2~ Oogst 1790, aan de municipaliteitscember 1789 op de oprichting der munikorpsen, de zorg toevertrouwen de be- cipaliteiten, art.ikel 3 van titel XI van
woners van de voordeelen eener goede het decreet van 16-24 Oogst 1790 op de
politie te doen genieten, en, namelijk, gerechtelijke inrichting; artikel 46 van
alle maatregelen voor te schrijven ge- het decreet van 19-22 Juli 1791 op de
schikt om de publieke veiligheid en ge- inrichting van een gemeentelijke- en
zondheid te verzekeren;
correctione.ele politie; artikel 78 der GeDat deze wetten noch de natuur van meentewet samengeordend door Koninkdeze voorzorgen noch de plaatsen in de lijk besluit van 27 November 1891; artigemeente aanduiden waar ze mogen ge- kelen 1134, 1319 en 1320 van het Burgernomen worden ten einde de doeleinden lijk Wetboek; artikel 551, en in 't bijdoor den wetgever bepaald te bereiken; zonder artikel 551, 2°, van het StrafDat de maatregelen door de munici- wethoek; artikelen 97 en 107 der Grondpalitoil~korpsen uit te vaardigen zich mowet; artikelen 6, 7°, en 9 van het regieg·"n nilstrekken tot allc oorzaken liggende mont van 8 Oogst en 27 November 1.9R3
in dt• private eigendommen en van aard op de woonwagens en foorkramen, door de
om de publicke gozondlteid te schaden en gemeente van Montigny-sur-Samhre uitrampzaligo pLtgen te verwekken;
gevaardigd, doordat hestreden vonnis
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eischeres in verbreking v,an haar eisch
heeft afgewezen voor zoover hij strekte
tot de vergoeding van het feit van betichte : in een kamp niet voorzien van
elektrische verlichting, 'verbleven te hebben in een woonwagen, dit in strijd met
artikel 6, ? 0 , van bovenbedoelde reglement, het vonnis voorgevende dat deze
heschikldng hij de betwiste reglementeering niet paste, alswanneer deze beschik-.
king ingegeven en gerechtvaardigd was
door bezorgdheid om de publieke moralit teit, gezondheid en veiligheid, en dat het
1 aan de rechters ten gronde niet behoorde
! over de noodzakelijkkheid, de nuttigheid
, en de geschiktheid van den maatregel,
) waar·van sprake, te oord(lelen;
Overwegende dat artikel 6, ? 0 , van het
1·eglement zegt dat « elk kamp moet voorzien zijn van voldoende elektrische verlichti.ng, werkende van 6 tot 11 1/2 uur
van 1 October tot 31 Maart, en van 9 tot
'11 1/2 uur, 'van 1 April tot 30 September,
alsook op elk eenvoudig verzoek van de
politic »;
Overwegende dat, zooals in antwoord
op het eerste middel werd gezegd, de
maatregelen, die, uit hun aard, van de
reglcmentaire macht der municipale korpsen afhangen, tot de private eigendommen
mogen worden uitgebreid en in hun toepassing niet tot de openbare plaatsen beperkt zijn;
Dat het feit door den rechter ingeroepen, dat het kamp, waarvan sprake,
geheel met een orilheining is afgesloten
en niet toegankelijk is voor het publiek,
dus onverschillig is voor de oplossing van
het vraagpunt door het mid~el opgeworpen;
Overwegende dat, moest men zelfs, met
het vonnis, aannemen dat het voorschrift
van artikel 6, 7°, van het L'eglement geen
ander doel heeft gehad dan de bewaking
der politie te vergemakkelijken, dan nog
deze enkele beschouwing zou voldoende
zijn cim den uitgevaardigden maatregel te
rechtvaardigen; dat, inderdaad, de de• creten van 14 December 17 89 en 1624 Oogst 1790 de municipale macht uitdrukkelijk gelast aan alle bewoners, zonder onderscheid, de voordeelen: van een
goede politie te verzekeren, en over hun
veiligheid en hun rust te waken; dat,
door, te dien einde, de behoorlijke verlichting van de kampen der foorkramers
te eischen, het gemeentebestuur een maatregel uitvaardigt die in de uitoefening valt
wtn zijn wettelijke verplichtingen, en met
Llcze in nauw verb and staat;
Dat de wettelijkheid van dezen maatregel dus niet betwistbaar is, en, dat, bijgcvolg, het mid del gegrond is;

Omtrent het derde middel : schending
van artikel 15 der wet van 1 Februari
184A op de straatpolitie, gewijzigd bij
artikel 3 der wet van 28 Mei 1914, artikelen 1, alnea 2, 2o, 3, 6, 6°, en 9°, 7, en
in 't bijzonder, ? , alinea 2, 9, van het
reglement van 8 Oogst en 27 November
1933 op de woonwagens en de foorkramen
tot woonst dienende, door de gemeente
Montigny-sur-Sambre uitgevaardigd; artikelen 1134, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 9? der Grondwet, doordat bestreden vonnis geweigerd
heeft den eisch van eischeres .in verbreking
aan te nemen, strekkende tot de vergoeding van het feit van betichte, die in een
woonwagen heeft verbleven op min dan
vijf meter afstand- van den publieken weg
geplaatst, het vonnis voorgevende dat de
verplichting bij gezegd reglement ui lgevaardigd : de woonwagen op vijf meters
van den publieken weg te plaatsen, zich
enkel toepast op woonwagens geplaatst
op een niet afgesloten grond, wat hcl
onderhavig geval niet is, alswanneer zulko
uitlegging van het reglement in strijd is
met de bewoordingen van dit reglcmcn t
zelf, waarvan artikel ? , aline a 2, voorzie t
dat, in alle geval, elk voertuig op vijf meter afstand van den publieken weg moe t
geplaatst worden :
Overwegende dat, nit het samenbrengen der alinea's 1 en 2 van artikel '1 van
het reglement, blijkt, dat zijn tweede
alinea, zooals het woord « nochtans »,
waarmede het begint, het aanduidt, de
personen bedoelt, zooals verweerder, die
op den datum van het in voege brengen
van het reglement, in woonwagens, buiten de plaatsen, voortaan tot k8mpen
van foorkramers bestemd, verhleven, en
het inzicht had den er in te blijven; dat
artikel ~2, anderzijds, den toestand der
personen regelt die, op de bijzonder aangeduide plaatsen, reeds gevestigd waren,
of zich zouden komen vestigen;
Dat het reglement, voor de eene en voor
de anderen, het recht om te wonen, daar
waar ze zich bevinden, aan dezelfde voorwaarde ·onderwerpt, te weten : dat de
instellingen onder elk opzicht aan de
voorschriften van het bevel beantwoordeno'verwegende dat, na, in zijn artikel 6,
zekere vereischten te hebben opg·esomd,
waaraan de woonwagens en de kampen
moeten voldoen, het reglement, in zijn
artikel ?, alinea 2, er aan toevoegt dat
« in alle geval, elk voertuig op 5 meters
afstand van den publieken weg moet geplaatst worden»;
Ovcrwegende dat de gebiedonn<\ ::thsolute en geen beperking inhoudende li~·
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woordingen van deze bijzondere beschikking, hetzij tusschen de voertuigen gesteld op de plaatsen waar het voortaan
verboden zal zijn te verblijven, en deze
die gesteld zijn op de toegelaten plaatsen,
ltetzij tusschen afgeslotene en niet afgeslotene kampen, moest men, bij veronderstelling, met den rechter ten gronde, aannemen dat ze niet allen moeten afgesloten
zijn, geen enkel onderscheid dulden; clat
de tekst geen enkel uitzondering voorziet;
dat, behalve het recht aan de foorkramers
toegekend, voort te verblijven op een
plaats, voortaan verboden, maar waar ze
zich reeds bevonden (art. 1, al. 2), en er
meer dan tien voertuigen te groepeeren
(art. 7, al. 2, eerste zin), het uit den
samenhang van het reglement klaar blijkt
dat het, zonder onderscheid, aile woonwagens en alle kampen aan dezelfde
regels en voorwaarden heeft willen onderwerpen;
Overwegende dat bestreden vonnis
zich te vergeefs beroept op artikel 3, dat
uan de zaak vreemd is, en op artikel 6,
9°, luidens hetwelk (( er ten minste een
meter afstand moet zijn tusschen .. het
voerluig en de omheining » (van het
kamp);
Dat, inderdaad, dit laatste voorschrift
met dit van artikel 7, a linea 2, ten voile
overeenkomt;
Dat, in algemeenen regel (art. 6, 9°) de
woonwagen zich ten minste op een meter
afstand van de omheining· moet bevinden,
maar dat, langs den kant waar de omheining het kamp van den publieken weg
scheidt, de speciale beschikking van artikel 7, alinea 2, een afstand van ten minste
vijf meter eischt tusschen den woonwageil en den publieken weg;
Overwegende, bijgevolg, dat door te
beslissen dat artikel 7, alinea 2, tegen
verweerder niet mag worden ingeroepen
omdat deze een afgesloten kamp bezet,
het aangeklaagd vonnis, willekeurig, den
zin en de draagwijdte van deze beschikking beperkt, en, bijgevolg, deze geschonden heeft;
\Vat vierde, vijfde en zesde middelen
betreft :
Overwegende dat deze middelen aan
den recllter ten gronde ten laste legt den
eisch van eischeres van de hand te hebben gewezen, eisch gesteund op het feit
dat verweercler voornoemcl reglement zou
overtreden hebben, dit maal niet door
zich te vestigen of zich in te stellen, maar
door woonwagens tot woonst dienende te
Iaten vestigcn of instellen : 1° buiten de
plaatscn waar het bijzonder toegelalen
was; 2° in eeu kamp niet van elektrische
yerlichtine- voorzien; 3° op een afstand

'128van min dan vijf meter van den publieken
w'eg:
Overwegende dat, mutatis mutandis, het
vonnis deze redenen van eisch verwerpt
om dezelfde redenen als deze ingeroepen
tot staving der beslissingen onder de drie
mid del en hiervoren onderzocht; dat he t
vierde, vijfde en zesde middel slechts' de
herhaling zijn van de eersten en de scherrding derzelfde teksten inroepen, behalve
artikel 544 van het Burgerlijk \Vethoek,
dat aan het bezwaar vreemd is;
Overwegende dat de eflrste drie middelen gegrond zijnde, de laatste drie het
eveneens zijn om dezelfde redenen;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der Rechtbank van eersten aanleg te Charleroi en dat melding er van zal
gemaakt worden in den rand van het gecleeltelijk vernietigcl vonnis; verwijst verweercler in de kosten; verzend t de zaak
v66r de Rechthank van eersten aanleg te
Bergen, zetelende als rechter in beroep in
politiezaken.
19 October 19:17. - 2e kamor. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ver;;la,rmever, H. Fauquel.
Gelijklttidende conclus·ie, H. Leon
Cornil, aclvocaat generaul.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE PARTIJ EN BURGERLIJK
VERANTWOORDELIJKE PARTIJ EISCHEnS
TOT VERBREKING. VOORZIENINGEN
NIET BE'fEEKEND. Nm·r ONTVANKELIJK.

2° VOORZI,ENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
BESTREDEN BESLISSING
NIET DEFINITIEF. NIET ONTVANKELIJK.

3° MIDDELEN VAN VERBREKING.
BEWEERDE SCHENDING VAN DE SUBSTANTIEELE VORMEN. FEIT DOOR
DE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING
TEGENGESPROKEN. MIDDEL GEBREKKIG IN FETTE.

4o MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. GETUIGEN DIE GEHOORD WERDEN ZONDER DEN WETTELIJKEN EED TE HEBBEN AFGELEGD.
MIDDEL NIET INGEROEPEN v66n
DEN RECHTER IN BEROEP. RECHTER
IN BEROEP DIE DE BEWEERDE ONWETTIGHEID NIET HEEFT OVERGENOMEN.
MIDDEL VERWORPEN.
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so MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. TOEGEPAS'l'E WETSBEPALlNGEN ZOOALS BEWEERD NIET
AANGEDUID IN HE'l' BESTREDEN VONNIS. BEWERING 'l'EGENGESPROKEN
DOOR HET AFSCHRIFT VAN HE'l' VONNIS.
MIDDEL GEBREKKIG IN FEITE.

6° MIDDELEN VAN VERBREKING.
VEROORDEELING TOT STRAF ZOO
GEZEGD GESTEUND OP EEN VERGISSING
VAN BEKLAAGDE, WELKE VERGISSING
GEEN MISDRIJF UITMAAKT. VEROORDEELTNG GES'l'EUND
OP EEN OVERDREVEN SNELIIEID GESTRAFT DOOR DE
VERKEERSVERORDENING.- MIDDEL GEBREKKIG IN FEITE.

1° Zijn niet ontvankelijk de voorziening
van de burgerlijke partij en die van de
bu1·gerlijk vemntwo01·delijke partij wel/ce
niet beteekend werden aan de partijen
waartegen z~i gericht zijn (Wb. v. Strafv .,

art. 418) (1).
2° Is niet ontvankelijlc in strafzakeh de
voorziening tegen een beslissing die, op
de burgerlijke vo1·dering, zich bepaalt
tot het bevelen van een deskundig onderzoek (Wb. v. Strafv., art. 416) (2).
3° Het middel daarop gegrond· dat de
rechtspleging ter terechtzitting gebrelckig
was omdat de door het Wetboek van
Strafvordering voorgeschreven substantieele vormen niet zouden nageleefd
geweest zijn, wordt niet onderzocht in
zo_over het de geschonden wetsbepalingen
met opgeeft, en wordt verworpen indien
de inachtneming van die wetsbepalingen,
welke het aanwijst, blijkt uit de stulcken
van de rechtspleging.
4° Het middel daaraan ontleend dat de
getuigen in eersten aanleg zoudcn gehoord geweest zijn, zonder dat vastgesteld werd dat zij den wettelijken eed
aflegden, wordt ve1·worpen wannee1· het
niet werd ingeroepen v66r den rechter in
beroep, die deze onwettigheid niet heeft
overgenomen en zijn beslissing 'llam op
grond van het onderzoek dat op zijn
terechtzitting geschied is (3).
S 0 Is gebrekkig in {cite het middel daaman
ontleend dat de aanduiding van de
toegepaste w_etsbepalingen in het bestreden vonms ontbreekt, en aldus niet
kan uitgemaakt worden welk misdrijf
(1) Zie Verbr., 4 Januari 1937 (Bull. en
1937; I, 3, 3°) en 5 Januari 1937,
ibid., 1937, I, 3, 4o).
{2) Zie Verbr., 11 Januari 1937 (Bull. en
Pasic., 1937, I, 6, 4o).
(3) Zie Verbr., · 29 April Hl35 (B1tl!. en
PM;rc., 1935, I, 228).

PASIC.,

wcrd behowlen, dan wanmeeT dat vonms
rlic wetsbcpalingen opgeef~ welke, ·in
vt:rban(l gebra.cht rnct de als vastst.aand
verklaarde feitcn, het rnisdnjf' an.nwiizen
dat bestmf't werd.
·
6° Is gebrekkig in (cite het middel daaraan
ontleend dat de veroordeeling tot straf
gegrond is op een vergissing van bcklaagde, wclke vergissing geen strar
baar feit uitmaalct, dan wanneer de
beslissinrJ ham· redenen vindt in het feit
dat beklaagde zijn voe1·tuig bestumd
heeft met een snelheid die voor het p1!bliek gevaa1· of hinder lwn opleveren en
dat hij van zijn snelheid niet voortdurend meester is gebleven (Kon. besl.

v. 1 Februa:ri 1934, artt. 41 en 42).
(H~BRANT EN FRANyOIS,
T. SOCIETJ;: AMERICAN PETROLEUM CY.)

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de Correctioneele reoh tbank te Charleroi, op 6 MaarL '193?.
ARREST.

I. Overwegende dat de voorzienino·
voor zoover ze werd ingediend dog;
Franc;ois, Adolphe, als burgerlijk verantwoorde~ijk, en door de· echtgenooten
F_ranc;OJs-Hebra.~t, _als dagende partijen,
met ontvankeh]k 1s, omdat ze niet beteekend is geweest aan de partijen tegen
dewelke ze gericht is;
II. Omtrent de voorzienino·, voor zoover ze werd ingediend do~r Hebrant
Madeleine als betichte :
'
A. Overwegende dat de voorziening·~
voor zoover ze tegen het deel van het
bestreden vonnis gericht is dat uitspraak
doet over ..de _burgerlijke vordering, niet
qntvankehJk 1s, daar het vonnis zich
bepaalt tot het bevelen van een deskundig onderzoek en volgens artikel 4'16 van
h~t Wet~o~k van Fltrafvordering geen
emdvonms 1s;
. B. Voor zoover de voorziening gericht
1s tegen het deel van het vonnis dat
uitspraak doet over ae publieke vordering;
1°Om trent het eerste middel : schending
der beschikkingen van het W etboek van
Strafvordering de onontbeerlijke bestanddeelen aand'uidende dat een strafbundel
meet bevatten,namelijk artikelen 1S3, 1SS,
1 ?6 en 190 van dat Wetpoek, doordat het
bundel in zake, in zijn huidige staat, niet
toelaat na te gaan of de rechtsvormen
werden nageleefd;
Overwegende dat het middel, voor
zoover het beschikkingen bedoelt van het
vVethoek van Strafvordering, andere dan

- 130deze van .artikelen 153, 155, 1 ?6 en 190 geleken -met de feiten welko door het
van dat. Wetboek, nieL ontvankelijk is bij onderzoek bewezen werden verldaard,
gebrelc aan nauwkeurigheid;
toelal.en de twee lnbreuken, ten last.e
Overwegende daL uit he!. gelijkvormig van eischorcs wecrhoutlen, nauwkenrig I.e
ufschrift van het vonnis a quo, door den bepalen;
griflier der Politierechtbank te Gosselies
Omtrent. het vim·de mitldel : scllending
afgeleverd, blijkt dat. de rechtsvorrnen, bij der wetsbepalingen in het derde midclcl
artilcel 153 voorzien, werden nageleefd;
aangehaalcl, en, daarenboven, en voor
· Overwegende dat, wat artikel 155 aanc zooveel· als noodig, artikelen 41 en 42, en
gaat, het eerste middel zich met het van artikel 22, 1°, van het H.eglement
tweede, dat hierna zal onderzocht wor- van 1 Februari 1934 op het verkeer,
den, vermengt;
doordat het vonnis der Politierechtbank
En overwegende dat uit de afschriften en het bestreden vonnis, dat de redenen
aan drie vonnissen der Correctioneele er van overneemt, een feit weerhouden
rechtbank te Charleroi, van 29 Janum•i en bestraffen dat door de strafwet niet
on 6 Maart 'Hl37, door den griffier van omschreven wordt - te weten, het feit,
die H.echtbank afgeleverd, blijkt dat de door eischeres - « zich te hebben vergist
rechtsvormen bij artikelen 1 ?6 en 190 meenende dat er » (om don weg over to
voorgeschreven, weraen nageleefd;
steken) « slechts een wagen was als2° Omtrent het tweede midclel : schen- wanneer er een tractor was en een aanding van artikelen 155 en 189 van het hangwagen n, het feit « zich te bedriegen
Wetboek van StJ afvordering, doordat het omtrent de Jengte van den wagen die
zittingsblad der Politicrechtbank te Gosse- rechts uitkwam », alswanneer geen enkel
lies, verklaringen van getuigen opne- wet zulke missing tot inbreuk opricht :
Overwegende dat de rechter ten gronde,
mende, welke eerst door gezegcle Rechtbank en daarna in beroep door bestreden door als fout te betitelen den misslag van
vonnis zullen weerhouden worden, er eischeres, die gemeend heeft dat do
zich bij bepaalt te zeggen dat die getuigen hindernis welke zij opmerkle slechts een
« den eed hebben afgelegd », zonder vast
wagen was, alswanneer het een tractor
te stellen dat ze den wettelijken eed heb- was en een aanhangwagen, geenszins
ben afgelegd, « de gansche waarheid, niets dezen misslag tot inbreuk heeft willen
dan de waarheid te zeggen " :
oprichten, dat zulke misslag de verOverwegende dat, bij onderstelling dat plichting niet uitsluit voor een weggehet zittingsblad de vereischte vaststel- bruiker aan zijn voertuig geen gevaarlingen niet gedaan heeft, het uit bestreden lijke of hinderencle snelheid te geven en
vonnis blijkt dat deze onwettelijkheid van zijn snelheid meester te blijven, zooals
van rechtspleging v66r den rechter in gezegd wordt in artikelen 41 en ~2 van
beroep niet werd ingeroepen, dat deze ze het Reglement;
niet heeft overgenomen : dat hij, inderOverwegende dat de veroordeeling gedaad, verklaart uitspraak te doen volgens steund is op het feit, dat eischeres, als
de feiten welke op zijn zitting bewezen gevolg van dezen misslag, de fout heeft
werden, 't is te zeggen, volgens het onder- begaan haar snelheid te vergrooten alszoek waartoe hij zelf is overgegaan; • wanneer zij zich ten -..;olle in een bebouwde
30 Omtrent het derde middel : scherrkom bevond, alzoo artikelen 41 en 42 van
ding van artikel 9 der Grondwet en · het Reglement op het verkeer overtreartikel 1 van het Strafwetboek, en, voor dende;
zooveel als noodig, gebrek aan redenen en
Overwegende dat uit deze beschouwinschending van artike1 9? der Grondwet, gen volgt dat geen enkel der middelen mag
artikelen 163 en 195 van het Wetboek aangenoii\en worden;
van Strafvordering, doordat, noch de
En overwegende dat de substantieele
vonnissen in zake, zoowel in eersten of op straf van nietigheid voorgeschreven
aanleg als in graad van beroep, noch het rechtsvormen werden nageleefd, en dat
bundel, welke de strafbepalingen, door · de uitgesproken veroordeelingen overdeze vonnissen toegepast, niet aanduiden, eenkomstig de wet zijn;
niet toelaten met stiptheid de ingeroepen . Om deze redenen, het Hof verwerpt
inbreuken, door hen ten laste van eische- , de voorziening en verwijst eischers in de
·
kosten.
res weerhouden, te bepalen;
Overwegende dat uit de afschriften van
25 October 1937.- 2" karner.- Voorhet vonnis a quo en van het bestreden
vonnis blijkt dat deze beslissingen de zitter, H. Jamar, voorzitter. - VerslagGelijkluidende constrafbepalingen bevatten welke ze toe- gever, H. Vitry. . elusie, H. Sartini van den Kerckhove,
passen;
Overwegende dat deze bepalingen, ver- advocaat generaal.

__________ !
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UEGELING VAN RECHTSGEBIED.COHREC'l'IONEELE
RECH'l'BANK WAAHNAAH EEN MISDAAD EN EEN DAARMEE
SAMENHANGEND WANBEDRIJF VERWEZEN
WORD'!' DOOR BESCHIKKING VAN DE
HAADKAMER. VONNIS WAARBIJ DE
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART TEN AANZIEN VAN DE MISDAAD,
MAAR VAN RET WANBEDRIJF KENNIS
NEEMT. REGELING VAN RECHTSGEBIED.
NOODZAKELIJKHEID
DE
TWEE MISDRIJVEN BlJ EEN EN DEZELFDE
JUHISDICT.IE AANHANGIG TE MAKEN.

Wanneer de raadkamer, zonder verzachtende omstandigheden ten voordeele van
belclaagde aan te nemen, dezen verwijst
naar de correctioneele rechtbanlc wegens
een misdaad en een hiermede samenhangend wanbedrijf, en die rechtbank
zich onbevoegd verklaart ten aanzien van
de misdaad, doch kennis neemt van het
wanbedrijf, waarvan de behandeling uitgesteld wordt op een onbepaalden datum,
bestaat er aanleiding om, door regeling
van l'echtsgebied en uit hoofde van de
verlcnochtheid, de beide misdrijven te
brengen VOOI' een en dezelfde jurisdictie,
na vernietiging van de · beschilcking der
madkamer en van het gedeelte van het
vonnis dat het wanbedrijf ter lcennisneming heeft behouden {Wb. v. Strafv.,
art. 536).
(PROCUREUH DES KONINGS TE NIJVEL,
'1'. MARET.)

Beschikking van de raadkamer der
Rechtbank te Nijvel, verleend op 19 Mei
193 7, en vonnis van de Correctioneele
rechtbank te Nijvel, gewezen op 19 J uni
1937.
ARREST.

Gezien het verzoek tot regeling van
rechtsgebied ingediend door den H. Procureur des Konings bij de Rechtbank van
eersten aanleg te Nijvel :
Overwegende dat bij beschikking, van
19 Mei 1937, door de Raadkamer van
eersten aanleg te Nijvel, Maret, JeanFrangois-Maurice, briefdrager, op 28 Mei
1909, te Limal geboren, gehuisvest te
Waver, v66r de Correctioneele Rechtbank van denzelfden zetel werd verwezen, om, te Waver, in den loop van
den zome~ va,n 1936, een aanranding der
eerbaarhmd te hebben gepleegd, zonder
geweld noch bedreigingen, op den persoon
of met behulp van den persoon van Van
Vrekom, Lucienne, die niet den vollen

leeftijd van· zestien jaren bereikt had;
. D~t de raadkamer, volgens l1et requisitonum van het openbaar minislerie ten
voordeele van ·betichte, gcen verzacht~nde
omstandigheden heeft voorzien om die
verwijzing te rechtvaardigen, alhoewel
het. feit, hem ten laste gelegd, luidens
a~bkel_!l72 yan het Strafwetboek, gewijzigd biJ arbkel 48 der wet van 15 Mei
1912, met opsluiting strafbaar was;
. ~at dezelfde .beschikking de verwijzing
voor de Correctwneele Rechtbank inhoudt
van Jean Maret, hoofdens een samen"
hangend misdrijf;
Overwegende dat de Correctionecle
Rechtbank van Nijvel, hij vonnis van
19 J uni 193 7, zich onbevoegcl he eft verklaard om van het feit, dat met crimineele
straffen strafhaar is, kennis te ne'men en
voor zooveel als noodig, de zaak' op
onhepaalden datum heeft verschoven,
voor wat het samenhangend feit aangaat;
Overwegende dat de hierboven hedoelde
heschikking en het vonnis der Correctioneele Rechtbank, heicle in kracht van
gewijsde gegaan, een geschil van rechtsgebied hebben doen ontstaan dat de rechtsbedeeling belemmert; dat er dus aanleiding bestaat tot regeling van rechtsgebied;
.
Overwegende dat de voorname inhreuk,
ten laste van Jean Maret aangestipt niet
v66r de Correctioneele Rechtbank ~ocht
gebracht worden, tenzij bij aanneming van
verzachtende omstandigheden;
Overwegende dat, om reden van sarrienhang tusschen bet feit als misdaad omschreven en het wanbedrijf, er aanleirling
bestaat ze voor een en dezelfde rechtsmacht aanhangig te maken;
Dat, om dit te doen, het behoort niet
aileen de heschikking der Haadkamer te
vernietigen, maar ook, bij toepassing van
artikel 536 van het vVetboek van Strafvordering, de beslissing der Correctioneele
Rechtbank, welke de kennisneming van
het samenhangend wanhedrijf weerhield;
Om deze redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking der Raadkamer van eersten aanleg
te Nijvel, van 19 Mei 1937, en het vonnis
der Correctioneele Rechthank te Nijvel,
voor zoover slechts dat vonnis, wat het
misdrijf van c-penbare zedenschennis aangaat, de zaak sine die verschuift; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers der gezegde Rechthank en dat melding er van zal gemaakt
worden in den rand van de vernietigde
beschikking en van het gedeeltelijk vernietigd vonnis; verzend t de zaak naar
den Procureur des Konings te Brussel.
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26 Octoher 1937.- 2" kamer.- Voorz·itter, H . .Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Vi try. Gelijkluidende concl1tsie, H. SarLini van den Kerckhove,
advoeaaL g-eneraal.

2 6 KAMER. -

26 October 1937,

1° FRANSCHE TAAL.- NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
RECHTSMACHTEN IN IJEHOEP. GEBHUIK VAN DE TAAL WAARIN DE
BESTHEDEN BESLISSING GESTELD IS. DRAAGWIJDTE VAN DEN REGEl ..
2° FRANSCHE TAAL.- NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
- NIE'l' ZUIVEH VOORBEHEIDENDE BESLISSING OP TEGENSPRAAK GEWEZEN
IN DE WE'l'TELIJK VOOHGESCHREVEN
'l'AAL.- NIETIGHEID VAN HET EXPLOOT
EN OVERIGE AKTEN VAN HECHTSPLEGING
DIE DE BESLISSING ZIJN VOOHAFGEGAAN.
- NIETIGHEID GEDEKT.
3° VONNISSEN EN ARRESTEN. Qp TEGENSPRAAK GEWEZEN VONNIS IN
S'l'RAFZAKEN. - WET OP HET GEBRUIK
DER TALEN.
t,o FRANSCHE TAAL.- NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
VONNIS OP TEGENSPRAAK IN BEROEP
GEWEZEN, GESTELD IN HET FRANSCH,
DE AKTEN VAN BEROEP NIETIG VERKLARENDE, OMDAT ZIJ OPGEMAAKT ZIJN
IN HET NEDERLANDSCH, DAN WANNEER
ZIJ GERICHT ZIJN TEGEN EEN IN HET
FRANSCH GESTELD VONNIS. NIET
ZUIVER VOORBEREIDEND VONNIS WAARDOOR DE NIE'l'IGHEID VAN DE RECHTSPLEGING IN BEROEP WORDT GEDEKT.
5° BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. VONNIS VAN DEN POLITIERECHTER. BEVOEGDHEID VAN DE
BEROEP. RECHTBANK IN WIER GEBIED DE POLITIERECHTBANK GELEGEN IS. VAN
DIEN REGEL WORDT NIET AFGEWEKEN
DOOR DE WET VAN 15 JUNI 1935.

1° Voor de .rechtsmachten in beroep moet,
voor geheel de 1·echtspleging, d. i., voor
al de akten die ve·rricht worden om tot de
oplossing van het geding te komen, de taal
worden gebruikt waarin de bestreden
beslissing is opgemaakt, zonder te onderscheiden of die taal al of niet de taal is,
waarvan het gebruik door de wet was
voorgeschreven (wet van 15 J uni 19 35,
art. 24).
20 Elk op tegenspraak gewezen vonnis of

arrest, dat niet zuiver voorbe1·eidend is,
dekt de nietigheid van het exploot en van

de overige alcten van rechtspleging die het
vooraf'gegaan zijn (wet van '15 Juni
1935, arl. r.o, aL 2).
3° Het op tegenspmalc ·in beroep gewezen.
vonnis lwn, ten aanzien van de regelen
op het gebruilc der talen in strafzalcrm,
een niet zuiver voorbereidend vonnis
zijn (zie t,o).
4° J!Jen op tegenspmak in beroep gewezen
vonnis, in het Fmnsch opgemaakt, dat
de akten van beroep nietig verklaart
omdat zij in het Nederlandsch zijn
gesteld, dan wannee1· deze akten gericht
waren tegen een in het Fransch opgemaakte beslissing, is een vonnis dat niet
zuiver voorbereidend is en derhalve de
nietigheid van de voomfgaande akten
van rechtspleging dekt, namelijlc de
niet·igheid hie'l'uit volgende dat het ve1'slag in het Nede'l'landsch werd · gedaan.
5° De wet van 15 Juni wijkt niet af' van
den 'l'egel volgens denwelke de kennisneming van een beroep tegen een vonnis
van den politie'l'echter be/wort aan de
con·ectioneele 1'echtbank in het gebied
waa1·van de politierechtbank, die het
bestrBdei vonnis heef~ gewezen, gelegen is.
{VAN HOVE, T. HOVAERE.)
Voorziening ~egen een vonnis op beroep
gewezen door de Correctioneele Rechtbank te Gent, op 30 Apr-1! 1937.
ARREST.
Omtrent het middel : schending van
artikelen '11, 18, 23, 24 en 40 der wet van
15 Juni 1935, op het gebruik der talen in
gerechtszaken en de wetten " op de strafrechtspleging » :
1° Doordat bestreden vonnis, in het
Fransch g·eveld, vast stelt dat de rechtspleging en het verslag· van den voorzitter
in het Nederlandseh werden gedaan, alswanneer, v66r de Correctioneele Rechtbank, die kennis heeft genomen van het
beroep ingediend tegen een vonnis in de
Fransche taal uitgesproken, de rechtspleging in 't Fransch moet geschieden, en
dat, bijgevolg, het verslag, essentieele
akte van de rechtspleging, in beroep, in
't Fransch moest uitgebracht worden;
2° Doordat de Correetioneele Rechthank
van Gent en de Politiereehtbank onbevoegd waren om over de betichting te
statueeren; dat, b1j gebrek te verklaren
dat hij een toereikende kennis had der
Fransche taal, de politiereehter, indien
hij oordeelde dat, in onderhavig geval,
de Fransche taal de taal der rechtspleging
was, de zaak naar de dichtsbijgelegen
rechtbank met Fransche taal moest ver-
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-133zen den; dat, bij gabrek doze verklaring
te doen, hij onbevoegd was, ratione
mateme en ·ratione loci; dat, bijgevolg", de
Correctioneele Rechtbank te Gent het
insgelijks was, vermits geen enkel Politierechtbank waar het Fransch de voertaal
is, in graad van beroep van de Correctioneele Rechtbank van Gent afhangt :
Wat het eerste deel aangaat :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
in 't Fransch opgesteld, de akten van
beroep van betichten en van 't openbaar
ministerie, in Nederlandsch opgesteld,.
gericht tegen een in 't Fransch gesteld
vonnis der Politierechtbank te Gent, heeft
nietig verklaard; .
Overwegende dat uit het zittingsblad
en uit het bestreden vonnis blijkt, dat,
v·66r den rechter in beroep, de rechtspleging, en namelijk het verslag, in 't
Nederlandsch werd gedaan en dat, aileen
bet vonnis, de nietigheid verklarende van
.de akten van beroep, in 't Fransch geveld werd;
·
Overwegende dat, luidens artikel 2~ der
wet van 15 Juni 1935, voor al-de rechtscolleges ~n hooger beroep, gebruik wordt
gemqakt, voor de rechtspleging, van de
taal in dewelke de bestreden beslissmg is
opgesteld; dat, door hP-t woord « rechtspleging » moet verstaan worden het
geheel der akten volbracht om tot de
flplossing van het geding te komen;
Dat daaruit volgt dat de rechter in
heroep, zonder te onderscheiden volgens
dat de eerste rechter ten rechtA of ten
onrechte de Fransche taal gebruikt had,
:zijn beslissing in 't Fransch moest uitspreken en die ta!J.l moest gebruiken voor
al de akten der rechtspleging;
Overwegende dat, luidens artikel ~0,
§ 1, der wet van 15 Juni 1935, de schending
van deze regels bestraft wordt met nietig'heid, maar dat ditzelfde artikel, in zijn
:alinea 2, beschikt dat elk niet zuiver
vo:lrbereidend vonnis of arrest. dat op
tegenspraak werd gewezen, de nietigheid,
van het exploot en van de ovei'ige alden
van rechtspleging die het vonnis of het
:arrest zijn voorafgegaan, dekt;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
fiP tegenspraak geveld, en uitspraak
doende over de ontvankelijkheid der
beroepen, niet voorbereidend was; dat,
uit wat voorafgaat, volgt, dat het vonnis,
in het Fransch uitgesproken, overeenkomstig artikel 2~ van bovengemelde wet,
wettiglijk is, en dat zijn wettiglijkheid in
haar eigeri, voor gevolg .heeft gehad de
nietigheid te dekken van de akten der
rechtspleging welke zijn voorafgegaan en
in overtreding met de gezegde wet zou.den gesteld geweest zijn;
VERBR., 1937.- 9

Waaruit volgt dat de bestreden beslissing de bepalingen in het middel aanooehaald, niet geschonden heeft, middel dat
in zijn eerste deel in rechte mist;
·
Wat het tweede deel aangaat :
pverwegende dat de wet van 15 Juni
1935 geen enkele afwijking heeft ingevoerd aan den regel volgens denwelke de
kennisneming van het beroep tegen een
politievonnis toebehoort aan de Correctioneele Rechtbarik in wiers territoriaal
gebied de zetel gevestigd is der Politierechtbank die de beslissing, waartegen
beroep, heeft geveld;
Dat het beroep tegen een vonnis, door
de Politierechtbank te Gent uitgesproken,
wettiglijk v66r de Correctioneele Rechtbank te Gent aileen kon gebracht worden;
Dat het middel, in zijn tweede deel,
grond mist;
Om deze redenen, en zonder acht te
slaan op de voorziening door eischers in
't Nederlandsch opgesteld, het Hof verwerpt de voorzieningen; verwijst eischers
in de kosten.
26 October 1937.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
GeliJkluidende conclusie, H. Gesche,
eerste advocaat generaal.
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26 October 1937.

1o MILITAIR. - VERVOLGINGEN INGESTELD TEGELIJK TEGEN EEN· MILITAIR
MET ONBEPAALD VERLOF, WEGENS EEN
1\USDRIJF TEGEN DE VERKEERSVERORDENING EN EEN MISDRIJF VAN GEMEEN
RECHT, EN TEGEN EEN MILITAIR IN
WERKELIJKEN DIENST WEGENS MISDRIJF TEGEN DE VERKEERSVERORDENING GEPLEEGD TIJDENS ZIJN DIENST.
...--e MILITAIRE RECHTSMACHT BEVOEGD.
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
WELKE NAAR DEN· POLITIERECHTER,
WEGENS ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE
SLAGEN, VERWIJST EEN MILITAIR MET
ONBEPAALD VERLOF, DIE ANDERZI,TD.S
VOOR DENZELFDEN RECHTER GEDAGVAARD WORD'!' WEGENS MISDRIJF TEGEN DE VERKEERSVERORDENING, EN
RECHTSTREEKSCHE DAGVAARDING, V66R
DIEN RECHTER, VAN EEN MILITAIR IN
WERKELIJKEN DIENST WEGENS MISDRIJF
TEGEN DE VERKEERSVERORDENING GEPLEEGD TIJDENS. ZIJN DIENST. - POLITIERECHTER DIE DE ZAKEN ALS VERKNOCHT SAMENVOEGT EN ZICH ONBEVOEGD VERKLAART.- BESCHIKKING EN

--, 134 bracht aan Huybrecht13, Alfred, en aan>
Goffaux, Leon;
Overwegende dat, benevens deze be-.
tichting, Toussaint, voor de Politierechtbank te Fieron nog werd gedaagd,
1o Wanneer een. militair met onbepaald om er terecht te staan wegens de samenver,lof, wegens misdrijf tegen de verkeers- hangende overtreding " om, te Fieron,
vei'ordening en misdrijf tegen het. ge~. op 5 October 1936, met een auto links te
meen recht · en een militair in werke- hebben afgedraaid, alzoo den doorganglijken dien.\t. we gens misdrijf tegen _de afsnijd~nde aan een motorrijder die zijn
verkeersverordening gepleegd gedurende weg vervolgde )) ;
Overwegende dat Toussaint, Herman,.
den dienst, tegelijlc worden vervolgd, en
die misdrijven onderling samenhangend van zijn kant, rechtstreeks voor de Politie-zijn, is de m1:litaire rechtsmacht bevoegd rechtbank daagde :
er van kennis te ne:men (wet van 15 Juni
1° Den Heer Huybrechts; Alfred, om ef"
terecht te staan hoofdens overtredingen
1899, artt. 22, _23, 3°, en 23, al. 6),
20 Bij beschikking van de raadkamer, die
op artikelen 41 en 42 .van het Koninklij k
verzachtende omstandigheden aannam, besluit van 1 Februari 1934 op de verkeerswerd een militair met onbepaald vedof, politie;
· wegens onvrijwWig toegebrachte slagen,
2° De Belgische Staat, verteg~nwoor
verwezen nam· den politierechter v.oor wel- digd door den Heer Minister van landsken hij tevens werd gedagvaard wegens verdediging, als burgerlijk verantwoorde1riisdrijf tegen de verkeersverordening; de lijk;
politierechter, na die zaak uit hoofde van
Overwegende dat de samenhangendeverknochtheid te hebben samengevoegd zaken van Toussaint en van Huybrechts,.
met deze van een militair in werkelijken van de burgerlijke partijen en van den
dienst, tegelijkertijd vervolgd wegens Belgischen Staat, departement van landsmisdrijf tegen de verkeersverordening, verdediging, burgerlijk verantwoordelijk,.
gepleegd tijderos den dienst, ve1·klaarde ter zitting van de Politierechtbank te·
zich onbevoega; daar de beschikking tot Fleron, op 13 Januari 1937, werden;
verwijzing en het vonnis van onbevoegd- samengevoegd;
·
verklaring in kracht van gewijsde gegaan
Overwegende dat, op het oogenblik del"
zijn, spreekt het Hof de regeling van feiten van het geding, Huybrechts milirechtsgebied uit en verwijst de zaak naar tiaan in actieven dienst was; dat de
den krijgsauditeur.
inbreuk gedurende den dienst gepleegd
was geweest · en dat Toussaint militiaan
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
met onbepaald verlof was; ·
T. TOUSSAINT EN HUYBRECHTS.)
· Overwegende dat daaruit volgt dat de·
krijgsrechtmacht aileen bevoegd is om,
Voorziening tegen een beschikking van overeenkomstig artikelen 22 en 23, nrs if
de. raadkamer der correctioneele recht- en 4, en 26 der wet van 15 Juni 1899,
~ank te Luik, verleend op 1 December
houdende titel I van het. Wetboek van·
1936, en tegen een vonnis van de politie- militaire strafvordering, te oordeelen·
rechtbank te Fieron, gewezen op 11 Ja- over de samenhangende misdrijven, voor·
nuari 1935._
dewelke beide betichten gelijktijdig verARREST.
volgd waren;
·
Overwegende dat, dientengevolge, de
. · Gezien het verzoek tot regeling van Politierechtbank te Fleron, bij vonnis'
r~chtsgebied ingediend door den Heer
in dato 24 Maart 1937, zich onbevoegd
Procureur des Konings bij de Rechtbank he eft verklaard;
van eersten aanleg te Luik :
Overwegende dat de beschikking- der·
, Overwegende dat bij beschikking, met raadkamer van de Rechtbank te Luik, in
een'parigheid van stemmen, op 1 Decem- dato 1 December 1936 geveld, en hef
ber 1.936, door de Raadkamer van deze vonnis, waarin de Politierechtbank te
Rechtbarik genomen, en met in acht- Fleron, zich, op 24 Maart 1937 onbevoegcf
neming van verzachtende omstandig- verklaart, in kracht van gewijsde zijn
heden, ·Toussaint, Herman, voor de. be- gegaan, en dat uit hun strijdigheid een•
voegde Politiere.chtbank werd verwezen, negatief geschil van rechtsgebied ontstaat
om, te Fleron, op 6 October 1936, bij dat de rechtsbedeeling belemmert;
gebrek aan vooruitzicht of. voorzorg,
Om deze redenen, het rechtsgebied
doch zonder het irizicht den persoon van regelende; en zonder acht te slaan op de•
een ander aan te randen, onvrijwillig beschikking van de raadkamer der Recht-slagen en verwondingen te hebben toege- bank van eersten aanleg te Luik, op 1 De-VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING IN
I{RACWI' VA)~.- GEWIJS_:QE GEGAAN. ·- ~
REGELING ~1;N, RECHTS,GEB~Eo: VERWIJZING NAAli._-DEN KRIJGSAUDJTEUR.
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cember 1936 genomen, welke nietig en als
niet bestaande wordt verklaard, het Hof
verzendt de zaak v66r den Heer Krijgsauditeur der provincien Brabant en
Henegouwen.
26 October 1937.- 28 kamer.- Voorzittcr, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve~·slaggever, H. Pourbaix.
Gelijkluidende conclusie, H. Gesche,
eerste advocaat generaal.

28 KAMER. -

26 October 1937.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
GEBREK AAN BELANG. NIET
ONTV ANKELIJK.
2o ONDERZOEK VAN DE ZAAK
AMBTSHALVE DOOR HET HOF
VAN BEROEP, KRACHTENS ARTIKEL 23S VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. BEVOEGDREID VAN RET HOF.
3o ONDERZOEK VAN DE ZAAK
AMBTSHALVE DOOR HET HOF
VAN BEROEP, KRACHTENS ARTIKEL 23S VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. -RAADSREER AANGEWEZEN ALS ONDERZOEKEND
RECRTER. - BEVEL TOT AANROUDING.
4° BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ (WET VAN 9 APRIL 1930 TOT).
- DRAAGWIJDTE VAN ARTIKEL 1.
so RECHTEN VAN DE VERDEDIGJNG. VOORBEROUD DOOR BEKLAAGDE UITGEDRUKT IN CONCLUSIE.
- VONNIS. - NIET NOODZAKELIJK IN
RET VONNIS AKTE TE VERLEENEN.
6° BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ (WET VAN 9 APRIL 1930 TOT).
- RAADSMAN VAN BEKLAAGDE WIENS
INOBSERVATIESTELLING WORDT GEVRAAGD. - REGELMATIG OPGEROEPEN
DOCR NIET VERSCHIJNENDE. - RAADSMAN MOET NIET GEROORD WORDEN.
7o MIDDELEN VAN VOORZIENING.
- MIDDEL ONTLEEND DAARAAN DAT
DE BUNDEL NIET REGELMATIG TER
BESCHIKKING VAN RAADSMAN WERD
GESTELD.- TEGENOVERGESTELDE BLIJKEND ~ UIT STUKKEN. - MIDDEL GE-.
BREKKIG IN FEITE.
go ONDERZOEK VAN DE ZAAK
AMBTSHALVE DOOR HET HOF
VAN BEROEP, KRACHTENS ARTIKEL 23S VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. - AANGEWEZEN RAADSREER DIE BEVEL TOT
AANROUDING AFLEVERT. - BEVESTIGING DOOR RET ROF. - BEROEP VAN

BEKLAAGDE TEGEN BESCHIKKING DOOR
RAADKAMER GEGEVEN OVER DE VOORLOOPIGE RECRTENIS. - VERVALT.
1 °• De eisch.er tot ve.rbreking kan niet als

grief aanvoeren dat het Hof van beroep
(kamer van inbeschuldigingstelling) de
vorderingen van den procureu!' des
Konings verwo!'pen heeft, wanneel' hij
zelf voo!' de raadkame!' gevraagd had dat
die vorderingen zouden verworpen worden.
2° Artikel 235 van het Wetboek van Strafvordering laat het Hof van be1·oep toe
het onderzoek van de zaak ambtshalve
tot zich te nemen, om het even of ·door
den eersten !'echter al dan niet een onderzoek is begonnen.
3° De raadsheel', die werd aangewezen om
het ambt van onderzoekend rechter waar
te nemen in een zaak waarvan het Hof
van· beroep het ondel'zoek, krachtcns
artikel 235 van het Wetboek van Stmfvordering tot .zich heeft genomen, is
gerechtigd om te beoordeelen of er aanleiding bestaat een bevel tot aanhouding
tegen beklaagde af te leveren, en dit
bevel is regelmatig afgeleverd wanneer
daarin de gewichtige en uitzonderlijke
omstandigheden, die de aanhouding wettigen, worden opgegeven (Wb. v. Strafv.,
art. 237; wet van 20 April1874, art. S).
4° Artikel 1 der wet van 9 April 1930 is
algemeen en laat inobservatiestelling toe
telkens wanneer de wettelijke omstandigheden daa!'toe aanwezig zijn en de geheele
duur er van zes maanden niet ovel'schrijdt
(art. 6); · verlengingen worden slechts
voorzien ingeval de observatie onvoldoende blijkt.
S0 Akte moet in het vonnis niet verleend
worden van door beklaagde gemaakt
voorbehoud, wannee!' zoodanig voorbehoud vermeld werd in de door den voorzitter geviseerde · conclusie.
6° De raadsman van den beklaagde, wiens
ino bse!'vqtiestelling gevraagd wordt krachtens artikel 1 der wet van 9 April 1930
tot bPscherming van de maatschappiJ,
moet niet gehoord worden indien hij,
afschoon regelmatig opgeroepen, niet is
ve1·schenen (wet van 9 April 1930,
art. 2).
7° Is gebrekkig in feite het middel daaraan
ontleend dat de bundel niet gedurende
acht en veertig ul'en ter beschikking werd
gesteld van den raadsman van den bekliwgde wiens inobservatiestelling gevraagd wordt, dan wanneer, blijkens de
stukken van den bundel, de aangeteekende briefaan den raadsmitn we!'d toegezonden.
8° Wanneer het Hof van beroep het onder-
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zoek van een zaak, krachtens artikel 235
van het Wetboek van Strafvordering
ambtshalve tot zich neemt en de aangewezen raadsheer tegen den beklaagde een
bevel tot aanhouding heeft afgeleverd dat
door het Hof werd bevestigd, is het
beroep dat door den beklaagde, tegen de
beschikking van de raadkamer die
beslist had over de voorloop1:ge hechtenis,
ingesteld is, zonde1· voorwerp.
(PONTHOT.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op 1 Julf
1937.
ARREST.

Overwegende dat de voorzieningen
samenhangend zijn, dat ze dienen samengevoegd;
I. Wat de voorziening betreft g·ericht
tegen het arrest op 1 Juli 1937 uitgesproken:
Overwegende dat dit arrest aangaande
twee punten beslist :
1° Verwerping der vordering van den
procureur des Koning~ te Marche, strekkende tot het verlengen van de inobservatiestelling van betichte;
2o Evocatie der zaak door het Hof, en,
dientengevolge, het onttrekken der zaak
aan den onderzoeksrechter en het aanduiden van een raadsheer ten einde onderzoek;
Overwegende, wat het eerste punt der
beslissing aangaat, dat de voorziening, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is,
daar betichte zelf, v66r de Raadkamer,
tot het verwerpen van bovengezegde
besluiten van het openbaar ministerie
besloten had;
En wat het tweede punt der beslissing
aangaat:
Omtrent het eenig middei : schending
der rechten van de verdediging en van het
geloof dat de akten verdienen, doordat
de oproeping voor de zitting van 29 Juni
1937 vermeldde : "te zien uitspraak doen
over het beroep dat betichte tegen de
beschikking der Raadkamer van Marche
heeft ingesteld "• en dat uit het arrest
blijkt dat eischer, dien dag, een geheel
andere betwiste vraag aan het Hof heeft
zien onderwerpen welke als voorwendsei
diende tot een vraag van evocatie buiten
weten van de verdediging ingediend, en
waaraan het arrest recht gedaan heeft,
terwiji artikel 2 der wet van 9 April 1930
daarbij eischt dat de betichte en zijn
raadsman gehoord worden; en doordat
het aangeklaagd arrest het geloof dat de
akten verdienen schendt, met zijn he-

slissing van evocatie te steunen op · het
feit dat de voorzieningen van betichte
de taak der deskundigen belemmeren,
alswanneer het biijkt uit de uitgiften del'
arresten, welke, op beroep tegen de heschikkingen, in zake betichte, sinds de
aanstelling·en der deskundigen uitgesproc
ken, zijn tusschengekomen, dat het initiatief van deze voorzieningen elke maal
door het openbaar ministerie werd genomen;
Overwegende dat de bestreden beslissing geveid werd krachtens artikel 235
van het Wetboek van Strafvordering·,
dat aan het Hof van beroep de macht
geeft, van ambtswege, het onderzoek van
een zaak op zich te nemen, het onderzoek door de eerste rechters al dan niet
begonnen zijnde;
Dat daaruit voigt dat geen enkel der
voorwaarden, in het middel voorgebracht,
vereischt was voor de wettelijkheid van
deze beslissing, en dat, bijgevolg, het
mid del niet mag aangenomen worden;
Wat de voorziening betreft gericht
tegen het arrest op 6 Juli 1937 uitgesproken, dat het aanhoudingsbevel, door
den aangeduiden raadsheer verleend, bekrachtigt;
Omtrent het eenig· middel : schending
van artikel 237 van het Wetboek van
Strafvordering, en 8 der wet van 20 April
1874, doordat het verleenen van een
nieuw aanhoudingsbevel tegen een betichte, hoofdens dezelfde redenen als
deze welke een vorig aanhoudingsbevel
zouden gemotiveerd hebben, aan de voorwaarden, in deze laatste wetsbepaling
voorzien, onderworpen is :
Overwegende dat, krachtens artikel 237
van het Wetboek van Strafvordering, het
aan den raadsheer, aangeduid om het
ambt van rechter-onderzoeker uit te oefenen, toebehoorde, te oordeelen of er aanleiding bestond tot het verleenen van een
aanhoudingspevel ten laste van betichte;
Overwegende, daarenboven, dat het
aanhoudingsbevel door den aangeduiden
raadsheer verleend, zooals de wet het wil,
de zware en uitzonderlijke omstandigheden heeft vermeld, de aanhouding
motiveerende; dat daaruit volgt dat het
mid del niet geg-rond is;
III. Wat de voorziening betreft gericht
tegen het arrest in dato 6 Juli 1937 geveld,
de inobservatiestelling van eischer bevelende :
Omtrent het eerste middel : schending
van artikei 1 en 6 der wet van 9 April
1930, doorda~ bestreden arrest een nieuwe
inobservatiestelling beveelt alswanneer
enkel "verlengingen " door de wet worden
toegelaten;
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Overwegende dat artikel 1 der wet van
9 April 1930 een algemeene draagwijdte

heeft, en de inobservatiestelling toelaat
elke maal dat de omstandigheden, door
de wet voorzien, worden aangetroffen, en
dat de totale duur zes maanden niet
overschreidt (art. 6);
Dat de verlengingen enkel vcorzien
zijn ingeval de observatie onvolledig
blijkt;
Dat het middel in rechte mist;
Omtrent het tweede middel : schending
der rechten van de verdediging, doordat :
1° het aangeklaagd arrest aan beschuldigde geen akte verleent der voorbehoudingen door hem in zijne zittingsconclusien uitgedrukt; 2° uit den tekst
van het arrest blijkt dat betichte alleen
is gehoord geweest, alswanneer artikel 2
der wet van 9 April 1930 eischt dat
betichte en raadsman worden gehoord;
3° uit denzelfden tekst blijkt dat de
bundel gedurende 48 uren ter beschikking van betichte is gesteld geweest, alswanneer artikel 3 der wet van 9 April
1930 eischt dat de bundel gedurende
48 uren ter beschikking van den raadsman van betichte wordt gesteld;
Op het eerste deel :
·
Overwegende dat de voorbehoudingen
waarvan sprake, uitg·edrukt staande in
de conclusien v66r het Hof genomep. en,
als dusdanig door den voorzitter geviseerd zijnde, het als zonder belang voorkomt dat het arrest er geen melding van
gemaakt heeft, daar het bestaan van de
voorbehoudingen op authentieke wijze
was vastgesteld ;
Op het tweede deel :
Overwegende dat uit het zittingsblad
blijkt dat Meester Linon, raadsman van
betichte, regelmatig uitgenoodigd, niet
verschenen is; dat in die omstandigheden,
het gebrek den raadsman van betichte
te hooren geen schending der wet uitmaakt;
Op het derde deel :
Overwegende dat het middel in feite
mist : dat, inderdaad, uit de stukken van
den bundel blijkt dat de vereischte aangeteekenden brief aan den raadsman van
eischer werd gestuurd;
IV. Wat de voorziening betreft gericht
tegen het arrest op 9 J uli 193 7 uitg·esproken :
Omtrent het eenig middel : schending
der bepalingen van openbare orde van
artikelen 39 en 40 der wet van 15 .Tuni
1935, doordat de kamer van inbeschuldigingstelling de conclusien van eischer,
strekkende tot de nietigheid van het
bevel, in de voorziening bedoeld, verklaard he eft tot de zaak niet te behooren;

Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik (Kamer van inbeschuldigingstelling·) door zijn arrest, op 1 .Tuli 1937
geveld, het onderzoek der zaak aan zich
heeft getrokken;
Overwegende dat de afgevaardigde
raadsheer, op denzelfden datum, tegen
eischer, een aanhoudingsbevel heeft verleend, dat op 6 Juli bevestigd werd, en
dat deze titel van hechtenis aan de voorziening door Ponthot tegen het bevel
waarvan· sprake, ingediend, alle voorwerp
ontnam;
En overwegende dat in de verschillende
zaken de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en dat de beslissing'en
wettiglijk zijn;
Om deze redenen, het Hof voegt de
voorzieningen samen; verwerpt ze; verwijst eischer in de kosten.
26 October 1937.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslaggever, H. Limhourg.
Gelijlcluidende conclusie, H. Gesche,
eerste advocaat generaal.
·
2e KAMER. -

26 October 1937.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. CONCLUSIE. - BEANTWOORDING.
Is gebrek/cig in feite het middel daaraan
ontleend dat de doO!' be/claagde genomen
conclusie niet werd beantwoord, dan
wanneer de vermeldingen van de bestreden beslissing de feitelijke in de
conclusie aangehaalde verweermiddelen
stilzwijgend verworpen heeft, en overigens
al de bestanddeelen die het gestrafte
misdriif uitma/cen heeft vastgesteld.

(SMIDTS, T. ZOLLER EN MAATSCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN.)
Voorziening tegen een vonnis door de
correctioneele rechtbank te Marche in beroep gewezen op 1 Juli 1937.
ARREST.
Omtrent bet eerste middel : schending
van artikelen 97 der Grondwet, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
1382 en volgende van het Burgerlijk 'Vethoek, 418 en 420 ·van het Strafwetboek,
doordat bestreden vonnis de conclusien
van eischer niet beantwoordt, en de fout
of de onvoorzichtigheid, oorzaak van het
wanbedrijf, niet vaststelt :
Overwegende dat eischer, ingevolge een
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beschikking van verwiJzmg, uitgaande
van de Raadkamer der Rechtbank van
eersten aanleg te Marche, v66r de Politierechtbank te Marche werd gedaagd als
beticht zijnde van, te Aye, op 15 November 1936, omtrent 18 u. 30, artikel 42 van
het Koninklijk besluit van 1 Februari
1934 op de politie van het verkeer,
evenals artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek te hebben overtreden, om,
bestuurder zijnde van een rijwiel, niet
meester te zijn g·ebleven van zijn snelheid en deze niet derwij ze te hebben
geregeld dat hij een vrije ruimte voor zich
hield om zich v66r een hindernis tot
stilstand te kunnen brengen en van zijn
aankomst niet te hebben verwittig·d; bij
gebrek aan vooruitzicht en voorzorg, verwondingen te hebben veroorzaakt aan
Zoller, Edmond, wonende te Marche;
Overwegende dat eischer, in. zijn conclusien v66r den rechter ten gronde beweerde dat hij geen enkele inbreuk op het
Reglement op het verkeer begaan had,
alsook geen enkele fout welke hem op
strafrechterlijk- of burgerlijk gebied, op
voet van artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, verantwoordelijk kon
maken;
Dat hij dit middel steunde op verscheidene bewijsgronden in feite;
. Overwegende dat het aangeklaagd vonnis verklaart dat uit het onderzoek ter
zitting in graad van beroep gedaan, uit
de vaststellingen tijdens het onderzoek
ter plaatse en uit de stukken van den
bundel blijkt, dat de betichtingen ten
genoegen van het recht bewezen zijn
gebleven zooals ze uiteengezet zijn in de
dagvaarding, er bijvoegende dat het dus
bewezen is dat betichte, te Aye, op 15 November 1936, artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, en artikel 42 van het
Koninklijk besluit op het politieverkeer
overtreden he eft;
Dat dit vonnis impliciet, maar wettiglijk, de middelen van verweer in feite,
door betichte in conclusien voorgebracht,
en waaruit deze de niet plichtigheid wilde
afleiden, van de hand wijst;
Dat het middel dus in feite mist;
Omtrent het tweede middel :
Overwegende dat het middel het dee!
van het vonnis bestrijdt dat uitspraak
doet over de burgerlijke vorderingen;
Overwegende dat het vonnis in dit deel
geen eindvonnis is; dat het anderzijds
niet over de bevoegdheid uitspraak doet;
dat het dus voor geen voorziening in
verbreking vatbaar is;
En overwegende, voor 't overige, dat
de substantieele of op straf van nietigheid

~

voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
26 October 1937.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Soenen, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg.
Gelijkluidende conclusie, H. Gesche,
eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

3 November 1937.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - S:rRAFZAKEN. 0NVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VERWONDINGEN.- CONCLUSIE VAN BEKLAAGDE
HET ONGEVAL TOESCHRIJVEND AAN MISDRIJVEN TEGEN DE VERKEERSVERORDENING, GEPLEEGD DOOR EEN DERDE. ARREST DAT HET GEBREK AAN VOORUITZICHT VANWEGE BEKLAAGDE BEPAALT
EN VERI(LAART DAT DE AAN DEN DERDE
TOEGEWEZEN MISDRIJVEN NIET BESTAAN. - CONCLUSIE BEANTWOORD.
2° VERBREKING. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. GEEN
MIDDEL WORDT AMBTSHALVE OPGEWORPEN.
1° Wanneer de beklaagde, vervolgd we gens
onvrijwillig toegebrachte verwondingen,
in zijn conclusie aanvoert dat het ongeval
niet werd veroorzaakt door zijn gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg, maar het
gevolg is van door een derde gepleegde
misdrijven tegen de verkeersverm·dening,
is de door het arrest aangenomen beslissing van veroordeeling wettig met redenen
omlcleed, waar het verklaart : eenerzijds
dat beklaagde de fout beging de deur van
zijn auto open te laten aan de zijde
van het verlceer, waardool' de val van een
voorbijrijdenden wielrijder, het uitwijken
nam· links van den autobestuurder die den
wielrijder volgde, en de botsing van deze
tweede auto met t<en derde uit de tegenovergestelde richting en rechts aankomende auto, werden veroorzaakt, en
anderzijds, dat de bestuurder van de
tweede auto een voorbijstekenden weggebruiker niet heeft voorbij gestoken en
niet verzuimd heeft de helft van de baan
vrij te laten voo1· den bestuu1·der van de
derde auto die uit de tegenovergestelde
richting aankwam (Strafwb., artt. 418
en 420; Kon. besl. van 1 Februari 1934,
artt. 32 en 36, go).
2° Het Hof werpt ambtshalve voor den
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beschikking van verwiJzmg, uitgaande
van de Raadkamer der Rechtbank van
eersten aanleg te Marche, v66r de Politierechtbank te Marche werd gedaagd als
beticht zijnde van, te Aye, op 15 November 1936, omtrent 18 u. 30, artikel 42 van
het Koninklijk besluit van 1 Februari
1934 op de politie van het verkeer,
evenals artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek te hebben overtreden, om,
bestuurder zijnde van een rijwiel, niet
meester te zijn g·ebleven van zijn snelheid en deze niet derwij ze te hebben
geregeld dat hij een vrije ruimte voor zich
hield om zich v66r een hindernis tot
stilstand te kunnen brengen en van zijn
aankomst niet te hebben verwittig·d; bij
gebrek aan vooruitzicht en voorzorg, verwondingen te hebben veroorzaakt aan
Zoller, Edmond, wonende te Marche;
Overwegende dat eischer, in. zijn conclusien v66r den rechter ten gronde beweerde dat hij geen enkele inbreuk op het
Reglement op het verkeer begaan had,
alsook geen enkele fout welke hem op
strafrechterlijk- of burgerlijk gebied, op
voet van artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, verantwoordelijk kon
maken;
Dat hij dit middel steunde op verscheidene bewijsgronden in feite;
. Overwegende dat het aangeklaagd vonnis verklaart dat uit het onderzoek ter
zitting in graad van beroep gedaan, uit
de vaststellingen tijdens het onderzoek
ter plaatse en uit de stukken van den
bundel blijkt, dat de betichtingen ten
genoegen van het recht bewezen zijn
gebleven zooals ze uiteengezet zijn in de
dagvaarding, er bijvoegende dat het dus
bewezen is dat betichte, te Aye, op 15 November 1936, artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, en artikel 42 van het
Koninklijk besluit op het politieverkeer
overtreden he eft;
Dat dit vonnis impliciet, maar wettiglijk, de middelen van verweer in feite,
door betichte in conclusien voorgebracht,
en waaruit deze de niet plichtigheid wilde
afleiden, van de hand wijst;
Dat het middel dus in feite mist;
Omtrent het tweede middel :
Overwegende dat het middel het dee!
van het vonnis bestrijdt dat uitspraak
doet over de burgerlijke vorderingen;
Overwegende dat het vonnis in dit deel
geen eindvonnis is; dat het anderzijds
niet over de bevoegdheid uitspraak doet;
dat het dus voor geen voorziening in
verbreking vatbaar is;
En overwegende, voor 't overige, dat
de substantieele of op straf van nietigheid
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voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
26 October 1937.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Soenen, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg.
Gelijkluidende conclusie, H. Gesche,
eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

3 November 1937.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - S:rRAFZAKEN. 0NVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VERWONDINGEN.- CONCLUSIE VAN BEKLAAGDE
HET ONGEVAL TOESCHRIJVEND AAN MISDRIJVEN TEGEN DE VERKEERSVERORDENING, GEPLEEGD DOOR EEN DERDE. ARREST DAT HET GEBREK AAN VOORUITZICHT VANWEGE BEKLAAGDE BEPAALT
EN VERI(LAART DAT DE AAN DEN DERDE
TOEGEWEZEN MISDRIJVEN NIET BESTAAN. - CONCLUSIE BEANTWOORD.
2° VERBREKING. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. GEEN
MIDDEL WORDT AMBTSHALVE OPGEWORPEN.
1° Wanneer de beklaagde, vervolgd we gens
onvrijwillig toegebrachte verwondingen,
in zijn conclusie aanvoert dat het ongeval
niet werd veroorzaakt door zijn gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg, maar het
gevolg is van door een derde gepleegde
misdrijven tegen de verkeersverm·dening,
is de door het arrest aangenomen beslissing van veroordeeling wettig met redenen
omlcleed, waar het verklaart : eenerzijds
dat beklaagde de fout beging de deur van
zijn auto open te laten aan de zijde
van het verlceer, waardool' de val van een
voorbijrijdenden wielrijder, het uitwijken
nam· links van den autobestuurder die den
wielrijder volgde, en de botsing van deze
tweede auto met t<en derde uit de tegenovergestelde richting en rechts aankomende auto, werden veroorzaakt, en
anderzijds, dat de bestuurder van de
tweede auto een voorbijstekenden weggebruiker niet heeft voorbij gestoken en
niet verzuimd heeft de helft van de baan
vrij te laten voo1· den bestuu1·der van de
derde auto die uit de tegenovergestelde
richting aankwam (Strafwb., artt. 418
en 420; Kon. besl. van 1 Februari 1934,
artt. 32 en 36, go).
2° Het Hof werpt ambtshalve voor den
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beklaagde geen middel op ten aanzien
van de burgel'lijke vordering (1).
.( GHEYLE, T. VALDES-BLANCO EN SOCIETE
FONCIERE E'l' COMMERCIALE D'OSTENDE.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van heroep te Gent, gewezen op
4 Mei 1937.
ARREST.

Op de openbare vordering :
Omtrent het. eenig middel : schending
-van artikelen 97 der Grondwet, 163 en 170
van het Wetboek van Strafvordering,
141 en 470 van het Wetboek van Burgerlijke rechtspleging, 1317, 1319, . 1320
'ell 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 36,
·go, en 32 van het Koninklijk besluit van
1 Februari 1934, inhoudende algemeen
reglement op de politie van het vervoer
-en het verkeer, door dat het bestreden
arrest heeft veroordeeld als hebbende onvrijwillig. bij gebrek aan voorzichtigheid
{)f voorzorg, verwondingen veroorzaakt
aan Mevrouw Valdes-Blanco, en haar
kind, zonder de besluitse!en van aanlegger te beantwoorden, dewelke beweerden dat het ongeval hoegenaamd niet aan
dezes schuld, doch enkel aan de schuld
van een derden persoon, Redele, kan toegeweten worden; deze laatste hebbende,
in overtreding van artikel 36, 9°. van
voormeld algemeen reglement op het
vervoer en het verkeer, den wielrijder
Vermaelen willen voorsteken terwijl Vermaelen zelf nog aan het voorsteken was
van Gheyle 's stilstaande auto-camion, en,
in overtreding van artikel 32 van het
zelfde reglement. gekruist zonp.er de
slachtoffers die uit de tegenovergestelde
richting in auto-rijtuig kwamen aangereden, de helft van den rijweg te hebben
afgestaan; en door dat bestreden arrest,
tegenstrijdig met de voorschriften van
bedoelde bepalingen van kwestig algemeen reg·lement, aangenomen heeft dat
Redele in rechte was zijn beweging van
voorsteken te beginnen vooraleer een
'eerste voorsteker zijn beweging volledig
· had uitgevoerd, en te kruisen zonder aan
den auto die uit de tegenovergestelde
richting kwam aangereden, de helft van
de rijbaan af te staan :
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat "beklaagde Gheyle, uit zijn
stilstaande auto-camion uitstappende, de
deur van den auto opende langs den kant
van het verkeer, dit zonder eenig voor-

afgaande sign~al te geven; dat de wielrijder die juist op dat oogenblik den autocamion voorstak, geraakt werd door ver·melde deur, eri ten groilde viel, te midden
den steenweg dat, achter dim wielrijder,
Redele kwam aangereden met zijn autovoertuig; da t, om den wielrij der nie t te
overrijden, Redele in haast naar links
week, en alzoo in aanraking kwam met
den auto van de burgerlijke partij ValdezBlanco, die uit de tegenovergestelde
richting kwam aangereden »;
Overwegende dat het arrest, op grond
van die bindende vaststellingen, te rechte
beklaagde aan,ziet als schuld hehbende
in het ongeval, en hem op voet van de
betichting veroordeelt;
Overwegende bovendien, dat het arrest
de besluitselen der verdediging bijzonderlijk beantwoordende, uitlegt dat Redele
zich zelfs geen medewerkende schuld in
het ongeval heeft toe te wijten, vermits,
in teg·enstrijd met de beweringen van
beklaagde, Redele den wielrijder niet
he eft voorgestoken, en slechts voornemens
was hem voor te steken als hij den uitersten rechterkant der baan weder zou
bereikt hebben, en dat hij, ten andere,
. aan de burgerlijke partij, de ruimte voorgeschreven om te kruisen had afgestaan,
vermits de baan, op die plaats, eene
breedte van 8 meters had;
Overwegende dat uit die beschouwingen
vloeit dat het middel zoo in feite als in
rechte mist;
En overwegende, voor het overige, dat
de bestreden beslissing werd geveld op
een rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen
overeenkomstig zijn met de wet;
II. Op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de voorziening te
dien opzicht geene bijzondere middelen
inroept; dat het Hof van verbreking er
.geene van ambtswege oproept;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening; verwijst aanlegger
in de kosten.
3 November 1937.- 2e kamer.- Voorzitter, en verslaggever, H. Soenens, raads·
heer waarnemend voorzitter. Gelijk·luidende conclusie, H. Sartini van den
Kerckhove, advocaat generaal.
2e

KAMER. -

3 November 1937. ·

VOORZIENING IN VERBREKING. (1) Zie Verbr., 5 Januari 1937 (Bull. en
PASIC., 1937, 3, 5o),

ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHUL·
DIGINGSTELLING EEN BEKLAAGDE VER•

-

140 -:--

WIJZENDE NAAR EEN CORRECTIONEELE
RECHTBANK WIER PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID DOOR BEKLAAGDE BETWIST
WORDT. - BESLISSING DIE NIET DEFINITIEF IS EN NIET GEWEZEN WERD OVER
DE BEVOEGDHEID. VOORZIENING
NIET ONTVANKELIJK.
Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld tegen een arrest van de Ieamer van
inbeschuldigingstelling, die beklaagde verwijst naar een correctioneele rechtbank
wier plaatselijke bevoegdheid hij betwist,
daar die beslissing de rechtsmacht slechts
aanwijst en niet. definitief is (Wb. van
Strafv., art. 416) (1).

(MEIRLAEN, T. DEMUYTERE.)
Voorziening tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het H of van beroep te Brussel, gewezen
op 23 Juni 1937.
ARREST.

voorzitter. - Verslaggever, H. '''outers.
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini
van de Kerckhove, advocaat generaal.
2e KAMER. -

3 November 1937.

BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ (WET VAN 9 APRIL 1930 TOT). STELLING VAN EEN GEWOONTEMISDADIGER TER BESCHIKKING VAN DE REGEERING, BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 25 VAN VOORMELDE WET. -BEPAALDE OPGAVE VAN DE REDENEN DER
BESLISSING.
In de gevallen waarin de stelling van een
gewoontem_isdadiger ter beschjkking van
de Regeenng KAN worden u1tgesproken,
. moet de rechter, die dezen maatregel toepast, op be;paalde wijze de redenen va~
zijn besliss1ng opgeven (wet van 9 April
1930, artt. 25 en 26) (2).

(LAMBRECHTS.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
20 Augustus 1937.

Aangezien de voorziening gericht is tegen een. arrest _van de Kamer van. inbeschuldigmgstellmg, dat de bet1chten
- aanvragers in cassatie - v66r de CorARREST.
rectioneele rechtbank van Antwerpen
verzendt uit hoofde van aftruggelarijen
Omtrent het middel van ambtswege :
en heling gepleegd in de arrondissementen schending van artikel 26 der wet van
van Antwerpen en Gent of elders in 9 April 1930;
·Belgie;
.
.
Overwegende dat bestreden arrest bij
Dat dit arrest slechts de rechtsmacht toepassing van artikel 25 van voormelde
aanduidt, en dat de Rechtbank v66r wet, aanlegger in v~!breking·, ~ls zijnde
welke de zaak gebracht is, vrij over hare in staat van wettehJke hervallmg, voor
bevoegdheid zal mogen beslissen zoowel een termijn van 5 jaar ter beschikking
als over de gegrondheid van de betich- van het Staatsbestuur stelt; doch dat het
ting;
daaromtrent geen bepaalde be":eegre_denen
. Dat het dus niet definitief is, en dat, inroept, hetgeen nochtans vere1scht Is volIuidens artikel 416 van het Strafvorde- gens artikel 26 der zelfde wet;
ringswetboek, de voorziening tegen dit
Dat, zoo doende, het arrest dez.e laatste
arrest slechts zal toegelaten worden na wetsbepaling heeft g·eschonden;
het eindvonnis;
Om deze beweegredenen, het Hof verEn aangezien de bestreden beslissing breekt het bestreden arrest; beveelt dat
werd geveld op een rechtspleging in de- het onderhavig arrest zal overgeschreven
welke de substantieele of op straf van worden in de registers van het H?f van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen beroep van Brussel, en dater meldmg zal
worden nageleefd, en dat de maatregel gedaan worden in den rand van h~~ verdoor de wet bevolen overeenkomstig de nietigde arrest; verzendt de zaak voor het
wet is;
· Hof van beroep van Gent; laat de kosten
Om deze beweeg-redenen, het Hof ver- ten laste van den Staat.
werpt de voorziening; veroordeelt aim3 November1937. -2e kamer.- Voorvragers in de kosten.
zitter, H. Soenens, raadsheer waarl'l:emend
3 November 1937.- 2e kamer.- Voor- voorzitter.- Verslaggever, H. De":Il~e.
;;itter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
Gelijkluidende conclusie, H. Sarbm van
den Kerckhove, advocaat generaal.
(1) Vergelijk Verbr., 16 November 1931
(Bull.· en PAsrc., 1931, I, 286) en 2 Maart
1937 (Bull. en PAsrc., 1937, I, 77, 4°).

(2) Zie Verbr., 3 November 1936 (Bull. en
PABIC., 1936, I, 404).
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8 November 1.937.

10 DRUKPERS. -

WEIGERING ANTWOORD OP TE NEMEN.- VOORWAARDEN
DOOR DE WET VEREISCHT OPDAT MEN
VERPLICHT WEZE HET ANTWOORD OP TE
NEMEN.

20

BEWIJS. STRAFZAKEN. WEIGERING ANTWOORD IN EEN BLAD OP TE
NEMEN. BEKLAAGDE DIE BEWEERT
DAT HIJ GEEN REGELMATIG ANTWOORD
ONTVANGEN HEEFT.
0PENBAAR
MINISTERIE OF BURGERLIJKE PARTIJ
GEHOUDEN HET BEWIJS TE LEVEREN.

1 o Alhoewel de wet niet vereischt dat het

antwoord, hetwelk aan een blad door een
daarin vermeld pe1·soon wordt toegezonden, door dezen persoon onderteekend
weze opdat het zou moeten opgenomen
worden, toch moet het antwoord gesteld
zijn op zoodanige wijze dat er nit blijkt
dat het uitgaat van den in het blad vermelden persoon (Decreet van 20 Juli
1831 op de drukpers, art. 13).
2o Wanneer de uitgever van een blad, die
vervolgd. wordt we gens wei gering een
antwoord op te nemen, betwist een regelmatig antwoord te hebben ontvangen,
behoort het aan het openbaar ministerie
of aan de burgerlijke partij het bewijs van
de ontvangst van het stuk en van zijn
regelmatigheid te leveren; de veroordeeling
mag niet hierop gesteund zijn dat beklaagde zott verzuimd hebben zich ·inlichtingen te verschaffen bij den in het
blad genoemden persoon om te weten of
deze de steller ts van het toegezonden
onregelmatig geschrift.
(HERSSENS, T. LIEBAERS.)

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

Om trent het eenig middel : onvoldoende
redenen en schending van artikel 13 van
het decreet van 20 Juli 1831 op de drukpers, doordat het arrest eischer veroordeelt wegens weigering van inlassching
zonder zijn conclusien te beantwoorden
in dewelke hij stellig betwistte dat er in
zake een antwoord zou geweest zijn waarvan de inlassching verplichtend was :
Overwegende dat eischer in zijn conclusien, beweerde : in feite, dat het stuk,
als antwoord voorgebracht, niet geteekend was, en, als bewijs van zijn herkomst,
enkel de naam der burgerlijke partij, met
machien geschreven, opgaf, en, in rechte,

dat het wanbedrijf van weigering van
inlassching een antwoord onderstelt, in
zoodanigen vorm gesteld, dat geen enkel
twijfel aangaande zijn herkomst mogelijk
is·
'overwegende dat het arrest de redenen
van den eersten rechter overneemt, aan
dewelke het eigen redenen toevoegt;
Overwegende dat, uit de vergelijking
der twee beslissingen, blijkt dat het stelsel
van het arrest hierin bestaat dat eischer,
om redenen waarvan de juistheid niet
bewezen is, het voorleggen weigerende
van den brief welke hem ten titel van
recht op antwoord door de burgerlijke
partij werd overgemaakt, deze laatste in
de onmogelijkheid heeft g·esteld het
rechtstreeksch bewijs te leveren door
hem zelf geeischt aangaande het bestaan
van het handteeken op dezen brief, en
dat, zelfs indien het antwoord niet geteekend zou zijn, eischer nog· aile redenen
zou hebben om zich in te lichten nopens
de inzichten van den vermoedelijken opsteller, die, met name, in zijn dagblad in
de zaak was betrokken geweest;
Overwegende dat, indien de wet niet
vereischt dat het antwoord geteekend is
opdat het zou moeten ingelascht worden,
dan moet het toch op zulke wijze gesteld
zijn dat het doet kennen dat het van den
persoon uitgaat in het dagblad vermeld;
Overwegende dat, indien de uitgever
een document ontvangt dat aan deze
hoofdzakelijke voorwaarde niet voldoet,
deze de verplichting niet heeft, zooals de
rechter ten gronde het zegt, inlichtingen
in te winnen en te onderzoeken bij den
persoon, in het dagblad vermeld, of hij
de opsteller van het geschrift niet zou
zijn;
Overwegende dat, daar de betichte
betwist een regelmatig antwoord te hebben ontvangen, het aan het openbaar
ministerie en de burgerlijke partij was
het bewijs te leveren van de ontvangst
van het document en van zijn regelmatigheid zonder dat aan betichte het
verwijt mag worden gemaakt dit bewijs
niet te vergemakkelijken;
Overwegende dat, indien het middel in
feite ·mist voor zoover het g·ebrek aan
antwoord op de conclusien bedoelt, het
arrest, in het antwoord dat het op de
conclusien geeft, artikel 13 van het decreet van 20 Juli 1831 schendt, artikel
in het middel bedoeld, alsook de regels
op de last van bewijzen in strafzaken;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal ge-

-'-- 142 maakt worden in den rand van het vernietigd vonnis; verwijst verweerder in
. de kosten; verzendt de zaak v66r het Hof
van beroep te Luik.
8 November 1938. 2• kamer. Foo-rzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. - Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
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8 November 1937.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDEELING WEGENS l\USBRUIK VAN
VERTROUWEN. - CONCLUSIE DIE EEN
MID DEL VAN RECHT INROEPT ER TOE
STREKKENDE TE DOEN AANNEMEN DAT
DE TERUGGAVE VAN DE VERDUISTERDE
VOORWERPEN HET MISDRIJF WEGNEEMT.
- GEEN BEANTWOORDING. - GEBREK
AAN REDENEN.
JVIoet verbroken worden, uit hoofde van
gebrek aan redenen, het arrest dat wegens
misb1·uik van vertrouwen veroordeelt, zonder de conclusie te beantwoorden waarbij
de beklaagde een middel van recht inroept
er toe strekkende te doen aannemen dat
de teruggave van de verduisterde voorwerpen het misdrijf wegneemt (Grondwet, art. 97) (1).

(GEORGES JACOB.)
Voorziening tegen .een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op
14 Juli 1937.
ARREST.
Omtrent het middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat bestreden arrest niet met redenen omkleed is :
Overwegende dat eischer vervolgd was
wegens verduistering van waren en van
geldspecien ten nadeele van Gilman;
Overwegende dat de eerste rechter, bij
gebrek aan conclusien v66r hem genomen,
er zich bij bepaald heeft de veroordeeling
van eischer te motiveeren door de inbreuk
in de bewoordingen der wet vast te stellen;
Overwegende dat betichte v66r het
Hof van beroep conclusien heeft neergelegd bij dewelke hij hield staan dat het
(1) Zie de nota 1 onder het arrest van
8 November 1937, in zake « Bouvroy c.
Seutin et consorts» (Bull. en PAsrc., 1937,
I, 33b'),

wanbedrijf hem ten laste g·elegd niet bestond, omdat :
1o 'Vat de valies en de monsters aangaat, de eenige waren welke zoogezegd
verduisterd werden, klager bekend heeft
dat die zaken hem door eischer waren ~
terug gegeven geweest;
2o Wat de geldspecien aangaat, lret
uit den bundel bleek dat, in strijd met
de beweringen van klager, eischer het
recht had den prijs der waren welke hij
aan de klanten leverde, te ontvangen, en
de alzoo opgetrokken sommen in, rekening te brengen;
3° De goede trouw van eischer bewezen
was door den aandrang waarmede hij van
klager een omstandige opgave van zijn
rekening had geeischt, en door de consignatie der som welke noodig was om de
betaling van het saldo te waarhorgen;
Overwegende dat het Hof van beroep
deze conclusien niet heeft beantwoord,
namelijk het rechtsmiddel strekkende tot
. het doen aannemen dat de teruggave der
verduisterde zaken de inbreuk uitslaat;
dat het Hof, zonder acht te slaan, zooals
het zegt, op alle andere, verdere en tegenstrijdige conclusien, het vonhis a quo
heeft bevestigd om de eenig·e reden dat
uit het onderzoek v66r het Hof g·edaan,
blijkt dat de betichting, door den eersten
rechter als bewezen weerhouden, bewezen
is· gebleven;
·
Overwegende dat het alzoo artikel 97
/ der Grondwet he eft geschonden;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest; beveelt dat onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Luik en clat melding er van zal gemaakt
worden in den rand van de vernietigde
beslissing; legt de kosten ten laste van
den Staat; verzendt de zaak v66r het
Hof van beroep te Brussel, zetelende in
correctioneele zaken.
8 November 1937.- 2• kamer.- Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. Gelijkluidende , conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
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8 November 1937.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. YEROORDEELING WEGENS ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VERWONDINGEN. CONCLUSIE DIE EEN FEITELIJKE BEWIJSVOERING ONTWIKKELDE.
GE•
NOEGZAME BEANTWOORDING. BEGRIP.

2°

3°
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MIDDELEN VAN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID). STRAFZAKEN. MIDDEL ONTLEEND AAN DE
SCHENDING VAN DE BEPALINGEN VAN
DE VERKEERSVERORDENING
WAARBIJ
VERBODEN WORDT VOORBIJ TE STEKEN
OP DE AANSLUITINGEN. VEROORDEELING WEGENS ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VERWONDINGEN, EN NIET WEGENS OVERTREDING VAN DIE BEPALINGEN.- IN RET ARREST NIET VASTGESTELD DAT DE VERSCHILLENDE WEGEN
SAMENLOOPEN OP DE PLAATS VAN RET
ONGEVAL. MIDDEL GEBREKKIG IN
FEITE.
.
VERBREKING.- VooRZIENING VAN
BEKLAAGDE. BURGERLIJKE VORDERING. GEEN MIDDEL WORDT AMBTSRALVE OPGEWORPEN.

4° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BESLISSING DIE, OP DE BURGERLIJKE
VORDERING, EEN DESKUNDIG ONDERZOEK BEVEELT. VOORZIENING NIET
ONTV ANKELIJK V66R RET DEFINITIEF
ARREST.

1° Het an·est dat veroordeelt wegens door
Of!Voorzichtigheid toegebrachte verwonveroorzaakt bij een botsing van
voertutgen, heeft de conclusie, waarbij
beklaaqde ..tot stav~~g van zijn onschuld
een fetteltJke beWtJSVoering ontwikkelde
voldoende beantwoord door vast te stelle~
dat het ongeval gedeeltelijk te wiJ'ten is
aan de schuld van dien beklaagde, die
den weg, gevolgd door een medebeklaagde
heeft afgesneden (1).
2° Is gebrekkig in feite het middel ontleend
aan de schending van de bepalingen van
d~. algemeene verkeersve1·ordening, waarbtJ verboden wordt voorbij te steken op
de aansluitingen, wanneer de veroordeeling uitgesproken werd, niet op grond
van overtredtng tegen die bepalingen,
maar wel op grond van door onvoorzicht_igheid .oegebmchte verwondingen, en
overtgens utt het arrest niet blijkt dat verschillende wegen zouden samenloopen op
de plaats van het ongeval.
3° Het Hof w.erpt ambtshalve geen middel
op tot stavmg van de voorziening van
den beklaa;qde tegen .de beslissing die op
de burgerhJke vordertng werd gegeven (2).
4° TVannee1· he~ Hof de voo1·ziening tegen de
OP, c?e pu blteke vordering verleende besltssmg verwerpt, verklaart het nietdtnge1~,

(1) Zie de nota 1 onder het arrest van
8 November, in zake « Bouvroy c. Seutin et
consorts, (Bull. en PAsrc., 1937, I, 333).
(2) Sic Verbr., 5 Janu:tri (Btt!l. en PAsrc.,
1937, I, 3, 2° kol., 5o).

ontvankelijk de voorziening tegen de op
de burgerlijke vordering verleende beslissing die, vooraleer verder recht te
doen, een deskundig onderzoek beveelt
(Wb. van Strafv., art. H6) (3).
(BOUVROY, T. SEUTIN EN ANDEREN.)

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

Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 97 der Grondwet H8-lo20
van het Strafwetboek, 189, t5r., 155
en 156 van het Wetboek van Strafvordering, doordat bestreden arrest de rechtsc
middelen, in de conclusien ontwikkeld
niet beantwoord heeft, conclusien welk~
ded.en gelden dat men verklaringen van
behchte Francotte niet mocht . voorbrengen ten titel van bewijs en dat er
dus geen enkel wettelijk bewijs van fout
bestond :
Overwegende dat de genomen conclusi~n v66r het Hof een bewijsvoering ontWikkelen welke klaarblijkelijk in feiten
bestaat en waarop de bestreden beslissing
ten genoege der wet heeft geantwoord
door te zeggen " dat uit het onderzoek
v66r het Hof gedaan blijkt dat het ongeval gedeeltelijk te wijten is aan de
fout, door den tweede betichte begaan
(Bouvroy die ontijdig den weg, door den
eersten betichte gevolgd, heeft afgesneden) ";.
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 27, 29 en 36 van het Koninklijk besluit van 1 Februari 1934, doordat
het arrest eischer ten laste legt aan
Francotte den weg te he.bben afgesneden
vermits op de plaats van het ongeval
verscheidene wegen samenloopen en dat
het voorbijsteken aldaar aan F~ancotte
dus streng verboden was :
Overwegende dat eischer veroordeeld
werd niet hoofdens inbreuk op de bepalingen in het middel opgesomd, maar
hoofdens verwondingen bij onvoorzichtigheid, en dat uit het arrest niet blijkt
dat op de plaats van het ongeval ver-"
scheidene wegen samenloopen;
Dat het middel in feite mist;
Wat de burgerlijke vervolgingen aangaat :
I. Wat de burgerlijke partij Francotte
betreft :
·
Overwegende dat eischer geen enkcl
(3) Sic Verbr., 11 Januari 1937 (Bull. en
PASIC., 1937, I, 6, 4").
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bijzonder middel voorbrengt en dat het
Hof er van ambtswege geen opwerpt;
II. Wat de burgerlijke partij Seutin, A.,
echtgenoote Francotte, aangaat :
Overwegende dat de bestreden beslissing het vonnis van 5 Maart 1937 bevestigt, dat, alvorens verdm' uitspraak te
doen, een deskundig onderzoek beveelt;
Dat de beslissing geen eindbeslissing is
en geen uitspraak doet over de bevoegdheid (Wb. van Strafv., art. 416);
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
8 November 1937.- 2e kamer.- Vom·zitter, H. Jamar, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bail. - Strijdige conclt{sie aangaande het 1°; gelijkluidende conclusie aangaande het overige, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
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GEESTRIJKE DRANKEN. - PROCESVERBAAL VASTSTELLENDE DAT BEKLAAGDE SLIJTSTER WAS VAN TER
PLAATS TE VERBRUIKEN DRANKEN EN IN
HAAR DRANKGELEGENHEID GEESTRIJKE
DRANKEN VOORHANDEN HAD. -ARREST
VERKLARENDE DAT DE TELASTLEGGING
NIE'f BEWEZEN IS. - VERBREIONG.
Moet verbroken worden we gens schending van
de bewijskracht van het p1·oces-verbaal,
het arrest dat een slijtster van ter plaats
te verbruiken dranken vrijspreelct van de
telastlegging geestrijke dranken te hebben voorhanden gehad, wanneer het
proces-verbaal, door de agenten van het
Behee1· van financien regelmatig opgemaakt, vaststelt dat belclaagde slijtster
was van ter plaats te verbruilcen dranken
en in ham· slijterij geestrijlce uit gedistilleerden alcohol sarnengestelde dranken
voorhanden had, en anderzijds het arrest
e1· zich bij bepaalt te verklaren dat de
telastlegging door het v66r het Hof gedane
onderzoek niet bewezen werd (Algemeene
wet van 26 Augustus 1822, art. 239;
wet van 29 Augustus 1919 op het regime
van den alcohol, artt. 2 en 10) {1).
(1) Vergelijk het arrest van 8 Juni 193'7,
in zake Beheer van financien t. Schenk,
8'1tp1·a, blz. 57, en zie de nota, geteekend L. C.,
aangaande het onderscheid tusschen de be1VUskracht van de processen-verbaal, in zake
van douanen, en van die betreffende misdrijven tegen de wet van 29 Augustus 1919,
op het regime van den alcohol, in Bull. en
PAsrc., 1937, I, 334, voetnota 6.

(BEHEER VAN FINANCIEN, 'f. COSSE.) ·
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op
28 J anuari 1937.
ARREST.
Omtrent het middel : schending van
artikelen 239 der Algemeene wet van
26 Augustus 1822, en 10 der wet van
29 Augustus 1919 op het regiem van den
alcohol, doordat het arrest er zich bij
bepaalt de betichting niet bewezen te
verklaren zonder de in het proces-verbaal
vastgestelde feiten in aanmerking te
nemen :
Overwegende dat, luidens proces-verbaal, regelmatig door de agenten van het
Beheer van geldwezen opgemaakt, vastgesteld is geweest dat, gedurende een
huiszoeking bij de verweerster, op 10 November 1935, krachtens de machtiging
van den bevoegden vrederechter gedaan,
werd vastgesteld dat verweerster, slijtster
zijnde van ter plaatse te verbruiken dranken in haar inrichting geestrijke dranken
voorhanden had met gedistilleerclen alcohol als grondstof;
Overwegende dat bestreden arrest er
zich bij bepaalt zijn beslissend gedeelte
met redenen te omkleeden door te zeggen dat de betichting, door het onderzoek
v66r 't Hof gedaan, niet bewezen werd;
Overwegende dat de rechter ten gronde,
door de verweerster bij het maken van
deze enkele beschouwing vrij te spreken
en door de vaststellingen van het procesverbaal te miskennen, de in 't middel
aangeduide bepalingen heeft geschondell'
0~ deze redenen, het Hof verbreekt
het arrest tusschen partijen door het Hof
van beroep te Luik geveld; zegt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van gezegd Hof, en
dat melding er van zal gemaakt worden
in den rand van de vernietigde beslissing;
verzendt de zaak en de partijen v66r het
Hof van beroep te Brussel, zetelende in
correctioneele zaken; verwijst verweerster
in de kosten.
8 November 1937. - 2e kamer. Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix. - Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
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1o GEESTRIJKE DRANKEN. -

VooRRANDEN REBBEN VAN GEESTRIJKE DRANKEN. TOELATING VAN RET BEREER.
NEEMT DEN STRAFBAREN AARD VAN
RET FElT NIET WEG.

2o

GEESTRIJKE DRANKEN. ToELATING TOT ZOEKEN DOOR SLIJTER AAN
SouACCIJNS:BEAMBTEN GEGEVEN. VEREINE BEOORDEELING VAN DEN RECRc
TER.

1 o Geen enkele to elating van het Beheer van
financii!n kan den strafbaren aard wegnemen van het feit gepleegd door een
restaurateu1· en slijter van ter plaats
te verbruiken dranken die geestrijke
dranken samengesteld uit gedistilleerden
alcohol voorhanden heeft gehad (wet

van 29 Augustus 1919 op het regime
van den alcohol, art. 2) (1).
2o De rechter die ten grande beslist beoordeelt vrij, mits hij de vaststellingen van
het proces-verbaal niet miskenne, of de
omstandigheden van de zaak hem toelaten al dan niet te besluiten of een slijter
van dranken aan de accijrisbeambten de
toelating had gegeven huiszoeking te doen
om te weten of geestrijke dranken voorJwnden waren (2).
(BARBAY, T. BEREER VAN FINANCIEN.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep· te Luik, gewezen op
10 Juni 193?.
ARREST.

Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 97 der Grondwet en 2, 10,
11, 12, 14 en 16 der wet van 23 Augustus
1919 op het regiem van den alcohol,
194 van het \Vetboek van Strafvordering,
doordat bestreden arrest zijn beslissing
heeft gegrond op de onwettelijkheid van
de toelating, door het Beheer aan eischer
gegeven, alcoholen voorhanden te hebben voor de noodwendigheden van zijn
restaurateursberoep, terwijl de wet van
29 Augustus 1919 het gebruik regelt der
geestrijke dranken, en niet der alcoholische dranken :
Overwegende dat, uit de bindende vaststellingen van den rechter ten gronde
voortvloeit dat eischer, restaurateur en
(1) Zie Verbr., 30 Maart 1936 (Bull. en
PASIO., 1936, I, 206).
(2) Zie Verbr., 9 Maart en 30 Juni 1936
{Bull. en PAsrc., 1936, I, 183 en 328).

verkooper van ter plaatse te verbi'uiken
dranken, geestrijke dranken met gedistilleerden alcohol gemaakt, heeft voorhanden g·ehad in andere plaatsen van zijn
inrichting dan in de lokalen waar de verbruikers toegang hebben;
Overwegende dat geen enkele toelating
van het Beheer van financien van dit
feit het karakter van inbreuk kan wegnemen, bij artikel 2 der wet van 29 Augustus 1919 op het regime van den
alcohol voorzien;
Overwegende dat het van weinig belang zou zijn dat die toelating verder het
voorhanden hebben van alcohol dan het
voorhanden hebben van geestrijke dranken zou betreffen;
Overwegende dat zulks klaarblijkelijk
de stelling is door bestreden arrest gehuldigd;
Dat het middel dus niet mag aangenomen worden;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 12 der wet van 29 Augustus
1919, op het regime van den alcohol,
doordat bestreden arrest, de huiszoeking
der agenten van het Beheer in de keuken
van eischer, voor het publiek niet toe-gankelijk, wettelijk verklaard heeft, alswanneer die agenten geen machtiging
van den vrederechter hadden, en dat uit
hun proces-verbaal spruit, dat eischer
hen niet had toegelaten in de keuken
binnen te treden, noch uitdrukkelijk, noch
_
stilzwijgend :
Overwegende dat de rechter ten gronde,
op voorwaarde de in het proces-verbaal
vastgestelde feiten niet te miskennen, op
bindende wijze oordeelt of de omstandigheden der zaak hem al dan niet toelaten
tot het besluiten van het bestaan der
toelating huiszoeking te doen aan de
accijnsbedienden door den slijter van
geestrijke dranken gegeven;
Dat bestreden arrest, deze feitelijke
bestanddeelen beoordeelende, verklaart
dat uit het proces-verbaal van het Beheer
voortvloeit dat eischer, in tegenwoordigheid van de accijnsbedienden, mondeling
de toelating heeft hernieuwd welke hij
hem schriftelijk had gegeven, in zijn
keuken binnen te treden, ten einde huiszoeking zonder van een machtig·ing van
den vrederechter voorzien te zijn;
Dat deze beoordeeling overeenkomt
met de verklaringen in het proces-verhaal,
luid8ns hetwelk, hetichte, wanneer de
agenten hebben gevraagd zijn voorraad
van g·eestrijke dranken te mogen onderzoeken, zijn toestemming heeft gegeven
en met hen is gegaan;
Dat uit deze bindende vaststelling volgt
dat het bestreden arrest, ver van de in

-

146-

het middel aangehaalde beschikking te
hebben geschonden, een juiste toepassing
ervan he eft gedaan;
Dat het middel niet mag aangenomen
worden;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
8 November 1937.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
2e KAMER. -

8 November 1937.

to VERJARING. STRAFZAKEN. 0VERTREDING. - LAATSTE DAAD VAN
STUITING GEDAAN BINNEN DEN TERMIJN
VAN ZES MAANDEN TE REKENEN VAN DE
OVERTREDING. - VERJARING.
2° VERBREKING. - PUBLIEKE VORDERING VERJAARD. - VERBREKING.
GEim VERWIJZING.
1o De publieke vorde1·ing volgende uit een
overt1·eding is verjaard wanneer zes
maanden verloopen zijn sedert de laatste
daad van stuiting perricht binnen den
termijn van zes maanden te rekenen van
de overtreding (wet van 17 April 1878,
artt. 21, 23 en 26).
2° Wanneer de verbreking wordt uitgesproken omdat de publieke vordering verjaard was, bestaat m· geen aanleiding tot
verwijzing (1).
(CHAPELLE.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op
10 Juli 1937.
ARREST.
Gezien de voorziening :
Voor zoover de bestreden beslissing uitspraak heeft gedaan over de betichting
van opstand :
Overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorg·eschreven rechtsvormen werden nage]fefd en dat de uitgesprokene veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Voor zoover de bestreden beslissing uitspraak heeft gedaan over de betichting
zijn leurhandel te hebben uitgeoefend
(1) Zie Verbr., 20 Mei 1935 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 253, go).

·zonder drager te zijn van de lmart van
leurhandelaar :
Omtrent het middel, en officio : schen"
ding van artikelen 21, 23 en 26 der wet van
17 April1878, doordat arrest veroordeeling
uitspreekt, alhoewel de openbare vordering verjaard was :
Overwegende dat deze inbreuk een
overtreding uitmaakt welke, luidens arti~
kelen 2 en 12 van het Koninklijk besluit
n' 71 van 13 Januari 1935, met politiestraffen beteugeld wordt;
Overwegende dat ze, volgens het arrest
op 12 Juli 1936 zou gepleegd g·eweest
zijn;
Dat de laatste stuitingsakte van verjaring, binnen den termijn van zes maanden vanaf dezen datum gerekend, het
beroep is dat door den Heer Procmeur des
Konings, op 23 October 1936, werd aangeteekend;
Dat het arrest op 10 Juli 1937 geveld
werd, hetzij meer dan zes maanden na
den 23 October 1936;
Dat, door de publieke vordering door
verjaring· niet vervallen te verklaren, het
arrest dus de in het middel aangeduide
bepalingen schendt;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest, voor zoover het uitspraak heeft gedaan over de verjaarde
overtreding; verwerpt de voorziening,
voor 't overige; zegt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Luik, en dat melding ervan zal gemaakt worden in den rand van het gedeeltelijk vernietigd arrest; verwijst eischer in de helft der kosten; zeg't dat de
andere helft der kosten ten laste. van den
Staat zal. blijven; zegt dat er geen red en·
bestaat tot verwijzing.
8 November 1937.- 2e kamer.- Voo1'zitter, H. Jamar.- Verslaggevm·, H. Pour-.
babt. - Gelijkl'!fidende co'liclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.

2e KAMER. -

8 November 1937.

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. VERBRUIKLEENING. - SOM .GELD. BEKLAAGDE EIGENAAR ER VAN.- GEEN
MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
Artikel 491 van het Strafwetboek wordt niet
geschonden door het arrest dat een tusschen partijen aangegane overeenkomst
als een verb1'Uikleening beschouwt, en
verklaart dat beklaagde, tengevolge van
die overeenkomst, eigenaar was geworden

L:--

_J
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Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
10 Juli 1937.
ARREST.
Overwegende dat de voorzieningen gericht zijn tegen hetzelfde arrest; dat ze
dus samenhangend zijn en dienen samen_
gevoegd;
Omtrent het eenig middel in verbreking : schending van artikel t.91 van het
Strafwetboek :
Overwegende dat eischers verweerder
rechtstreeks v66r de Correctioneele rechtbank hebben gedaagd hoofdens misbruik
van vertrouwen;
Overwegende dat bestreden. arrest, de
overeenkomst,
tusschen partijen op
1 Maart 1932 aangegaan, ontledende,
beslist dat deze overeenkomst, zoowel uit
reden der qualificeering welke de partijen
zelf er van hebbim g.egeven als uit reden
van haar. eigen' kenteekens, als een verbruikleening moet aanzien worden;
Overwegende dat deze uitlegging niet
onvereenigbaar is met de bewoordingen
der overeenkomst, dat zij dus bindend
is;
Overwegende dat het gevolg - door
het Hof van beroep er uit afgeleid, te
weten : dat verweerder, door het uitwerksel van deze leening, eigenaar is
geworden van de geleende som en dat hij
zich bijgevolg niet plichtig heeft kunnen
maken aan het wanbedrijf van misbruik
van vertrouwen, dat slechts kan begaan
worden door de verduistering of verspilling van een andermans zaak - overeenstem:t met artikel 1893 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel t.91 van het
Strafwetboek;
Overwegende dat eischers te vergeefs
heweren dat het partijen vrij staat van
artikel 1893 van het Burgerlijk Wetboek
af te wijken, en dat zij in onderhavig
geval overeengekomen zijn de overdracht van den eigendom der som afhankelijk te maken van het aankoopen door
verweerder van een lokaal bestemd voor
de werken van Estinnes-au-Val, voorwaarde dat d('?,P, niet volhracht heeft;

I
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van de geleende gelds om, bij gevolg zich
niet schuldig heeft kunnen maken aan
mis bruik van vertrouwen, overigens niet
bewezen zijnde dat _ partijen ~ouden
bedongen hebben dat de overhandiging
van de geldsom afhankelijk werd gesteld
van de uitvoering van een bepaald voornernen.

(CLAESSENS EN VANDERBILT,
T. HOCEDEZ.)

-I

Overwegende inderdaad dat bestreden
arrest verklaart dat, indien in feite tusschen partijen overeengekomen werd dat
de hetwiste leening bestemd was voor het
aankoopen van zulk een lokaal, de stukken der zaak niet toelaten te beweren dat
de overhandiging der geleende gelden
afhankelijk was gesteld van de uitvoering
van dat voornemen;
_Overwegende dat deze beoordeeling in
fer ten bestaat en- aan het toezicht van
het Hof van verhreking ontsnapt;
Dat daaruit moet besloten worden dat
de som aan den verweerder werd overhandigd niet ten onbestendigen titel
· maar in vollen eigendom;
'
Overwegende dat uit deze beschouwingeri volgt dat het middel niet mag aangenomen worden;
Om deze redenen, het Hof voegt de
voorzieningen samen; verwerpt ze; verwijst eischers in de kosten en in een
enkele vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
8 November 1937.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.

2e KAMER. -

10 November 1937.

WEGEN.- TOELATING TOT BOUWEN.GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING.
- TEKST DIE DE BOUWMEESTJmS, AANNEMERS, METSELAARS, TIMMERLIEDEN
BEDOELT. - TEKST TOEPASSELIJK OP
DEN EIGENAAR DIE ZELF ZIJN HUIS
BOUWT.
Wanneer een gemeentelijke politieverordening een straf stelt tegen alle bouwmeesters, aannemers, metselaars, timmerlieden en anderen, die bouwwerken
uitvoeren alvorens gebleken is dat het
College van burgemeester en schepenen
de toelating tot bouwen verleend heeft,
bedoelt deze tekst niet alleen de vaklieden
die, wegens hun beroep, aan het bouwen
deelnemen, maar ook al degenen die de
werken uitvoeren, namelijk den eigenaar
die zelf zijn huis bduwt (Verordening op
het bouwen van de gemeente Broechem,
van 12 Juni 1909, art. it.).

(GEMEENTE BROECHEM,
T. VANDER ELST.)
Voorziening tegen een vonnis door de
correctioneele rechtbank van Antwerpen
in beroep gewe;!.en op 20 Mei 1936.

148ARREST.
Omtrent het middel : schending van
.artikel 90, 8°, der Gemeentewet van
30 Maart 1936, gewijzigd bij het eenig
artikel der wet van 15 Oogst 1897; artikelen 1, 14, 16 en 17 van het Reglement
op het bouwen der gemeente Broechem,
.door den Gemeenteraad in zijn zitting
van 12 Juni 1909 bewerkt; artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat bestreden arrest geweigerd heeft
voormelde reglementaire schikkingen aan
beklaagde toe te passen, om reden dat,
1uidens het reglement, het bouwen zonder voorafgaande toelating van het College
van burgemeester en schepenen enkel ten
opzichte van bouwkundigen, ondernemers,
metsers, timmerlieden en andere vaklie.den, door den eigenaar aangesteld om de
houwerken uit te voeren, een overtreding
zou uitmaken dan wanneer voormeld
artikel 14 in de hreedste bewoordingen
zich uitdrukt (« of anderen »), en zich bijgevolg, onrechtstreeks toepast aan al
diegene die aan het uitvoeren van niettoegelatene werken deelnemen, namelijk
aan den eig·enaar, wanneer, zooals in het
voorhandig geval, deze zich .zelf belast
met het uitvoeren en het leiden der werl;:en :
Overwegende dat verweerder vervolgd
was om, te Broechem, op 30 October 1935,
een huis te hebben gebouwd, zonder toeJating van het College van burgemeester
en schepenen;
Overwegende dat, luidens artikel 14
van het Gemeentereglement in het middel ing·eroepen, " het aan aile houwmeesters, aannemers, rnetsers of tirnrnerlieden of anderen, verboden is eenige
werken in hovengerneelde artikelen aange1laald, nit te voeren, alvorens het bewezen
is dat de rnachtiging tot bouwen door het
Collegebestuur verleend is »;
Overwegende dat de vorige artikelen
van het Reglernent narnelijk het bouwen
van huizen beoogt;
Overwegende dat uit de opgaven van
bestreden arrest blijkt dat beklaagde,
eigenaar, zelf het huis had gebouwd,
zonder dat voorafgaandelijk de door het
reglernent voorziene rnachtiging was bekomen;
Overwegende dat, nietternin, het vonnis
betichte vrijspreekt om de eenige reden,
.dat, verrnits hij noch een der bedrijven in
artikel 14 bedoeld, noch een soortgelijk
bedrijf uitoefende, voorrnelde bepaling
hem niet toepasselijk zou zijn;
Overwegende dat kwestig artikel 14 de
beperkende interpretatie, door den rechter ten gronde gehuldigd, niet duldt; dat

de woorden " en anderen " waarvan het
zich bedient al diegene bedoelt die de
werken in het reglernent beoogt, uitvoeren, en niet enkel de vaklieden die uit
hoofde van hun bedrijf in het uitvoeren
der bouwwerken tusschenkornen;
Overwegende, ten andere, dat de vereischte van een voorafgaandelijke rnachtig·ing als doel heeft aan de bevoegde overheid toe te Iaten in elk geval het nakornen
der voorwaarden te verzekeren waarvan,
volgens hare beoordeeling het bouwwerk
rnoet voldoen; dat aid us die vereischte
voorkornt als zijnde zonder betrek met
de hoedanigheid van den bouwer;
Dat daaruit volgt dat bestreden vonnis, om als hierboven gezegd g·estatueerd
te hebben, de wets-· en reglernents bepalingen in het rniddel aangewezen, heef~
geschonden ;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt bestreden beslissing, doch enkel
voor zooveel zij op de burgerlijke actie
uitspreekt ;_ beveelt dat het tegenwoordig
arrest. zal overgeschreven worden in de
registers der Rechtbank van eersten aanleg van Antwerpen, en dat er melding zal
van gemaakt worden in den rand van de
gedeeltelijk verbroken beslissing; verwijst
verweerder in de kosten; verzendt de
zaak naar de Correctioneele Rechtbank
van Mechelen, statueerende in hooger
beroep over politiezaken.
10 November 1937. - 2e Karner. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer .waarneVerslaggever, H.
rnend voorzitter. Louveaux. Gelijkluidende conclusie,
H. Leon Cornil, advocaat generaal.

2e KAMER:- 10 November 1937.
SOUVEREINE BEOORDEELING
DOOR DEN RECHTER DIE TEN
GRONDE UlTSPRAAK DOET. STRAFZAKEN. - UITLEGGING VAN CONCLUSIE NIET STRIJDIG MET DE BEWOORDINGEN ER VAN.
2o BURGERLIJKE PARTIJ. GEMEENTE. MISDRIJF TEGEN EEN
GEMEENTEVERORDENING. - ZEDELIJK
BELANG VAN DE GEMEENTE BESTAANDE
IN DE NALEVING VAN HAAR VERORDENINGEN. - STELLING ALS BURGERLIJKE
PARTIJ NIET ONTVANKELIJK .
3o VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ DE STELLING ALS BURGERLIJKE
PARTIJ NIET ONTVANKELIJK WORDT
VERKLAARD EN BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN WORDT. - VOORZIENING VAN

1o
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·- 149 DE BURGERLIJKE PARTIJ. ;___ VERWORPEN IN ZOOVER ZIJ GERICRT IS TEGEN
RET EERSTE DEEL VAN DE BESLISSING.
----"" VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK
IN ZOOVER ZIJ GERICRT IS TEGEN RET
TWEEDE DEEL.

1 D De rechter die ten gronde uitspraak doet

legt op souvereine wijze ~e conc!usie
uit die wordt overgelegd, mtts de uttlegging niet strijdig zij met de bewoordingen
van die conclusie (1).
2D De stelling al~ burgerlijke_partij van ee~
gemeen{e is met ontvankeltJk wanneer ZtJ
alleen gegrond is op het zedelijk belang
bestaande in de naleving van haar met
straffen bekrachtigde verordeningen; dit
belang wordt gevrijwaard door de openbare vordering en de door deze vordering
nagestreefde bestraffing (wet van 17 April
1878, art. 3) (2).
3D Het Hof, de voorziening van de burg~r
lijke partij tegen het. deel ·van de bes_l~s
sing, dat haar stelltng als burgerltJke
partij niet ontvankelijk ve~kla_art, verwerpende zegt dat de voorztemng tegen
het deel ~an de beslissing, dat beklaagde
vrijspreekt, niet ontvankelijk is.
(GEMEENTE OOSTACKER,
T. DE DOBBELAERE.)

Voorziening tegen een vonnis door de
correctioneele rechtbank van Gent in
beroep, gewezen op 27 Februari 1937.

Overwegende dat deze interpretatie,
die niet strijdig is met de bewoordingen
van bewuste conclusien, bind end is;
Overwegende dat, op grond van deze
souvereine bestatiging, het vonnis te
rechte de burgerlijke partij niet ontvankelijk he eft verklaard; dat, inderdaad,
het zeqelijk belang der gemeente in het
eerbiedigen van hare reglementen, door
de openbare vordering en de daarop tusschenkomende bestraffing, wordt gevrijwaard;
Dat daaruit volgt dat het middel zoo
in rechte als in feite mist;
II. Voor wat raakt het vonnis, ten
gronde :
Overwegende dat, de gemeente zonder
hoedanigheid zijnde om haar in de vervolging in te laten, haar voorzienin,g niet
ontvankelijk is, in zoo verre zij de beslissing ten gronde beoogt, hetgeen als de
bedoeling der overige middelen voorkomt;
.
Om deze beweegredenen, h~t Hof verwerpt de voorziening; verwijst eischeres
in de kosten en .tot de vergoeding van
150 frank jegens verweerder,
10 November 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarneVerslaggever, H.
mend voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
Louveaux. H. Leon Cornil, advocaat generaal.

2e

ARREST.

I. Voor wat raakt de ontvankelijkheid
van de burgerlijke partij :
Overwegende dat enkel door het derde
middel, het hoofd der beslissing op dit
punt geveld, wordt beoogd;
Omtrent dat derde middel, getrokken
uit de schending van artikel 3 der wet
van 17 April 1878, d~ordat bestred.~n
vonnis ten onrechte met ontvankehJk
verklaart den eisch der burgerlijke partij
als op zedelijke schade gegrond, en doordat het willekeurig tot dien enkelen grond
den eisch door burgerlijke partij uitgedrukt beperkt :
Overwegende dat bestreden vonnis, de
besluiten der burgerlijke partij interpreteerende, verklaart dat ze enkel de
vergoeding vervolgen der zedelijke schade
die, voor de gemeente, spruit uit de miskenning van haar g~zag;
(1.) Zie Verbr., 24 October 1935 (Bjtll. en
PAsrc., 1936, I, 11, en de nota 1, blz. 12).
(2) Zie Verbr., 1 December 1930 (Bull. en
PASIC., 1930, I, 373).
VERBR.,

1937.- 10

KAMER. -

10 November 1937.

1D STRAF. -

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN. - SAMENLOOP VAN WANBEDRIJVEN. HOOGSTE BEDRAG.

20

VERBREKING: VERVANGENDE
GEVANGENISSTRAFFEN. SAMENLOOP
VAN WANBEDRIJVEN. HOOGSTE BEDRAG OVERSCHREDEN. VERBREKING
ALLEEN OP DIT PUNT.

3D

VERBREKING. VERVANGENDE
GEVANGENISSTRAFFEN. SAMENLOOP
VAN WANBEDRIJVEN. HOOGSTE BEDRAG OVERSCHREDEN. VERBREKING
ZONDER VERWIJZING.

1 D In geval van samenloop van wanbedrijven, mogen de vervangende gevangenisstraffen zes maanden niet overschrijden

(Strafwb., artt. 40 en 60) (3).
2° Wanneer het Hof verbreekt omdat de
vervangende gevangenisstraffen opgelegd
wegens samenloopende wanbedrijven zes
(3) Zie Verbr., 30 November 1936 (Bttll. en.
PASIC., 1936, I, 435).
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rnaanden te boven gaan, wordt de ver. breking slechts op dit punt uitgesproken (1).
3° Wanneer 'het Hof gedeeltelijk verbreekt
... orndat de vervangende gevangenisstraffen,
uitgesproken wegens sarnenloopende wanbedrijvim, _.:i;I!S maanden overschrijden,
geschiedt de · ve1•qreking zonder verwijzing (1).
(ROMBAUTS.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof ·van beroep te Luik, gewezen op
9 Juli 1937.
·
ARREST.
Over het van ambtswege opgeworpen
middel bestaande in de _schending van
artikels 40 en 60 van het Strafwetboek :
Overweg·ende dat het bestreden arrest,
beslissende over samenbestaande wanbedrijven waarvoor aanlegger aangeklaagd
was, het vonnis van den eersten rechter
bevestigd heeft hetwelk aanlegger verwezen -had in zekere voorname gevangenisstraffen en bovendien in verscheidene
geldboeten die respectievelijk : 26, 30,
200, 100, 100, 200, 30 en 50 frank bedroeg\)n en hetwelk beslist had dat, bij
gebrek aan betaling, voormelde boeten
zouden mogen vervangen worden 'door
een gevfj.ngenzitting van respectievelijk
acht dagen voor elke boete van 26 frank;
negen dagen voor elke boete van 30 frank;
vijftien dagen voor elke boete van
50 frank; eene maand voor elke boete
van 100 frank, en twee maanden voor elke
boete van 200 franken;
Overwegende dat, luidens artikel 40
van het Strafwetboek, de geldboeten mogen vervangen worden door een gevangenzitting waarvan de duur geene drie
maanden zal te hoven gaan voor verwezenen wegens wanbedrijf;
Overwegende dat, krachtens artikel 60
van hetzelfde Wetboek, in g·eval van
samenbestaan van verscheidene wanbedrijven, de straffen zullen samengevoegd
worden, zonder dat zij nochtans het
dubbel van het maximum der zwaarste
straf mogen te hoven gaan;
Overwegende dat uit deze wetsbepalingen spruit dat het Beroepshof, na de
vervangende gevangenzittingen uitgesproken te hebben voor iedere geldboete, het
totaal (zeven maanden en elf dagen)
dezer gevangenzittingen hadde moeten
(l) Zie Verbr.;3o November 1936 (Bull. en
!'ASIC., 1936, I, 435).

herleiden op het wettelijk maximum van
zes maanden;
. Overwegende dat het verzuimd heeft
deze herleiding te doen;
Overwegende dat, voor het overige, de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig zijn met .de
wet·
0~ deze beweegredenen, het Hof vernietigt het bestreden arrest, maar slechts.
in zooverre dat het totaal van den duur·
der vervangende gevari:gehisstraffen tot
dewelke aanlegger verwezen is, niet her-leid werd tot zes maanden; beveelt dat
het onderhavig arrest zal opgeschreven
worden in het register van het Beroepshof
van Luik en dat er melding zal van worden gedaan op den rand van het gedeeltelijk vernietigd arrest; verwerpt voor het.
overige, de voorziening; zegt dat er geen.
red en bestaat tot verzending; verwijst
aanlegger in de twee derden der kosten ~
laat het overige dezer kosten ten laste van
den Staat.
10 November 1937. - 2e Kamer. Voorzittei, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Fontaine.
Gelijkluidende conclusie,.
H. Leon Cornil, advocaat generaal.

1e KAMER.- 12 November 1937.
10 HUIS VAN ONTUCHT.- BEVOEGD-

HEID VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. - BEGRIP;
2o OPENBARE DRONKENSCHAP. ~
HUIS VAN GEHEIME ONTUCHT. - BE.,SLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DAT AAN DEN
HODDER VERBIEDT « HERBERG TE HOVDEN" OP HET GRONDGEBIED VAN DE
GEMEENTE. DRAAGWIJDTE.
1° Artikel 96 van de Gemcentewet, gewij-;
zigd door de wet van 30 December 1887.
verleent aan het College van burgemeesteren schepenen het toezicht op de personen
en op de plaatsen die kennelijk tot het
plegen van ontucht dienen, en belast dat
College met het nemen van de maatregelen die geschikt zijn om de openbare
gezondheid, zedelijkheid en T'lfst te handhaven. Het College kan en moet de individuifele maatregelen, die tot het vervullen
van die taak noodzakelijk zijn, treffen
zelfs bij gebreke van een door den Gemeenteraad, krachtens alinea 3 van hoo-

I
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gervermeld artikel, gemaakte verordening (1}.
2° Een besluit van het College van bu1·gemeester eri schepenen hetwelk, vaststellende
dat een bepaald persoon houder is van een
her berg waar menzich aan geheime ontucht
overlevert, en verwijzende onder meer naar
artikel 14 van de wet van 16 Augustus
1887, aan dien persoon verbiedt " herberg
te houden "op het grondgebied der gemeente, moet beschouwd worden als hem tevens
verbiedend dranken te slijten in zijn inrichting (wet van 16 Augustus 1887,
art. 14, aline a 3, 1°} (2).

meester en schepenen het toezicht verc
leent van de personen en van de plaatsen
klaarblijkelijk aan de ontucht overgeleverd en voormeld College g·elast te dien
ein~e d~. maatregelen te treffen die geschikt ZlJn om de openbare gezondheid
zedelijkheid en rust te verzekeren;
'
Overwegende dat, indien alinea 3 van
hetielfde artikel aldus luidt dat de raad
te dien opzichte zulke reglementen velt die
hij noodzakelijk en nuttig oordeelt, er
daaruit niet volgt dat bij het afzien van
een reglement het College machteloos zou
we zen; dat het College de il!dividueele
maatregelen mag en moet treffen die noodig zijn om de opdracht te vervullen waar(GEMEENTE LEOPOLDSBURG, T. LAERMANS
mede het gelast is geworden door de
EN FREDERIX.)
wet·
o'v-erwegende dat de verordeningen
ARREST.
van 19 November 1935, die vaststellen dat
Overwegende dat de verhalen gericht de verweerders twee herbergen houden
zijn tegen twee vonnissen gesteund op de- waar men zich overlevert aan geheime
zelfde beweegredenen eli dat zij dezelfde ontucht en die, namelijk, het artikel 14
middelen opwerpen; dat zij samenhan- der wet van 16 Oogst 1887 op de dronkenschap beoogen, aan de verweerders
gend zijn en dienen gevoegd te worden;
Over het tweede middel, in onderge- verbieden « herberg te houden " op het
schikte orde, getrokken uit de miskenning grondgebied van Leopoldsburg;
Overwegende dat doordien, zooals overien overtreding van het artikel 96 der gemeentewet, gewijzigd door de wet van gens schijnt aangenomen te zijn door de
30 December 1887, van artikel14, aline a 3, bestreden vonnissen, het College zich
der wet van 16 Oogst 1887, van artikel1 steunde op aline a 3, 1°, van het artikel14,
der wet van 2 9 Augustus 1919 en van de welk aileen een verbod voorziet dat door
verordeningen van het schepeneollege van de gemeentebesturen mag. uitgesproken
Leopoldsburg tegenover de verweerders worden tegenover de huizen bewoond door .
genomen op 19 November 1935, wijl de een of meer personen zich kla:arblijkelijk
bestreden vonnissen de verordening·en van aan ontucht overleverende; dat de
het schepencollege wederrechtelijk · heb- alinea's 1 en 2 van gezegd artikel het
ben verklaard om reden : 1° dat de ge- v,erbod betreffen eetwaren of dranken te
meente Leopoldsburg geen reglement had verkoopen in de ontuchthuizen, wanbegeveld aangaande de politie der zeden en drijf beteugeld door correctioneele straffen
der ontuchthuizen; 2° dat de verordenin- en hetwelk onder de macht der Gegen niet " het gebruik van dranken " in meenteoverheid niet valt;
Overwegende dat de bestreden vonnisde huizen der verweerders verbieden en·
hun slechts verbieden " herberg te hou- sen bekennen dat de Gemeenteoverheid de
den" op het grondg·ebied van Leopolds- macht bezat, naar luid van artikel 14,
burg, terwijl een politiereglement niet aline a 3, 1°, het slijten van dranken te
noodig was om aan het schepencolleg·e toe verbieden in de herbergen van de verte laten de macht uit te oefenen die aan weerders, doch verklaren dat zulk verbod
het college verleend is door het artikel 96 in onderhandig geval niet gedaan is geder Gemeentewet en terwijl, van een worden, gezien de verordeningen, alleenandere kant, de bewoording « het verbod lijk verboden hebben « herberg te houeen herberg te houden " noodzakelijker- den ";
Overwegende dat het verbod gedaan
wijze in dezen zin moet begTepen worden
dat het verbod is; dranken te verkoopen aan de verweerders herberg te houden in
in huizen der verweerders in verbreking ; hun respectieve huizen noodzakelijk het
Overweg·ende dat artikel 96 der Gemeen- verbod medesle1;1pte er dranken te slijten
tewet, gewijzigd door de wet van 30 De- en dus overeenstemde met de bewoordincember 1887 aan het College van burge- g·en gebruikt in artikel 14 der wet van
16 Oogst 1887 en die niet slaafsch hoefden
overgeschreven te worden;
(1) en (2) Vergelijk Verbr., 11 Maart 1935
Dat, bijgevolge, de bestreden vonnissen
(Bull. en PAsrc., 1935, I, 187), met de conten onrechte hebben geweigerd het voorclusie van het openbaar ministerie en de nota.
werp van het verbod door het College
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de bewoordingen van .voormeld artikel;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
twee redenen ingeroepen door de vonnissen om de verordeningen als wederrechterlijk te doen doorgaan ongegrond
voorkomen;
Dat de maatregelen door het College
getro!Ien genomen zijn g·eweest ·binnen de
pal en .der toekentenissen aan het College
verleend door het artikel 96 der Gemeentewet, uitdrukkelijk beoogd in de verordeningen, en als toepassing van artikel 14,
alinea 3, der wet van 16 Oogst 1887, welk
slechts een aanduiding is van artikel 96
voor een bepaald geval, dat als een overtreding wordt ingericht en beteugeld door
een bijzondere straf;
Dat, diensvolgens, met de verordeningen van 19 November 193S wederrechterlijk te verklaren en met de gemeente aanlegster gevolgentlijk te verwezen tot schadevergoeding jegens de
verweerders, de bestreden vonnissen de
bepaling·en in het middel beoogd hebben
miskend en overtreden;
'
Om deze redenen, het Hof voegt de
verhalen; verbreekt de bestreden vonnissen; beveelt dat het tegenwoordig
arrest zal overgeschreven worden in
de registers van de Rechtbank van
eersten aanleg van Hasselt, en dat melding ervan zal gemaakt worden op den
rand der vernietigde vonnissen; verwijst
de verweerders respectievelijk in de kosten van de verbreking en van de vernietigde vonnissen; verzendt de zaken naar
de Rechtbank van eersten aanleg van
Tong·eren, wijzende als beroepsrechter der
beslissingen van den vrederechter.

12 November 1927. - 1e Kamer.·Voorzitter, H. Goddyn, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Hodum. Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, eerste advocaat generaal.
2e KAMER. -

15 November 1937.

1° MIDDELEN VAN VERBREKING.
- BEWEERD GEBREK IN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING. - GEEN BEROEP
TEGEN DIE BESCHIKIUNG.-VERWORPEN.
2o l\HDDELEN VAN VERBREKING.
- BEWERING DAT DE TERMIJNEN VOOR
DE DAGVAARDING NIET NAGELEEFD
WERDEN. - MIDDEL NIET INGEROEPEN
VOOR DEN RECHTER IN BEROEP. - VERWORPEN.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - BEWEERDE TEGENSTRIJDIGHEID.

4° MIDDELEN VAN VERBREKING.
BEWERING DAT DE BESLISSING
STEUNT OP VERTROUWELIJK MEDEGEDEELDE VERSLAGEN.- BEWERING NIET
BEWEZEN. MIDDEL GEBREKKIG IN
FEITE.
so OPLICHTING. - 0PZET ZICH AAN
EEN. ANDER TOEBEHOORENDE FONDSEN
TOE. TE EIGENEN. SOUVEREINE
BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER DIE
TEN GRONDE BESLIST.
60 . OPLICHTING.
BEDRIEGLIJKE
HANDELINGEN. - SOUVEREINE BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER DIE TEN
GRONDE BESLIST.
70 OPLICHTING. - BEGRIP. - HANDELINGEN JEGENS DEN RAADGEVER OF
LASTHEBBER VAN DEN BENADEELDEN
PERSOON. - 00RZAAK VAN RET OVERHANDIGEN VAN DE FONDSEN DOOR
DEZEN BENADEELD.EN PERSOON.
W ANBEDRIJF VAN OPLICHTING ALS BESTAANDE TE AANZIEN. - SOUVEREINE
BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER DIE
TEN "GRONDE UITSPRAAK DOET.
1o Kan niet aangenomen worden het middel

gesteund op de schending van de rechten
der ve1·dediging in de beschikking tot
verwijzing naar de correctioneele rechtbank, indien die beschikking door geenerlei beroep is bestreden geweest.
2° De beweerde niet-naleving van de ter·
mijnen voor de dagvaarding kan voor
het Hof van verbreking niet ingeroepen
worden, indien beklaagde, die v66r den
eersten rechte1· en daarna voor den rechter
in beroep is verschenen, dat middel niet
heeft doen gelden v661· den rechter in
beroep (wet van 29 April 1806, art. 2).
3° Er is geen tegenstl·ijdigheid in het arrest
hetwelk verklaart : eenerzijds, dat de
toestand van een onderneming na de vervolging niet meer die was waarop beklaagde zich had beroepen, en anderzijds,
dat, wanneer de onjuiste bescheiden bedrieglijk werden vertoond, beklaagde een
staat van de zaken had overgelegd, welke
op dat tijdstip met de werkelljkheid niet
overeenstemde.
4° Is gebrelckig in feite het middel daaraan
ontleend dat de rechte1· zijn beslissing gesteund heeft op verslagen van vertrouwelijken aard, wannee1· uit niets blijkt dat
de mededeeling van die bescheiden vertrouwelijk was.
S0 Is ,qebrekki{l in feite het middel dat, om
te doen verklaren dat de bestanddeelen
van de oplichting niet aanwezig zijn,
steunt op het gebrek aan opzet om zich
de fondsen toe te eigenen, dan wanneer
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de rechter op souvereine wijze het bestaan van dat opzet vaststelt.
6° De beoordeeling van den over de feitenbeslissenden rechter, die het vertoonen
van onjuiste bescheiden als een bedrieglijke handeling beschouwt, is bindend.
7° Het aanwenden van bedrieglijke handelingen jegens den raadgever of lasthebber van den benadeelden persoon
valt onder het wettelijk begrip van het
wanbedrijf van oplichting, zoodra die
handelingen, overeenkomstig het opzet
van hem die ze heeft verricht, de oorzaak
waren dat de fondsen door den benadeelde
overhandigd weJ•den. Zulks wordt door
den rechter, die ten gronde beslist, op
souvereine wijze beoordeeld (Strafwetboek, art. 49 ).
(DE BACKER, T. HENDRICKX.)

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

Omtrent het eerste middel : schending
van de rechten der verdediging : a) in de
beschikking der raadkamer tot verwijzing;
b) In het vonnis der correctioneele rechtbank dat de bestreden beslissing bevestigt, doordat noch voor de onderzoekrechtsmacht noch voor de rechtsprekende
rechtsmacht, de termijnen van beteekening en van daging om te verschijnen
werden nageleefd :
Over het eerste
onderdeel van het
middel :
Overwegende dat tegen de beschikking
tot verwijzing geen enkel verhaal werd
ingesteld; dat het mid del in zijn eerste
onderdeel niet mag aangenomen worden;
Over het tweede onderdeel van het
middel :
·
·
Overwegende dat aangeklaagd 'arrest
vaststelt dat betichte, die zoowel v66r
den eersten rechter als in beroep verschenen is, v66r het Hof van beroep het middel,
afgeleid uit het niet naleven van den termijn van daging, niet heeft voorgebracht;
dat het middel, luidens artikel 2 der wet
van 29 April 1806, niet ontvankelijk is;
Ten aanzien van het tweede middel :
strijdigheid in de redenen :
Qverwegende dat het Hof van beroep
te gelijkertijd heeft kunnen vaststellen
dat de toestand van de onderneni.ing na
de vervolgingen niet meer deze was
waarop betichte zich had beroepen, en
dat, daarenboven betichte op het oogenblik van het bedrieglijk overleggen der
onjuiste bescheiden, een staat over den
toestand der zaken had voorgelegd welke,

op dat oogenblik, met de werkelijkheid
niet overeenstemde;
Dat deze laatste reden aileen het beschikkend gedeelte van het arrest rechtvaardigde en g·een enkele tegenstrijdigheid met de eerste red en vertoonde;
Gelet op het derde middel : afgeleid uit
het feit dat het Hof zijn beslissing heeft
gegrond op verslagen van vertrouwelijken
aard van de "Credit Agricole n;
Overwegende dat niets bewijst dat de
verslagen zouden voorg·ebracht g·eweest
zijn in schending met een vertrouwelijke
mededeeling;
Dat het middel in feite mist;
Omtrent het vierde middel : afgeleid
uit het feit dat, in zake, bij betichte geen
enkel inzicht bestond zich de fondsen,
door Hendrickx overhandig·d, persoonlijk toe te eigenen :
Overwegende dat bestreden arrest op
bindende wijze vaststelt dat betichte zich
de fondsen, ·door Hendrickx overhandigd,
he eft will en toeeig·enen;
' Dat het van weinig belang is dat zij
door hem in de kas der " Plantations
d'Ekunabi " zouden gestort geweest zijn;
Dat het mid del in feite mist;
Ten aanzien van het vijfde middel,
afgeleid uit het feit dat geen enkele bedrieglijke handeling werd aangewend, en
in 't bijzonder, wat de burgerlijke vordering aangaat, uit het feit dat de zoogezegde handelingen niet tegen Hendrickx,
maar slechts tegen Bataille, die niets
uitgeg·even heeft, zouden gebruikt ge·
weest zijn :
Overwegende dat de beoordeeling van
den rechter ten gTonde, die in het voorbrengen der onjuiste bescheiden een bedrieglijke handeling ziet om vertrouwen
te wekken, bind end is;
Dat het middel, onder dien hoofde, in
feite mist;
Overwegende dat, voor 't overige, het
aanwenden van listen " tegen Hendrickx n
heeft kunnen voortspruiten uit het feit dat
de onjuiste bescheiden bij Bataille voorgebracht, het overhandigen der fondsen
door Hendrickx, op aanraden en ingevingen
van Bataille, moest verwekken, zooals het
arrest het vaststelt;
Overwegende dat het aanwenden van
bedrieglijke handelingen tegen den raadgever of lasthebber van den benadeelcle
onder toepassing valt van artikel496 van
het Strafwetboek, van zoodra deze handelingen, volgens het inzicht van hun
dader, de oorzaak zijn geweest van het
overhandigen der fondsen, door den benadeelde gestort;
Overwegende dat in dit opzicht de
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beoordeeling van den rechter ten gronde,
in zake, bindend is;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd, en de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn; ·
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.

15 November 1937. - 2e Kamer. Voorzitte1·, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix. - Gelijkluidende
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.

2e KAMER. -

15 November 1937,

VOORZIENING IN VERBREKING. ARREST TOT VERWIJZING NAAR HET HOF
VAN ASSISEN. - VOORZIENING IN VERBREKING. - VEREISCHTE. REDENEN TOT
VERBREKING. NIET BESTAANDE.
VOORZIENING NIET GEGROND.

Is niet gegrond de voorziening door beklaagde ingesteld tegen het arrest van de
Kamer van inbeschuldigingstelling, dat
hem naar het Hof van assisen verwijst,
indien geen enkele van de drie redenen
tot verbreking, die door artikel 299 ·van
het Wetboek van Strafvordering voorzien
zijn, bewezen is, en hij v66r de Kamer
van inbeschuldigingstelling is verschenen (1).
·
{DEVERGNIES.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel (kamer van
inbeschuldigingstelling), gewezen op 14 Juli '1937.
ARREST.
Overwegende dat de Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Brussel, bij arrest in dato 14 Juli
1937 geveld, Devergnies, Robert, naar het
Assisenhof van Brabant heeft verwezen,
om, in het rechterlijk arrondissement
Brussel of elders in Belg·ie, in 1936, v66r
28 Oogst 1936 : a) coupons van obligaties
door de openbare schatkist uitgegeven te
hebben nagemaakt, in ·zake, ongeveer
676 coupons van oblig·aties der Belgische
leening met loten tegen ~ t. h. van 1932,
waarvan het uitgeven toegelaten werd bij
de wet van 3 Maart 1932; b) in overleg
(1) Zie Verbr., 13 Januari 1936 .(Bttll. en
1936, I, 117, 2°).

,PASIC.,

met de vervalschers, met een bedrieglijk
inzicht en met het oogmerk om te schaden,
aan het uitgeven van deze coupons te hebben deelgenomen;
Overwegende dat eischer het voorwerp
van zijn verzoek tot nietigheid niet heeft
opgeg·even;
Overweg·ende dat geen enkel der oorzaken van nietigheid, bij artikel 299 van
het Wetboek van Strafvordering voorzien,
de voorziening rechtvaardigt;
Dat de feiten als misdaden worden omschreven;
Dat het openbaar ministerie werd gehoord;
Dat het arrest werd uitg·esproken door
drie rechters, 't is te zeggen het getal door
de wet bepaald;
Dat de regels der bevoegdheid werden
nageleefd en dat betichte door de Kamer
van inbeschuldigingstelling werd gehoord;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.

15 November 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Genart. Gelijkluidende
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.

2e KAMER. -

16 November 1937.

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE
POLITIERECHTBANK. - NIET-NALEVING
VAN DE VORMEN DIE DE RECHTEN DER
VERDEDIGING MOETEN VRIJWAREN. NIETIGHEID.
2o VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE
PARTIJ OPTREDEND ALS EISCHERES. GEEN AUTHENTIEKE UITGIFTE VAN DE
BESTREDEN BESLISSING BIJ DE VOORZIENING GEVOEGD.
NIE'I'-ONTVANKELIJKHEID.
go VERBREKING.
DRAAGWIJDTE.
- VERBREKING UITGESPROKEN OP DE
VOORZIENING VAN BEKLAAGDE.
BRENGT VERBREKING MEDE VAN DE
BESLISSING TEN AANZIEN VAN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ,
ZELFS INGEVAL DE VOORZIENING VAN
DEZE NIET ONTVANKELIJK IS.
~0 VERBREKING. VERBREKING VAN
DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR
DE POLI'l'IERECHTBANK. -,---- VOORZIENINGE!'NI DOOR BEKLAAGDE INGESTELD
TEGEN DE BESLISSINGEN OVER DE
ZAAK ZELF VAN BELANG ONTBLOOT.
5o VERWIJZING NA VERBREKING.
- VERBREKING VAN DE BESCRIKKING
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TOT VERWIJZING NAAR DE POLITIEllECHTBANK. ZAAK VERWEZEN NAAR
DEN PROCUREUR DES .KONINGS.

ARREST.

Overwegende dat de voorzieningen
samenhang·end zijn; dat ze dienen sarriengevoegd;
·1 ° Wanneel' de madkarnel', rnet aannerning
van ve1·zachtende ornstandigheden, den
Om trent de voorziening·en op 15 J abeklaagde vel'wijst naar de politierecht- nuari 1937 ingesteld tegen de beschikbank, wegens een door hern gepleegd king van de Raadkamer der Rechtbank
wanbedl'ijf, is de beschikking, die deze van eersten aanleg van Brussel, in dato
-vel'wijzing beveelt, nietig, indien zij niet 21 Maart 1936;
wel'd voo1'afgegaan door de rechtsvorrnen
a) Voor wat raakt de voorziening inge.die er toe strekken aan den beklaagde de steld door P. Vande Voorde, beklaagde;
rnededeeling van den bundel, zijn verOm trent het .middel : schending der
schijning en zijn vel'dediging v66r de rechten van de verdediging; van artikelen
raadkamer te verzekeren (wet van 25 Oc- 127 en 130 van het Wetboek van rechtstober, eenig artikel, XV) (1).
pleging in strafzaken; van artikel 1 der
'2° Is niet. ontvankelijk de voorziening van wet van 23 Augustus 1919; van het
de burgel'lijk verantwoordelijke partij, eenig artikel, § XV, der wet van 25 Ocindien bij die voorziening geen authen- tober 1919, gewijzigd en verlengd bij die
tieke uitgifte van de bestreden beslissing van 18 Augustus 1928, artikel 1 : doordat
is gevoegd (Wetboek van Strafvordering, aanlegger niet werd geadviseerd van den
art. 419) (2).
datum waarop de zaak v66r de Raad3° De vel'breking van de beschikking, waar- kamer was gesteld; doordat hij niet
bij een beklaagde naar de politierechtbank werd uitgenoodigd om v66r die Kamer
wordt vel'wezen, brengt de verbreking te verschijnen, noch om kennis te nemen
rnede van die beschikking ten aanzien van de strafrechtspleging, en dat hij in
van de bU1·ge1'lijk verantwoordelijke par- zijne verweermiddelen niet werd gehoord,
tij, zelfs indien de voorziening van deze dan wannee·r het verzuimen van deze pleegvormen de nietigheid medebrengt der bepartij niet ontvankelijk was (3).
4° De verbreking van de beschikking, waar- schikking· van verzending :
Overwegende dat de bestreden beschikbij een beklaagde naar de polttierechtbank wol'dt verwezen, brengt de vernieti- king, in dato 21 Maart 1936, bij aanneging rnede van de beslissingen welke, ming van verzachtende omstandigheden,
na die verwijzing naar de politierecht- aanlegger naar de politierechtbank heeft
bank, ten grande verleend werden, en de verwezen, als beticht van slagen en
tegen deze beslissingen ingestelde voor- kwetsuren onvrijwillig, bij gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg, veroorzaakt;
zieningen verliezen al hun belang (t.).
Overwegende dat noch uit de beschik5° Wanneer de beschikking tot verwijzing
nam· de politierechtbank verbroken wordt, king, noch uit de stukken der rechtsmag de zaak naar den procureur des pleging blijkt, dat beklaagde door de
Raadkamer zou gehoord geweest zijn,
Konings terug verwezen worden.
noch dat hij zou verwittigd geweest zijn
van de plaats, uur en dag gesteld voor
(VANDEVOORDE EN SCHELFHAUT,
de verschijning, noch dat de bundel van
T. BUYS.)
het voltrokken onderzoek ter griffie zou
Voorzieningen tegen een beschikking neergelegd geweest zijn om door beklaagde
van de raadkamer der rechtbank van en diens raadman geraadpleegd te woreersten aanleg te Brussel, gewezen op den;
Overwegende dat, op den datum van
21 Maart 1936, en tegen vonnissen van
de correctioneele rechtbank te Brussel, in kwestige beschikking, § XV van het
beroep gewezen op 30 September 1936 en eenig artikel der wet van 25 October 1919
deze verschillige pleegvormen nog voor13 J anuari 1937.
schreef voor al de door de Raadkamer
uit te vaardigen beschikkingen;
(1) Zie de nota 1 onder dit arrest in Bull.
Overwegende dat die pleegvormen voorzien in § XV van het eenig artikel der
en PASIC., 1937, I, 344.
(2) Zie Verbr:, 3 November 1936 (Bull. en
wet van 25 October 1919, voorgeschreven
PASIC., 1936, I, 404).
zijn met het doel dus het tegensprake(3) Zie Verbr., 2 Maart 1937, supra, blz. 16.
lijk karakter te verzekeren der beschik(4) Zie Verbr., 12 November 1931 (Bull. en
kingen voor dewelke zij vereischt zijn;
l'Asrc., 1931, I, 284, en de nota 4 op blad·
dat ze dus substantieel zijn, waaruit volgt
zijde 284).
dat, in de zaak, hun verzuim de nietig-
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heid van de bestreden beslissing medebrengt;
Dat bet middel dus gegrond is;
b) Voor wat raakt de voorziening ingesteld door R. Schelfhout, burgerlijk
verantwoordelijke partij :
Overwegende dat eischer geen authentiek afschrift der bestreden beslissing bij
zijn voorziening gevoegd heeft; dat, om
die reden, luidens artikel 419 van bet
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
die voorziening niet ontvankelijk is;
Doch overwegende dat, de veroordeeling
tegen de burgerlijk verantwoordelijke
partij uitgesproken, gegrond zijnde op de
inbreuk die aan de onwettiglijk uitgesproken strafrechtelijke veroordeeling aanleiding heeft gegeven, met deze Jaatste
moet vallen;
, Overwegende dat de vernietiging der
bestreden beschikking van verzending de
vernietiging medebrengt van al de beslissingen die er het gevolg van zijn, en dat,
aldus, de voorzieningen tegen deze laatste
gericht, als zonder voorwerp voorkomen;
Om deze beweegredenen, de voorzieningen samenvoegende, het Hof vernietigt
de beschikking der Raadkamer en a! wat
daarop heeft g·evolgd, tot en door in
begrepen het veroordeelingsvonnis van
13 Januari 1937; brvee1t dat het onderhavig arrest zal overgeschreven worden
in de registers van de Rechtbank van
eersten aanleg van Brussel en dat er
melding zal van gedaan worden in den
rand van de vernielde bes!issingen; verwijst de burgerlijke partij in de kosten;
verzendt de zaak naar den procureur des
Konings bij de Rechtbank van eersten
aanleg van Brussel.
16 November 1937. - 2° Kamer. Voorzittllr, H. Soenens, raadsheer waarne1nend voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. ~ Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove, advocaat generaal.
2e KAMER. -

16 November 1937.

BEWIJS. - STRAFZAREN. - WETTELIJR
GEDANE VERRLARINGEN. - VERMOGEN
VAN DEN RECHTER OP GROND DAARVAN
ZIJN OVERTUIGING TE VORMEN EN ANDERE BEWIJSMIDDELEN TE VERWERPEN.
De rechter die ten gronde uitspraak doet
kan zijn overtuiging vormen op grond
van de wettelijk gedane verklaringen,
zonder zich tot andere bewijsmiddelen te
moeten wenden; hij is namelijk niet
verplicht de vraag in te willigen strek-

kende tot een deskundig ondm·zoek dat.
naar zijn souvereine beoordeeling volkomen vruchteloos zou zijn.
'
(BERTH EN JAUX, T. VANDEN BOSSCHE.)
Voorziening tegen een vonnis door de
correctionee!e rechtbank te Gent in
beroep gewezen op 18 Juni 1937.
'
ARREST.
G~~et op het middel _door de burgerlijke
partiJ voorgesteld : m1skenning· van hare
besluiten, schending van haar recht van
verdediging, a!sook van de wetten op de
bewijsvoering, doordat het bestreden arrest de vraag tot benoeming van deskundigen heeft afgewezen om de dubbele
rede : 1° dat het zou blijken uit de uitdrukkelijke verklaringen der getuigen dat
b_etichte Vanden Bossche zich op ongeveer
hen meters achter de koolkar van Cauwelier bevond en niet zou getracht hebben deze v6or te steken, alswanneer de
burger!ijke partij de benoeming· van
deskundigen aangevraagd heeft, precies
om dat, indien zu!ks juist ware een
botsing onmoge!ijk zou geweest ' zijn,
en 2° dat de vraag tot deskundig onderzoek slechts nuttelooze kosten zou veroorzaken, als wanneer dit geene rede is om
aan eene partij te weigeren hare rechten
te doen gelden :
Overwegende dat, om betichte vrij te
spreken, de burgerlijk verantwoordelijke
partij buiten zaak te stellen en de burgerlijke partij van haar eisch tot schadevergoeding af te wijzen, het bestreden
arrest verklaart zich op de uitdrukkelijke
verklaringen der getuigen te berusten;
Overwegende dat die getuigenissen wettig werden opgenomen en dat de rechter
ten gronde zijne overtuiging er uit mocht
putten zonder tot andere bewijsmiddelen
over te gaan; dat het oordeel van den
rechter over de bewijskracht dezer getuigenissen ten voordeele van de onschuld
van den betichte als ook over de ongerechtvaardigheid en vruchteloosheid van het
door de burg·e!ijke partij behulpelijk gevraagde deskundig onderzoek eene beslissing van feit'elijken aard daarstelt en bijg·evolg, als dusdanig in verbreking be- ·
hoort geeerbiedigd te worden;
Overwegende dat de aangek!aagde bes!issing door wettige reden haar weigering
van deskundig onderzoek gerechtvaardigd
he eft; dat zij niet beantwoorden moest
de zuivere feitelijke beredeneeringen door
de burgerlijke partij ingeroepen tot staving van het door haar aangevraagde
bewijsmiddel;
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Overwegeilde dat het middel aldus in
feite niet opgaat;
Om deze redenen, het Hof verwerpt het
verhaal der burgerlijke partij; verwijst
haar in de kosten en tot eene enkele vergoeding van 150 frank jegens betichte
Vanden Bossche, en de burgerlijk verantwoordelijke partij Morel.
16 November 193?. - 2" Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Istas.
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini
van den Kerckhove, advocaat generaal.

2" KAMER.- 22 November 1937.
ONMIDDELLIJKE GEVANGENNEMING.- REGELMATIG BEVEL VAN
DE CORRECTIONEELE RECHTBANK. STRAFFEN DOOR HET HOF VAN BEROEP
VERMINDERD TOT BENEDEN ZES MAANDEN. - WETTELIJKE VEREISCHTEN TOT
HANDHAVING VAN HET BEVEL TOT GEVANGENNEMING.
20 VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.STRAFZAKEN. ONWETTIGE HANDHAVING VAN HET HEVEL TOT ONMIDDELLIJKE GEVANGENNEMING. GEDEELTELIJKE VERBREKING.
3° VERWIJZING NA VERBREKING.
- VOORZIENING DOOR BEKLAAGDE. VERB.REKING WE GENS ONWETTIGE HANDHAVING VAN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE GEVANGENNEMING. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING.

1°

1o W anneer de correctioneele rechtbank tot
zes maanden of meer gevangenisstraf, met
onmiddellijke gevangenneming, veroordeeld heeft, mag het Hof van beroep, dat
de straffen tot minder dan zes maanden
terugbrengt, het handhaven van de gevangenneming slechts bevelen voo1· zoover
het openbaar ministerie zulks vordert, de
beklaagde daarover gehoord wordt, en het
Hof bij eenparigheid uitspraak doet

(wet van 20 April 18?~, art. 21, gewijzigd door de wet van 9 Mei 1931}.
2° Wanneer het Hof verbreekt omdat de gevangenneming buiten de wettelijke voorwaarden gehandhaafd werd door den
rechter in beroep, die de straffen tot
minder dan zes maanden gevangenisstraf
terug bracht, strekt de ver breking zich
alleen uit tot het bevel waarbij de gevan. genneming werd behouden.
3° W anneer het Hof, op de voorziening van
den beklaagde, gedeeltelijk verbreekt omdat de rechter in beroeJ! de gevangenneming buiten de wetteltjke voorwaarden

heeft gehandhaafd, beveelt het de verwijzing niet (Wetb. van Strafv., jlrt. ~29}.

(PHILIPPE LYAUX.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op
30 September 1937.
ARREST.
Wat de uitgesproken str9-ffen aangaat :
Overwegende dat de substantieele of op
;;traf van nietig·heid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en dat de uitgesproken straffen met de wet overeenstemmen;
Wat de onmiddellijke aanhouding· van
eischer aangaat :
Omtrent het middel ex officio : schending van het eenig artikel der wet van
9 Mei 1931, dat artikel 21 der wet van
20 April187~ op de voorloopige hechtenis
wijzigt :
Overwegende dat eischer, bij vonnis
der Correctioneele rechtbank te Dinant,
in dato 6 September 1937, veroordeeld
was geweest tot twee gevangenisstraffen,
de eene van vijftien .dagen hoofdens
smaad aan de gendarmerie, de andere van
zes maanden, hoofdens banbreuk; dat de
Rechtbank eveneens, volgens de rechtsvormen, de onmiddellijke aanhouding bevolen had;
Dat het Hof van beroep te Luik, op
beroep van eischer en van het openbaar
ministerie, bij arrest in dato 30 September
1937 de gevangenisstraf hoofdens banbreuk uitgesproken, tot drie maanden
herleid heeft, hoewel het de gevangenzitting behoudt, zonder dat werd vastgesteld dat het openbaar ministerie dezen
maatregel zou gevorderd hebben en dat
betichte, aangaande zijn gevangenhouding, zou gehoord geweest zijn, noch dat
het Hof, op dat punt, uitspraak zou gedaan hebben met eenparigheid van stemmen·
O~erwegende dat, luidens het eenig
artikel der wet van 9 Mei 1931, wanneer
op beroep de straf in eersten aanleg uitgesproken tot min dan zes maanden
herleid wordt, de gevangzitting· door den
eersten rechter uitgesproken door het
Hof niet mag behouden worden, tenzij op
vordering van het openbaar ministerie,
de betichte gehoord, en op voorwaarde
dat de beslissing met de eanparigheid der
led en van het Hof genomen worde;
Dat, daar geen enkel dezer voorwaarden · vervuld werden, het aangeklaagd
arrest de in het middel aangeduide bepaling geschonden heeft;
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Om deze redenen, het Hof verbreekt
het aang·eklaagd arrest, doch in zoover
slechts het de onmiddellijke aanhouding
van veroordeelde bevolen heeft; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Luik, en dat melding er van zal
gemaakt worden in den rand van het
gedeeltelijk vernietigd arrest; !aat de
kosten ten laste van den Staat; zegt dat
er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
22 November 19S7. - 2e Kamer. Voorzitte1', H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. - Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
2e KAMER. -

23 November 1937.

artikel 97 van de Grondwet geschonden
door de beslissing die, om te veroordeelen,
er zich bij bepaalt te verklaren dat << het
ten laste gelegde feit bewezen ge bleven

is'' (1).
2° Verbreking van de beslissing gewezen op
de publieke vordering brengt verbreking
mede van de beslissing gegeven tegen den
eischer· op de vordering van de burgerlijke
partij (2).
so Indien de bestreden beslissing verbroken
wordt op voorziening van den veroordeelde,
strekt de verbreking zich uit tot de burgerlijk verantwoordelijke partij, zelfs indien
de voorziening van deze niet ontvankelijk is (S).
EN

<<

(VAN DEN WYNGAERT
WERKMANSHUIS "• T. BUELENS).

Voorziening tegen een vonnis in beroep
gewezen door de correctioneele rechtbank
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN; te Mechelen, op 2 Juli 19S7.
BEKLAAGDE VOERT EEN FElT AAN WAARUIT HIJ ZIJN ONSCHULD BEWEERT AF TE
ARREST.
LEIDEN IN RECHTE. - REDENEN VAN
HET VONNIS VAN VEROORDEELING, DIE
I. Ten aanzien van de voorziening door
TWIJFEL LA TEN NO PENS HET PUNT OF
d
b ll
d y
d
W TID' ert inge
HET AANGEVOERDE FElT ALS BEWEZEN __stee1d ~' aag e, an en
y .,a
'
OF WEL ALS ZONDER BELANG WERD
Omtrent het eerste middel : schending
BESCHOUWD. ONWETTELIJKHEID.
van artikel 97 der Grondwet, en van arti2o VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. kel 29, ~o, van het koninklijk besluit van
STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE
1 Februari 19S~ inhoudende algemeen
VEROORDEELING TOT STRAF. - STREKT reglement op ver~oer en verkeer, doordat
ZICH UIT TOT DE VEROORDEELING TOT bestreden vonnis de besluiten van aanSCHADEVERGOEDING JEGENS DE BURGER- Jegger niet heeft beantwoord, waarin
LIJKE PARTIJ.
beweerd was dat de plaats van het feit
S0 VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. niet een splitsings- of aansluitingspunt,
STRAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE
doch wel een kruispunt was, en dat, aldus,
BESLISSING GEWEZEN OVER DE PUBLIEartikel 29, ~ 0 , in zake niet van toepassing
KE VORDERING. - UITBREIDING TOT DE
was :
BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PAROverwegende dat aan!egger beticht
TIJ, ZELFS INDIEN DE VOORZIENING VAN was van « weggebruiker zijnde, verzuimd
DEZE NIET ONTVANKELIJK IS.
te liebben de uiterste rechterzijde van den
rijweg te behouden, daar waar deze
1° Wan nee!' de telastlegging luidt: als wegge- verplichting voorgeschreven is door Kobruiker verwaarloosd te hebben de rechter- ninklijk besluit op de politie van het
zijde van de baan te houden, aan een vervoer en verkeer, zijnde aan de splitsingen en aansluitingen ";
« splitsing of aansluiting "• en beklaagde
Overwegende dat bestreden beslissing
aanvoer·t in rechte dat artikel 29 van de
verkeersverordening, die deze overtreding zich er bij bepaalt te verk!aren " dat het
voorziet, niet van toepassing is op plaatsen feit ten laste van beroeper gelegd, bewelke een " kruising >> vormen, en in wezen is gebleven ";
Overwegende dat uit die bewoordingen
feite dat de plaats waar de overtreding
geschiedde, een << kruising ,, was, wordt niet ongetwijfeld voorkomt of de rechter

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN

(I) Zie Verbr., 24 Decembey 1935 (Bull. en
1936, I. 105); 14 November 1932
(ibid., 1933, I, 5; 1922, I, 63; 1924, I, 112;
1926, I, 149; 1927, I, 280 en 300; 1928, I, 61
en 129).
(2) Zie Verbr., 15 October en 24 December
PASIC.,

1935, 27 Januari, 3 Februari, 2 Maart 1936
(Bull. en PASIC., 1936, I, 5, 105, 136, 145
en 175).
(3) Zie Verbr., 6 en 14 Juli 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 336, 356).
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ten gronde in feite heeft willen vaststellen
dat, in tegenstrijd met de bewering van
betichte, de kwestige plaats geen kruispunt was, ofwel. of hij in rechte lieeft
willen verklaren dat, naar den zin van het
reglement, geen verschil was te maken
tusschen kruispunten en splitsing·en of
.aansluitingen; dat, doordien het vonnis
onvoldoende de besluiten van beklaagde
beantwoordt, en bijgevolg, artikel 97 der
Grondwet schendt;
En overwegende dat de verbreking
der beslissing op strafgebied geveld, de
vernietiging medesleept der beslissing die
.als gevolg daarvan, op de burgerlijke vordering is tusschengekomen;
II. Ten aanzien der voorziening van de
Naamlooze vennootsch3p «Ret Werkmanshuis "• burgerlijk verantwoordelijke
partij :
Overwegende dat aanlegster hare voorziening niet heeft beteekend aan de partij
tegen dewelke zij gericht is; dat deze voorziening dus niet ontvankelijk is;
Doch overwegende dat uit oorzaak der
Dndeelbaarheid, de verbreking der veroordeelingen geveld tegenover beklaagde, aan
aanlegster moet baten;
Om deze beweegredenen, het Hof verbreekt bestreden vonnis; beveelt dat het
onderhavig arrest zal overgeschrevim worden in de registers der Rechtbank van
eersten aanleg van Mechelen, en dat er
melding zal van gedaan worden in den
rand der vernietigde beslissing; verwijst
de burgerlijke partij in de kosten; verzendt de zaak v66r de Correctioneele
rechtbank van Turnhout, statueerende
in g-raad van hooger beroep over de
politiezaken.
23 November 1937. - 2e Kamer.
Voo1·zitter, H. Soenens, raadsheer, waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Bail.
Gelijkluidende conclusie, H. Gesche,
eerste advocaat generaal.
2e KAMER. -

23 November 1937.

FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).- HERZIENING. - ARREST IN RET NEDERLANDSCR WAARVAN RERZIENING WORDT
AANGEVRAAGD. - VERKLARING IN RET
FRANSCH BEVESTIGEND DAT DE DRIE
ADVOCATEN, DIE EEN GUNSTIG ADVIES
UITBRACHTEN, TIEN JAAR INSCHRIJVING
HEBBEN. - AANVRAAG TOT RERZIENING
NIET ONTVANKELIJK.
Wanneer het arrest, waarvan de herziening
wordt aange.vraagd, in het Nederlansch is

gesteld, de verklaring van den secretaris
der Orde van de Advocaten, bevestigend
dat de drie advocaten, die een gunstig
advies uitbrachten, tien j aar inschrijving
op de lijst hebben, in het Fransch is opgemaakt, en uit geen enkel overgelegd stuk
blijkt dat die advocaten den vereischten
dienstouderdom hebben, is de aanvraag
tot herziening niet ontvankelijk (wet van
15 Juni 1935, art. 27).

(DE SCHEPPER.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Gent, gewezen op
13 Juli 1936.
ARREST.
Aangezien alle vraag tot herziening
moet vergezeld zijn van een gunstig advies
van drie advokaten bij het Hof van beroep, tellende tien jaren inschrijving· ter
balie;
·
Aangezien, anderzijds, de rechtspleging
v66r het Hof van verbreking, luidens artikel 27 der wet van 15 Juni 1935, moet
geschieden, op straf van nietigheid, in de
taal der bestredene beslissing;
Aangezien het arrest, waarvan herziening wordt gevraagd, in de Nederlandsche
taal werd geveld ;
Overwegende dat de attestatie van den
sekretaris der advokatenorde, bevestigende dat de drie voormelde advokaten
tien jaren inschrijving ter balie tellen
in de Fransche taal is opgesteld, dat het
Hof dit stuk niet in acht kan nemen;
Overwegende dat uit geen ander stuk,
voor het Hof voorgedragen, blijkt, dat de
drie advokaten,die hun ad vies hebben gegeven, de vereischte ancienniteit bezitten;
Dat aldus de voorwaarde, voor de ontvankelijkheid van de vraag vereischt, en
door artikelen ~A3, 3°, van het Wetboek
van strafvordering voorzien, ontbrak, en
de vraag niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
vraag; verwijst den aanvrager tot de
kosten.
23 November 1937. - 2e Kamer.
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer, waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Wilde.- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, eerste advocaat generaal.
2e KAMER. -

23 November 1937,

1° MIDDELEN VAN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - RECHTSTREEKSCHE
DAGVAARDING V66R HET HoF VAN
BEROEP DOOR DEN PROCUREUR GENE-

RAAL, KRACHTENS DE ARTIKELEN 479
EN 48S VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - MIDDELEN DIE HET AAN
DE DAGVAARDING VOORAFGAANDE ONDERZOEK BETREFFEN. BESTREDEN
BESLISSING ENKEL GESTEUND OP HET
MONDELINGE VOOR HET HoF GEDANE
ONDERZOEK. STUKKEN VAN HET GEDING NIET VOORGELEZEN TER ZITTING,
HEBBENDE BEKLAAGDE ER AAN VERZAAKT. N!IDDELEN GEBREKIUG IN
FEITE.
2° WOEKER. ARTIKEL 494 VAN HET
STRAFWETBOEK, VERVANGEN DOOR HET
KONINKLIJK
BESLUIT N' 148
VAN
18 MAART 19SS, ARTIKEL 2. - BEGRIP.

so

MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. ARREST DAT DE
CONCLUSIE NIET ZOU BEANTWOORD EN
DE RECHTEN DER VERDEDIGING ZOU
GESCHONDEN HEBBEN. MIDDEL GEBREKKIG IN FEITE.

4° VONNISSEN ·EN ARRESTEN.AANTEEKENING VAN DE VERKLARINGEN
DER GETUIGEN. NIET VERPLICHTEND
VOOR DE RECHTSMACHT DIE IN LAATSTEN
AANLEG BESLIST.

so

MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL NIET VOLDOENDE DUIDELIJK. NIET ONTVANKELIJK.

6o MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. BEWERINGEN TEGENGESPROKEN DOOR DE VERMELDINGEN VAN HET BESTREDEN ARREST. MIDDEL GEBREKKIG IN FEITE.
7° MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. KoSTEN. BEWERING DAT GEEN 1S P. H. «VAN DE
NAAR GEWETEN AANGEREKENDE HONORARIA », WERD AFGETROKKEN. FElT
NIET GEBLEKEN UIT HET BESTREDEN
ARREST. MIDDEL GEBREKKIG IN
FEITE.

1° Zijn gebrekkig·in feite de middelen gericht tegen het beweerde voorloopig onderzoek, dat de rechtstreeksche dagvaarding
voorafging, waarbij de Procureur generaul beklaagde v66r het Hof van beroep
bracht, bij toepassing van de artikelen
479 en 483 van het Wetboek van strafvordering, dan wanneer het bestreden
art·est uitsluitend steunt op het v66r het
Hof mondeling gedane onderzoek, en er,
na verzaking vanwege beklaagde, zelfs
geen lezing van de stukken van het geding
werd ge geven (1) .
(1) Zie de nota 1, geteekend A. G., onder
dit arrest in PASIC., 1937, I, 351.

160Het wanbedrijf van woekel', zooals h"-l
tlwns is bepaald door artikel 2, alinea 3,
van het Koninklijk besluit nr 148 van
18 Maal't 1935, vervangend al'tikel 494·
van het Stmfwetboek, bestaat in het feit
gewoonlijk intel'esten of voordeelen te
eischen, die ovel'dl'even zijn en het te
dekken l'isico van de leeningen overschrijden, en niet in het enkel feit die intet·esten of voordeelen te ontvangen zoodat
het we1·kelijk bedrag van het voordeel,
dat de uitleenBI' ten slotte getrokken heeft
uit die verrichtingen, geen invloed heeft
op het bestaan van het wanbedrijf.
S0 Is gebrekkig in feite het middel daaraan
ontleend dat de conclusie van beklaagde
niet werd beantwoord en de 1·echten der
verdediging geschonden werden, dan
wanneer het bestreden arrest al de door
beklaagde aangebrachte middelen uitvoerig besproken heeft en verklam·d heeft
waarom het die middelen afwees.
4° De verplichting om de verklaringen van
de getuigen in een proces-verbaal op te
teekenen geldt niet voor de strafrechtbanken die in laatsten aanleg rechtspreken (namelijk, ter zake, voor de rechtspleging die v66r het Hof van beroep geschiedt, op rechtstreeksche dagvamding
van den Procureur genemal, bij toepassing van de artikelen 479 en 488 van het
Wetboek van stmfvordering) (Wetb. van
strafv., artt. 1SS en 189; wet van 1 Mei
1849, art. 10) (2).
so Is niet ontvankelijk het middel dat niet
met voldoende bepaaldheid is opgegepen;
6° Zijn gebrekkig in feite de middelen die
steunen op bewel'ingen welke doo1· de vermeldingen van het bestreden m·rest worden tegengesproken.
7° Is gebrekkig in feite het middel daaraan
ontleend dat, bij de vaststelling van de
kosten, geen 15 p. h. « van de in geweten
aangerekende honoraria werden afgetrokken " dan wanneer dit feit niet blijkt
uit het bes'treden arrest.
2°'

(B ... PLAATSVERVANGEND RECHTER.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Gent, gewezen op
1S Mei 19S7.
ARREST.

I. Op de vier middelen betrekkelijk het
zoogenaamd « voorbereidend onderzoek " :
Aangezien aanvrager, in zijn hoedanigheid van plaatsvervangende vrederechter,
(2) Zie Verbr., 8 December 1924 (Bull. en
PAsrc., 1925, I, 65), en 3 Mei 1926 (ibid.,
1926, I, 361).
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rechtstreeks door den Hr Procureur generaal te Gent v66r het Hof van beroep
aldaar gedaagd werd, bij toepassing· van
artikelen 09 en 483 van het Wetboek
van strafvordering;
Aangezien het bestreden arrest gesteund is alleenlijk op het onderzoek mondeling v66r het Hof gedaan, en dat er
zelfs, op verzaking van aanvrager, geen
lezing gegeven werd van de stukken van
het geding;
Dat de middelen, tegen het « voorbereidend onderzoek n gericht, dus in feite
missen;
IL Op de twee middelen « betrekkelijk
het arrest n :
Op het eerste middel : schending van
artikel 9? der Grondwet, doordat het
arrest eene veroordeeling heeft uitgesproken zonder de besluitselen van aanvrag·er te beantwoorden; en op het tweede
middel : schending van het recht van verdediging, en van artikel 1? van de wet
van 20 April '1810, doordat het bestreden
arrest eene vraag, in conclusiiin gesteld en
strekkende tot een onderzoek door deskundige, niet heeft beantwoord :
Aangezien aanvrager conchisiiin v66r
het Hof had neerg·elegd, in dewelke hij een
deskundig· onderzoek gevraagd had om te
weten of in elk geval, dat hem' ten laste
gelegd. werd, de rentevoet niet beneden
den wettelijken rentevoet gebleven was en
hoe groot het risico was geweest, en in
welke conclusien ook gezegd was dat de
door aanvrag·er geledene verliezen bewijzen hoe groot het risico wa~ van d~
uit menschenliefde gedane leemngen, en
dat er ook ingeroepen was dat de vennootschap recht had op eene vergoeding
voor raadgevingen, enz.;
Maar aangezien het arrest op volledige
wijze die conclusien heeft beantwoord, met
te zeggen dat « het Hof niet te onderzoeken he eft welken interest betichte werkelijk getrokken heeft voor iedere leening,
wat overigens onmogelijk kan bepaald
worden; dat de wet bestraft het gewoonlijk opleggen van overdreven interesten
of voordeelen, en niet het innen dezer
interesten of voordeelen; (;ln dat er ongetwijfeld risico bestond, maar dat dit
risico niet van aard was om den normalen
rentevoet in zulke mate te overschrijdl;m;
en dat het niet bewezen is dat de vennootschap zekere diensten zou bewezen
hebben die eene vergoeding verrechtvaardigen n;
Aangezien dus met te beweren dat de
conclusien niet beantwoord werden, en
het verdedigingsrecht geschonden werd, de
twee middelen in feite missen;

III. Op de vijf middelen gemeld als
nietigheden n :
Op het eerste middel : schending van
artikelen 155 en 189 van het Wetboek
van strafvordering, en artikel 10 van de
wet van 1 Mei 1849, doordat het zittingsblad van het verhoor der getuigen v66r
het Hof van beroep, den 30 April 193?,
de verklaring·en der getuigen niet bevat :
Aangezien artikel 10 der wet van
1 Mei 1849, dat het houden van nota's ·
voorschrijft overeenkomstig artikelen 155
en 189 van het Wetboek van strafvordering, niet toepasselijk is op de rechtsmachten die in laatsten aanleg vonnissen ·
o'p het tweede middel : schending· van
de besluit-wet van 18 Maart 1935
(Wetb. van strafv., art. 494), en artikel 9?
der Grondwet, doordat, zonder de op dit
punt voorgelegde conclusien te beantwoorden, het bestreden arrest verzuimd
heeft het bedrag van de interesten en van
de verzekeringspremie tegen het risico
van onvermogen te bepalen, alsook in
ieder geval te onderzoeken welke de solvabiliteit kan zijn van den schuldenaar :
Aangezien dit middel in andere bewoording reeds voorgelegd werd, en
beantwoord in deel II hierboven;
Op het derde middel : schending van
artikelen 1132, 1134, 1135, 1319 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, z'ijnde verkrachting van de regelen des rechts
betreffend het bewijs der overeenkomsten,
en valsche begripsomschrijving van de
feiten :
Aangezien dat noch het middel, noch
de ontwikkelingen ervan, bepaal~e~ijk
aanstippen in wat de bestreden beshssmg
de beweerde schendingen der wet zou
begaan hebben; dat, bij gebrek aan bepaaldheid, het mid del niet ontvan~elijkis;
Op het vierde middel : schendmg van
artikelen 161 en 195 van het Wetboek
van strafvordering, en de wet van 2 Januari 1924, doordat de feiten, op dewelke
de straf uitgesproken werd, in het arrest
niet vermeld zijn :
Aangezien het arrest, na vastgesteld te
hebben, dat zekere betichtingen niet bewezen waren, verklaard heeft dat de feiten onder litt. A en voorzien bij artikel494
van het Strafwetboek, gewijzigd door
Koninklijk besluit nr 148 van 18 Maart
1935 bewezen waren ten laste van aanvragkr, en een straf heeft uitgesproken bij
toepassing van dit artikel 494 van het
Strafwetboek;
Dat dus aan al de vereischten van
artikelen 161 en 195 van het Wetboek
van strafvordering voldaa:n werd, en het
middel in feite mist;
« verdere

-

162

Op het vijfde middel : schending wat
de kosten betreft, van artikelen 162, 163
en 194 van het W etboek van strafvordering, artikel 7 der wet van 10 April
1810, artikel 6 der Grondwet, wet van
16 Juni 1919, Koninklijk besluit van
5 Januar.i 1937, doordat het arrest aanvrager tot de kosten van het geding
heeft veroordeeld, zonder « de naar geweten aangerekende honoraria met 15 t. h.
te verminderen " :
. Aangezien het feit waarop dit middel
steunt uit het arrest niet blijkt, en dat
het middel dus in feite mist;
En aangezien, voor het overige, de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanvrager tot de
kosten.
23 November 1937. - 2e Kamer.
Voorzittel', H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Vel'slaggever, H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, eerste advocaat generaal.

2e

KAMER.-

23 November 1937.

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN.
DIENSTBELEMJ\IERING. -

BEGRIP.

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN.
PROCES-VERBAAL. ----:- BEWIJSKRACHT.
VRIJSPRAAK. NIE;T VASTGESTELD
DAT HET BEWIJS WERD GELEVERD DAT
DE VASTSTELLINGEN VAN DE AGENTEN,
DIE PROCES-VERBAAL OPJ\IAAKTEN, NIET
ECHT ZIJN. ONWETTELIJKHEID.

1° 1\!faakt het wanbedl'ijf uit van dienstbelemmering, vool'zien dool' artikel 324
van de algemeene wet van 26 Augustus
1822, gewijzigd door de al'tikelen 31-33
V~?J- de wet van 10 April 1933, het feit,
b~J het ve1·voe1' van koopwaren in, de
voorbehouden douanest1·ook, na zijn voertuig, op vmag van de douaniers, te hebben stilgehouden, geweigerd te hebben
zijn identi~eit te doen kennen en het
voertuig weer in beweging te hebben gebracht met zulke snelheid dat een van de
dou?-niers genoodzaakt was ter zijde te
spnngen om een ongeluk te voorkomen.
2° Indien een regelmatig opgemaakt proces-verbaal van de douane-hgen,ten al de
feiten vaststelt die vereischt zijn om het
misdrijf . van dienstbelemmering uit te
maken, wordt de bewijskracht van dat
proces-verbaal geschonden door het an·est

dat beklaagde vrijspreekt met de eenvoudige_ -verklaring dat. " het feit niet bewezen M » (1).
(MINISTERIE VAN FINANCitN,
T. AKST CHUNA.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
fl. November 1936.
ARREST.

Aangezien de voorziening gericht is
enkel tegen het dee! van het arrest dat
den betichte vrijspreekt van de betichting
van dienstbelemmering;
Omtrent het eenig middel, genomen uit
de schending van artikel 97 der Grondwet, en artikel 239 der algemeene wet van
26 Augustus 1822, doordat het bestreden
arrest, het geloof miskennend aan een
fiskaal proces-verhaal verschuldigd, den
betichte vrijgesproken heeft, zonder vast
te stellen dat de valschheid van het procesverb.aal bewezen was; ·
Aangezien de vervolging gesteund is op
een proces-verbaal regelmatig opgemaakt,
in den wettelijken vorm, door daartoe bevoegde ambtenaren, in zake van vervoer
van koopwaren in den tolomtrek; dat
het proces-verbaal bestatigt dat de betichte, « na op vraag van de tolbedienden
zijn autorijtuig tot stilstand gebracht te
hebben, geweigerd heeft zijne eenzelvig,
heid te doen kennen, zijn rijtuig in beweging gebracht heeft, en in voile vaart is
doorgereden, derwijze dat een der bedienden is moeten wegspringen, om onge,
lukken te vermijden ";
Aangezien die feiten, door het procesverbaal vastgesteld, de inbreuk uitmaken,
voorzien door artikel32~ van de algemeene
wet van 26 Augustus 1822, gewijzigd door
artikelen 31-33 der wet van 10 April1933;
Dat, luidens artikel 239 van voormelde
algemeene wet, het proces-verbaal, in
deze zaak bewijskracht heeft zoolang het
tegenbewijs ervan niet is ingebracht;
Dat de echtheid der feiten door het
proces-verbaal bestatigd zich aan den
rechter opdringt, zoolang deze de valschheid van het proces-verbaal niet vaststelt;
. _
.
_
Dat het dus niet volstaat, te verklaren
zonder meer, dat de feiten niet bewezen
zijn; maar dat de rechter de redenen moet
opgeven, waaruit hij de valschheid van
het proces-verbaal afleidt;
.
(1) Zie Verb;r., 24 December 1923 (B•tll. en
PASIC., 1924, I, 97) en de nota; vergelijk
Verbr., 8 Juni 1937, supra, blz. 57).
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Aangezien het bestreden arrest zich beperkt te verklaren dat het feit II (dienstbelemmering) niet bewezen is;
Dat het arrest dus niet gemotiveerd is
naar luid van artikel 97 der Grondwet en
de bewijskracht van het proces-verbaal
miskent en aldus de door het middel ingeroepen wetsbepaling·en schendt;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat het tegenwoordig arrest iri de registers van het Hof
van beroep van Brussel zal overgeschreven
worden, en dat er melding van zal gedaan
worden in den rand van het vernietigd
arrest; verzendt de zaak v66r het Hof
van beroep van Gent; veroordeelt den
verweerder tot de kosten.

23 November 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. De
Wilde.- Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

29 November 1937.

fo MIDDELEN VAN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID).- GEBREK
AAN BELANG. - VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. MIDDEL DAARUIT GENOMEN DAT ER VOOR DE QELDBOETE GEEN
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF WEI\D
UITGESPROKEN. JliiiDDEL ONTBLOOT
VAN BELANG.
20 VERKEER. SNELHEID NIET CEREGELD DERWIJZE DA'l' KAN WORDEN STILGEHOUDEN V66R HINDERNIS. BoTSING TEGEN HINDERNIS DAT NIET KON
VOORZIEN WORD:EjN ALS GEVOLG VAN
EEN MISDRIJF DOOR EEN DERDE I!EGAAN. · - VASTSTELLING DAT DE SNELHEID ZOODANIG OVERDREVEN WAS DAT
DE BESTUURDER ZICH ER AAN BLOOTSTELDE TEGEN OM HE'l' EVEN WELK
HINDERNIS TE BOTSEN. ---'- VEROORDEELING WETTIG.

ao

VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN TOT
DE VOORZIENING. VEROORDEELING
TOT SCHADEVERGOEDING JEGENS DEN
MAN, BURGERLIJKE PARTIJ. ~ VOORZIENING ';'AN DE VROUW, GEHUWD IN
GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN, GEMACHTIGD DOOR DEN MAN. VOORZIENING
SLECHTS ONTVANKELIJK INDIEN DE MAN
VOOR DEN RECHTER, DIE TEN GRONDE
BESLIST HEEFT, HANDELDE ALS WETTIGE
LASTHEBBER VAN DE VROUW, 'l'OT VER-

GOEDING VAN DE SCHADE WELKE. DE
VROUW EIGEN IS, EN EEN VORDERING,
DIE DOOR DE VROUW ZELF KON INGESTELD WORDEN, UITOEFENDE.
t. 0 VOORZIENING IN VERBREKING.
-BURGERLIJKE PARTIJ. - BIJ TE VOEGEN STUKKEN. GEEN AUTHENTIEKE
UITGIFTE VAN DE IN EERSTEN AANLEG
VERLEENDE BESLISSING. VERBOD
VOOR HET HOF IN DIE BESLISSING .EEN
AANVULLING VAN DE REDENEN VAN DE
IN BEROEP GEWEZEN BESLISSING TE
ZOE KEN.

1° Is niet ontvankelijk, als van belang · ontbloot, het middel door beklaagde daaruit
genomen dat hem een geldboete werd opgelegd .zonder dat voor die geldboete een
vervangende gevangenisstraf werd uitgesproken.
2° Is wettig de veroordeeling van den bestuurder van een voertuig' d~e nietbestendig
zijn snelheid meester· gebleven is en ze
niet geregeld heeft derwijze dat hij voor
zich een voldoenden vrijen afstand behield
om te kunnen stilhouden voor een hindernis, - ook indien, bij het ongeval dat
tot vervolging aanleiding gaf, de aangereden hindernis niet te voorzien was als
gevolg van een door een derde bedreven
misdr·ijf, - wanneer de rechter, die het
feit beoordeeld heeft, vaststelt dat de door
beklar;tgde aangewende snelheid zoodanig
overdreven was dat hij zich er aan blootstelde, in de gegeven omstandigheden, tegen om het even welk hindernis te botsen
(Kon. besl.
art. t.2).

van

1

Fehruari

193t.,

so De vrouw. gehuwd in gemeenschap van
goederen is slechts ontvankelijk om zich,
met machtiging van haar man, te voorzien tegen een beslissing die aan haar
man, als burgerlijke partij, schadevergoeding toekent, indien de man, als wettige lasthebber, v66r den !'echter, die ten
grande uitspmak deed, een vordering tot
ve1·goeding van de eigen schade der vrouw
uitoefende, welke de vrouw zelf had
kunnen instellen, indien zij daartoe gemachtigd ware _geweest.
t.o Wanneer de burgerlijke partij, eischeres
in ver breking, een authentieke uitgifte
van de in beroep gewezen beslissing bij de
stukken gevoegd heeft, maa-r er geen
authentieke uitgifte /weft bij gedaan van
het in eersten aanleg gewezen vonnis,
wiens redenen door den rechter in ·beroep
niet werden overgenomen, mag het Hof in
dit vonnis geen aanvulling van de redenen
van de in beroep gegeven beslissing zoeken (Wetb. van strafv., art. H9).

· - - - - - - - · - - - - - - - - -- -
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(PHARAILDE DENEYERE EN CYRILLE GODE- I
RIS, T. PETRUS VAN GYSEL EN SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP « ANTWERPIA TRANSPORTS"·}

Voorziening tegen een vonnis door de
correctioneele rechtbank te Charleroi, in
beroep gewezen op 5 J uni 193 7.
ARREST.

Overwegende dat de twee voorzieningen
samenbangend zijn; dat er dus aahleiding·
bestaat ze samen te voegen en er uitspraak
over te doen door een en hetzelfde arrest;
I. Wat de voorziening aangaat van Goderis. betichte :
Omtrent bet middel : schending van
art ike! 40, van het Strafwetboek. doordat
het bestreden vonnis. voor de geldboete
van 20 frank, aan eiseher opgelegd, geen
vervangende' gevangenisstraf uitspreekt,
wat bet !1ad moeten doen;
Overwegende dat het verzuim een vervangende gevangenisstraf uit te spreken
voor de gelclboete van 20 frank, ver van
aan betichte een nadeel te berokkenen,
deze er baat bij vindt;
Dat het middel dus van belang ontbloot is;
Omtrent het middel : schending van
artikel 42 van het Koninklijk besluit van
1 Februari 1934 houdende het algemeen
reglement op de verkeerspolitie, doordat
aangeklaagd vonnis aan eischel' Goderis
er een verwijt van maakt van zijn snel118id niet meester te zijn gebleven en
voor zich geen voldoende vrije ruimte te
hebben behouden zijn voertuig voor een
hindernis tot stilstand te kunnen brengen,
alswanneer het als vaststaande diient gehouden dat de aanhangwagen van den
tractor van Van Gysel niet door een
rood licht langs achter verlicht was en
dat op het oogenblik van het ongeval,
bij het vallen van den avond, er een tamelijke dikke mist was :
Overwegende dat bestreden vonnis in
de bewoordingen del' wet zelf de bestanddeelen heeft vastgesteld van de inbreuk
op artikel 42 van het hiervoren aangehaald
Koninklijk besluit : verzuim zijn snelheid
te beperken naar de mogelijkheid van uitzicht;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat er bij het vallen van den avond een
zeer clichte mist was, en dat het niet
verlichte voertuig van Van Gysel een
helangrijke hinclernis daarstelde, en uit
deze feiten en hijzondere omstandigheden
afleidt dat Goderis aan overdreven snelheid deed, zieh hlootstellende tegen gelijk
welke hindernis te botsen, alswanneer hij

/

uiterst voorzichtig moest zijn en zelfs
verplicht was stil te Iwuden;
Overwegende dat deze vaststellingen
bindend zijn en de bewering·en van bet
mid del tegenspreken;
Dat dit dus in feite mist;
En overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele qf op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
II. Wat de voorziening aangaat van
Pharallde Deneyere, echtgenoote Goderis,
die haar bijstaat en machtigt, burgerlijke
partij tegen Van Gysel en de Samenwerkende Vennootschap " Antwerpia
Transports " :
Omtrent het middel : schending van
artikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk
wetboek, doordat bestreden vonnis Van
Gysel en de Samenwerkende Vennootschap " Antwerpia Transports », die hem ·
aanstelde, slechts tot de herstelling van
de he!ft der schade veroordeelt en door
eischeres ondergaan, alswanneer het Van
Gysel en de Vennootschap die hem stelde
tot de vergoeding van het geheele nadeel
had moeten verwijzen, zelfs als het Van
Gysel en Goderis, echtgenoot van eischeres, elk voor de helft van het ongeval en
van zijn gevolgen verantwoordelijk verklaart;
Overwegende dat de echtgenoote Goderis zich v66r den rechter ten grande
burgerlijke partij had gesteld met den
bijstand en de machtiging van haar echtgenoot, terwijl deze laatste zich, in eigen
naam en als hoofd der gemeenschap,
burgerlijke partij had gesteld;
Overwegende dat aangeklaagd vonnis
slechts aan den echtgenoot in eigen naam
en als hoofd der gemeenschap vergoedingen toekent en geen enkele aanduiding
opgeeft aangaande den aard van het
nadeel dat door deze schadevergoedingen
wordt hersteld;
Overwegende dat eischeres geen authentieke uitgifte van het vonnis der politierechtbank voorgebracht heeft; dat in die
omstandigheid, artikel 419 van het Wethoek van strafvordering aan het Hof
verhiedt in het vonnis der Politierechtbank een aanvulling te zoeken der redenen
van het bestreden vonnis;
Overwegende dat eischeres in gebreke
blijft te bewijzen dat er tusschen de
schadevergoeding toegekend aan haar
echtgenoot handelende in eigen naam en
als hoofd der gemeenschap, schadeloosstellingen zouden bestaan, welke een nadeel zouden vergoeden door haar zelf
ondergaan, en Welke aan haar hadden
moeten worden toegekend of aan ltaar
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echtgenoot, maar dan voor zoo:veel deze
een vordering zou hebben ingespannen
welke haar toebehoorde ;
Overwegende dat zij bijgevolg niet
Dntvankelijk is het bedrag te betwisten
der schadevergoeding aan haar echtgenoot in eigen naam en als hoofd der
gemeenschap toegekend;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
worden aangenomen;
Omtrent de twee andere middelen :
Overweg·ende dat ze de weergave zijn
va,n de middelen hiervoren bij de handeling
der voorziening van Goderis onderzocht;
dat ze' de beslissing beoogen op de publieke vordering gericht tegen Goderis, en
aan dewelke eischeres vreemd is, dat dus
.deze. middelen ook niet ontvankelijk zijn;
Om deze redenen, het Hof voegt de
voorziening·en samen; verwerpt ze; verwijst de eischers, echtgenooten GoderisDeneyere, in de kosten; en daarenboven
eischeres Deneyere, echtgenoote Goderis,
die haar bijstaat en machtigt, in een
enkele vergoeding van 150 frank jegens
verweerders Van Gysel en de Samenwerkende
Vennootschap
« Antwerpia
Transports "·

29 November 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaaL

2e KAMER.- 29 November 1937.
1°

VOORLOOPIGE HECHTENIS. BEROEP VAN BEKLAAGDE TEGEN DE BESCHIKKING DIE DE VOORLOOPIGE HECHTENIS, BIJ HET EINDIGEN VAN DE
ONREGELMAMAAND, HANDHAAFT. TIGE BESCHIKI<ING. BEVOEGDHEID
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OM OPNIEUW TE BESLISSEN
EN DE HECHTENIS TE HANDHAVEN, OFSCHOON DE MAAND VERSTREKEN IS.
2° VOORLOOPIGE HECI-ITENIS. HANDHAVING BIJ HET EINDIGEN VAN DE
VASTSTELLING DAT ZULKS
MAAND. VEREISCHT IS DOOR HET OPENBAAR BELANG. - VOLDOENDE REDEN.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. RAADKAMER EN
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
BESLISSENDE OVER HET HANDHAVEN
VAN DE VOORLOOPIGE HECHTENIS, BIJ
HET EINDIGEN VAN DE MAAND. -CoNCLUSIE VAN BEKLAAGDE WAARBIJ DEZE
IN FEITE DE NOODZAKELIJKHEID VAN
IfET HANDHAVEN DER HECHTENIS BEVERBR., 1937.- 11

TWIST. BESLISSING VERKLARENDE
DAT ZULKS WORDT VEREISCHT DOOR HET
OPENBAAR BELANG. - VOLDOENDE BEANTWOORDING. GEEN AANLEiiliNG
OM AAN BEKLAAGDE AKTE TE VERLEEN.EN
VAN DE FElTEN DIE UIT DEN BUNDEL
ZOUDEN BLIJKEN EN WAAROP HIJ STEUNT
OM TE BEWEREN DAT HET HANDHAVEN
VAN DE HECHTENIS NUTTELOOS IS.
t.° FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
STRAFZAKEN. VERTALING VAN
STUKKEN OP VRAAG VAN BEKLAAGDE.
AAN DEN BUNDEL TOE TE VOEGEN. VERTALING AAN DEN BUNDEL TOE TE
VOEGEN WANNEER DEZE TER BESCHIKKING VAN BEKLAAGDE WORDT GESTELD,
VOORALEER HIJ IN DE RAADKAMER VERSCHIJNT.
5° FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
STRAFZAKEN. VERTALING VAN
STUKKEN AAN DEN BUNDEL TOE TE VOEGEN OP VRAAG VAN BEKLAAGDE.- DIE
VERTALING MOET NIET TOEGEVOEGD
WORDEN AAN DEN BUNDEL, WANNEER
DEZE TER BESCHIKKING VAN DEN RAADSMAN VAN BEKLAAGDE WORDT GESTELD
VOOR DE VERSCHIJNING IN DE RAADKAMER OF IN DE KAlli'ER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING MET HET OOG OP
HET HANDHAVEN VAN DE VOORLOOPIGE
HECHTENIS, BIJ HET EINDIGEN VAN DE
MAAND.

1° De kame!' .van inbeschuldigingstelling;
die kennis neemt van het beroep dat door
beklaagde werd ingesteld tegen de beschikking waarbij de voorloopige hechtenis
wordt gehandhaafd bij het eindigen van
de maand, kan, indien de beschikking niet
regelmatig is, opnieuw beslissen en de
voorloopige hechtenis handhaven, Q,lhoewel er, op het oogenblik van deze beslissing, reeds meer dan een maand verloopen is sedert het bevel tot aanhouding
of sedert de laatste tegelmatige beschikking die de voorloopige hechtenis hand=
/waft (wet van 20 April 187t., artikel 20) (1).
2° W anneer zij beslissen over de handhaving
van de voorloopige hechtenis bij het eindigen van de maand, moeten noch· de
raadkamer, noch de kamer van. inbec
schuldigingste.lling de uitzonderlijke en
gewichtige omstandigheden vermelden, die
het bevel tot aanhouding rechtvaardigden;
het is voldoende dat zij vaststellen dat het
openbaar belang de handhaving van de
(1) Zie Verbr., 17 Juli 1937, suwa, blz. 83.
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aanhouding van den beklaagde veTeischt
(wet van 20 April 1874, art. 5) (1).
k
d ·
ao Op de conclusie waarin be laag e zn
feite de noodzakelijlchei1 van de ~an~~
having van de voodoop~ge hecht~ms b~J
het eindigen van de maand betw~st, antwoorden de madkamer en de kamer van
.r ·
inbeschuldigingstelling, door in te~te te
beslissen dat de openbare oTde die hand. h
·· ··
·
ht
having vere~sc t; Z~J Z~Jn met veTp te '
aan beklaagde akte te verleenen aangaande
feiten die uit den bundel zouden blijken
en waarop hij steunt om te beweren dat
de handhaving van de hechtenis nutteloos is (2).
4o Daar de beklaagde, die slechts Fransch
veTstaat vmgen mag dat bij den bundel
een Fr~nsche vertaling van de in het
Nederlandsch gestelde pTocessen-veTbaal,
vel·klaTingen van getuigen of aangeveTs,
en verslagen van deskundigen woTdt gevoegd, moet die veTtaling aan den. bundel
toegevoegd zijn, wanneer deze te ziJne:. b?schikking gesteld wordt vooraleer h~J m
de raadkameT verschijnt om de Techtspleging te Tegelen (wet van 15 Juni 1935,
art. 22; wet van 25 October 1919,
eenig artikel, §XV, aangevuld door het
Koninklijk besluit n' 258 van 24 Maart
1936, art. 1).
so Alhoewel de beklaagde, die slechts
Fransch verstaat, vragen kan dat aan den
bundel een FTansche veTtaling van de in
het Nederlandsch gestelde processen-veTbaal, verklaringen deT getu~gen of aangevers, en verslagen van deskundigen zou
toegevoegd woTden, moet die veTtaling
niet bij den bundel qev~egd woTden wanneer deze ter besch~kkzng gesteld wo1·dt
van den Taadsman_ van beklaagde, v66r
de verschijning in de madkamer of in de
kame!' van inbeschuldigingstelling om te
beslissen over de handhaving van de
voorloopige hechtenis bij het eindigen
van de maand (wet van 15 Juni 1935,
art. 22; wet van 20 April 1874, art. 5,
aangevuld door de wet van 23 Augustus
1919, art. 1).

z·

(DANIEL SIRJACOB.)

Voorzieningen tegen twee arresten van
het Hof van beroep te Brussel (kamer van
inbeschulcligingstelling), gewezen op 8 Juli
en 1 September 1937.

(1) Zie Verbr., 18 Februari en 27 Mei 1935
(Bull. en PAsrc., 1935, I, 161 en 259).
(2) Zi& de arresten vermeld in de vorige

nota.

ARREST.

Overwegende dat de voorzinieng·en gericht zijn tegen twee arresten van de
Kamer van inbeschuldigin'gstelling, welke
het eene na het andere de handhaving
derzelfde voorloopige hechtenis bevolen
.
hebben; dat ze dus samenhangend ziJn en
dat er biJ'gevolg aanleiding bestaat ze samente voegen;
Om trent het mid del gericht tegen het
arrest van 8 Juli 193 7 : schending van
artikel 97 der Grondwet, artikel 5 der
wet van 20 April 1874, artikelen 1315 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek
aangaande bewijskracht der akten (in
zake, de conclusien door eischer v66r de
raadkamer en v66r de kamer van inbeschuldigingstelling neergelegd), en artikel 408 van het Wetboek van Strafvordering en schending van de rechten der>
verdediging, doordat (eerste onderdeel) het
arrest de beschikking der raadkamer van
19 Juni 1937, welke de voorloopig·e hechtenis had gehandhaafd, geldig verklaart,
alhoewel die beschikking de conclusien
van eischer niet had beantwoord, alswanneer die beschikking, daar ze niet met
redenen omkleed was, nietig was, en dat
eischer wederrechtelijk in hechtenis verbleef, vermits meer dan een maand verIoopen was sinds het aanhoudingsbevel'
zonder dat een regelmatige beslissing de
handhaving van de voorloopige hechtenis
had bevolen, en doordat (tweede onclerdeel) het arrest weigert aan eischer akte
te verleenen van de feiten door hem in zijn
conclusien omschreven; weigert zich uit
te spreken over de vraag of deze feiten
bewezen zijn, alswanneer deze onvereenigbaar zijn met het bestaan van een openbaar belang dat de handhaving eischt van
de voorloopige hechtenis; en weigert te·
onderzoeken of er een bewijs bestaat der
noodzakelijkheid van de handhaving der
hechtenis;
Overwegende dat, luidens artikel 20 der
wet van 20 Apri11874 de zaak bleef zooals
ze was totdat over het beroep was beslhH;
Overwegende dat, bij aile veronclerstellingen, de zaak volkomen aanhangig· wasv66r de Kamer van inbeschuldigingstelling; dat deze het vermogen had opnieuw
uitspraak te doen, zelfs wanneer de beschikking· door ongereg·eldheden bezwaard
ware geweest;
Overwegende, voor 't overige~ dat,
noch de Raadkamer noch de Kamer van
inbeschuldigingstelling, wanneer zij na
een maancl over de handhaving cler voorloopige hechtenis uitspraak cloen, de gewichtige en uitzonderlijke omstancligheclen niet moeten omschrijven welke het
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aanhoudingsbevel hadden gerechtvaar- Raadkamer en impliciet de mededeeling
digd; dat het volstaat dat zij vaststellen van den bundel geldig verklaart, mededat het openbaar belang de handhaving deeling die deze beschikking vooraf was
der hechtenis van betichte vereischt;
gegaan :
Overwegende dat de Kamer van inbeOmtrent het eerste onderdeel van het
schuldigir:igstelling de conclusien haar on- middel;
derworpen en waarin eischer feitelijk de
Overwegende dat, zooals bij de behannoodzakelijkheid betwistte van de hand- deling van het eerste middel werd gezegd,
having der voorloopige hechtenis, beant- de zaak bleef zooals ze was tot op het
woord heeft door in feite te beslissen dat oogenblik der beslissing der Kamer van
het openbaar belang deze handhaving inbeschuldigingstelling;
vereischt;
Overwegende dat het arrest, om de beOverwegende dat de beschikking· der schikking a quo geldig te verklaren, de
Raadkamer dus ten genoege der wet met rechtsmiddelen beantwoordt waarmede
redenen omkleed was, en dat het ten eischer de regelmatigheid betwistte van
rechte is dat. de Kamer van inbeschul- . de mededeeling van den bundel, welke
digingstelling deze beschikking niet nietig · voorafgaandelijk aan zijn raadsman was
heeft verklaard om gebrek aan redenen; gedaan geweest;
Overwegende dat de -Kamer van inbeOverwegende dat het middel in zijn
schuldigingstelling aan eischer geen akte eerste onderdeel dus in feite mist, zooals
moest verleenen van een reeks feiten eischer zelf het ten andere vaststelt in de
welke, volgens zijn eigen bekentenis, in opgave van het tweede onderdeel;
den bun del zijn vastgesteld;
Omtrent het tweede onderdeel van het
Dat; ver van te weigeren op te zoeken, middel:
of uit de vastgestelde feiten een bewijs
Overwegende dat eischer, om de medebestond van de noodzakelijkheid van de deeling van den bundel van nietigheid te
handhaving der voorloopige hechtenis, de beschuldigen, - mededeeling aan zijn
Kamer van inbeschuldigingstelling, inte- advocaat v66r de debatten in de Raadgendeel op bindende wijze heeft vastge- kamer over de handhaving der voorloosteld dat het openbaar belang deze hand- pige hechtenis gedaan, - doet gelden dat
having vereischte, vermits zij de beschik- geen Fransche vertaling van in 't Nederking der Raadkamer heeft bekrachtigd; landsch gestelde stukken aan den medeOverwegende dat het middel dus in gedeelden bundel was toegevoegd, alhoegeen enj{el van zijn onderdeelen mag aan- wel hij schriftelijk aan den onderzoeksgenomen worden;
rechter gevraag·d had dat een Fransche
Omtrent het middel gericht tegen het vertaling van de in het Nederlandsch gearrest van 1 September 193? : schending stelde stukken bij den bundel zou worden
van artikelen 13, 16, 22, 32, 36, 38, qQ gevoegd;
en 64 der wet van 15 Juni 1935 op het
Overwegende dat artikel 22 der wet van
gebruik der talen, artikel 9? der Grond- 15 Juni 1935, betreffende het gebruik der
. wet, artikelen 1315 en volgende van het talen in gerechtszaken het beginsel hulBurgerlijk Wetboek op de bewijskracht digt dat betichte, die .enkel Nederlandsch
der akten (in zake de conclusien door of Fransch verstaat, kan vorderen dat aan
eischer neergelegd v66r de Kamer van zijn bundel een Nederlandsche of Fransche
inbeschuldigingstelling·), artikel 1 der wet vertaling van de in de andere taal gestelde
van 23 Oogst 1919, artikel 3 der wet van processen-verbaal, verklaringen van ge20 April18?4, en artikel qQ8 van het·Wet- tuigen of klagers en verslagen van desboek van strafvordering; en schending der kundigen toegevoegd wordt; dat de kosrecuten der verdediging, doordat (eerste ten van deze vertalingen ten laste der
onderdeel) het arrest verzuimt uitspraak schatkist zijn;
te doen op de conclusien van eischer welke
Overwegende dat uit de bewoording·en
er toe strekken de mededeeling van den van dit artikel wordt afgeleid dat het de
bundel aan zijn advocaat v66r de ver- betichte is die het recht heeft op vertaling
schijning in de Raadkamer en de beschik- wanneer hij of geen Fransch of geen
king van de Raadkamer nietig te doen Nederlandsch kent, zonder dat mag in
verklaren, alswanneer, eenmaal deze me- aanmerking komen dat zijn advocaat de
dedeeling en deze beschikking nietig ver- eene of· de andere dezer talen niet kent;
klaard, eischer wederrechtelijk in hechteOverwegende dat artikel 22 voorschrijft
nis was gehouden, daar meer dan een dat het verzoekschrift, door verdachte
maand verloopen was sedert de beschik- langs de griffie aan den ambtenaar van
king van 1? Juli 193? welke de voorloopige het openbare ministerie overgemaakt,
hechtenis behield, en doordat (tweede on- niet meer ontvankelijk zal zijn na verderdeel) het arrest de besehikking der loop van acht dagen volgende op de betee-

-168kening·, hetzij van het arrest van verwijzing naar het Hof yan assisen, hetzij van
de dagvaarding om te verschijnen ter
terechtzitting van de politierechtbank of
van de Correctioneele rechtbank zetelende
in eersten aanleg; dat daaruit volgt dat de
wetgever de uitoefening van dat recht
van verdachte slechts overwogen heeft ten
aanzien der rechtsplegingen voor het vonnisgerecht;
Overwegende dat, indien het beginsel,
bij artikel 22 gehuldigd, een algemeen beginsel is, de toepassing er van daarom toch
niet moet worden uitgebreid tot de rechtsplegingen voor de onderzoeksrechtsmachten, tenzij in de maat waarin dat beginsel
de rechten der · verdediging voor deze
rechtsmachten aanbelangt en in de maat
waarin de uitoefening er van vereenigbaar
is met de regelen welke hun eigen zijn;
Overwegende dat, v66r de verschijning
in de Raadkamer om de rechtspleging te
regelen, de bundel ten minste gedurende
acht en veertig uren ter beschikking van
verdachte evenals van zijn raadsman moet
gesteld worden, en dat geen enkele wetsbepaling het tijdsbestek bepaalt binnen
hetwelk de beschikking door de raadkamer moet uitgesproken worden;
Overwegende, in die omstandigheden,
dat, indien de vertaling, volgens de voorschriften van artikel 22 gevraagd, niet
bij dezen bundel ware gevoegd, zulks
door niets zou te rechtvaardigen zijn;
Maar overwegende dat het er heel
anders toegaat wanneer, zooals in zake,
het de verschijningen geldt betreffende
de debatten over het handhaven der
voorloopige hechtenis;
Overwegende dat, v66r deze debatten
in de raadkamer of in de kamer van inbeschuldigingstelling·, de bundel, luidens
a rtikel 1 der wet van 23 Oogst 1919,
slechts aan den raadsman van betichte
moet medegedeeld worden en niet aan
den betichte zelf, en dat, zooals hierboven
werd gezegd, de raadsman van betichte
om de vertaling van stukken te bekomen
niet mag inroepen dat hij persoonlijk de
taal niet kent waarin die stukken zijn
gesteld;
Overweg·ende, anderzijds, dat de wet
van 20 April 1874 vaste termijnen heeft
voorgeschreven hinnen dewelke de beschikkingen der raadkamer moeten tus.schen komen, bij gebrek waarvan de
voorloopige hechtenis eindigt;
Dat, indien de wet geenszins gelijkaardige termijnen bepaald heeft voor de
arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, de wetgever nochtans gewild heeft dat deze arresten met den
meesten spoed zouden worden geveld;

Overwegende dat, indien de auteurs
der wet van 15 Juni 1935 gewild hadden
dat betichte, v66r de debatten over het
handhaven van de voorloopig·e hechtenis,
het recht zou hebben te eischen dat de
vertaling van zekere stukken aan een
bundel zouden toegevoegd worden, waarvan zijn raadsman aileen mededeeling
mag krijgen, dan hadden de wetgevers
zich bezorgd moeten maken hebben over
de wijzigingen welke dit nieuw recht
noodzakelijk op gebied van termijnen,
aan de raadkamer opgelegd, met zich
sleepte, opdat de wet van 20 April 1874
in practijk niet ontoepasselijk zou worden;
Overwegende dus dat het niet toevoegen
van een vertaling de verdedigingsrechten
niet aanbelangt, zooals ze bij artikel 1 der
wet van 23 Oogst 1919 omschreven zijn;
Dat, daarenhoven, het recht van betichte een vertaling aan den bundel te
doen toevoegen, en uitgeoefend v66r de
debatten over het handhaven der voorloopige hechtenis, cnvereenigbaar zou
zijn met de regelen die aan dit gebied
eigen zijn;
Dat daaruit volg-t dat de bundel, overeenkomstig artikel 1 der wet van 23 Oogst
1919 medegedeeld, geenszins op straf van
nietigheid der mededeeling, de door betichte geeischte vertaalde stukken moet
bevatten;
Overwegende dat eischer te .vergeefs
artikelen 32 en 38, in fine, der wet van
15 Juni 1935 inroept, welke aan de zaak
vreemd zijn;
Dat artikel 32 uitsluitelijk betrek heeft
op de rechtspleging die moet gevolgd
worden op het oogenblik waarop de getuigen verhoord en hun verklaringen ontvangen en opgenomen worden;
Dat, zonder te moeten onderzoeken op
welke stukken artikel 38, in fine, van
toe passing is, dit laatste artikel slechts het
recht van betichte bedoelt om zich een
vertaling te doen afleveren en niet het
recht om deze vertalingen in den bundel
te doen voorkomen, en dat, bijgevolg, de
miskenning van dat artikel geen uitwerking zou kunnen hebben op de regelmatige samenstelling van den bundel
welke op de g'I'iffie ter beschikking van de
verdediging wordt gesteld;
Overweg·ende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de bes!issingen overeenkorr:tstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof voeg't de
voorzieningen samen; verwerpt ze ; verwijst eischer in de kosten.
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29 November 1937. - 2• Kamer. Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene-

raal.
2• RAMER. -

,.

29 November 1937.

VRIJE BEOORDEELING DOOR DEN
RECHTER. - STRAFZAKEN. :.___ VERDUISTERlNG VAN TlTELS. - EEN ENI\EL
FElT OF MEER FElTEN VAN MlSBRUlK
VAN VERTROUWEN.
Wanneer de telastlegging luidt zeke1·e titels
te hebben verduisterd, beo01·deelt de rechter, die over de feiten uitspraak doet, op
souvereine wijze of er slechts een enkel feit
van misbmik van vertrouwen, slaande op
al de titels, werd gepleegd, of wel of er
verschillende feiten van misbruik van
vel'tl·ouwen,. elk slaande op een gedeelte
van de tit_els, voo1·handen is.

(ABEL LERMlNlAUX.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
'19 Mei 1937.
ARREST.
Op het eerste middel, afgeleid uit het
feit dat aangeklaagd arrest het karakter
van eenig·e inbreuk, aan een en denzelfden
verjaringstermijn onderworpen, aan de
feiten van bedrieglijke ontvreemding· heeft
ontkend, feiten ten laste van eischer in een
en dezelfde betichting aangestipt; en
op het tweede mid del, afgeleid . uit de
strijdigheid in redenen, doordat arrest
aanneemt dat een enkele overhandiging
van titels in handen van betichte gedaan
werd, en nochtans beslist dat er meerdere
inbreuken werden begaan :
Aangezien elk feit van bedrieglijke ontvreemding van een anders zaak, volg·ens
de bepaling· van artikel 491 van het
Strafwetboek, een oogenblikkelijk misdrijf is, en de verjaring voor elk dezer
feiten loopt van af het oogenblik dat elk
feit voltooid werd;
Aangezien de laatste feiten door het Hof
van beroep, ten laste van betichte weerhouden, zijn voorgekomen na het verstrijken van den termijn der verjaring;
Aang·ezien het Hof, wat deze feiten aangaat, de voorgestelde exceptie van verjaring dus l1eeft kunnen van de hand
wijzen;
Aangezien de rechter ten gronde, anderzijds, op bindende wijze kan oordeelen,
zoodra alle feiten in de beschikking· van

verwijzing aangehaald zijn, of een eenige
overeenkomst van bewaargeving· aanleiding heeft gegeven tot het pleg·en van eim
of meerdere onderscheidene wanbedrijven
van ontvreemding, onder voorbehoud, in
dit laatste geval, de eenheid van strafbaar
inzicht aan te nemen; hetgeen het Hof in
zake gedaan heeft;
Waaruit volgt dat het middel niet mag
aangenomen worden;
Om het derde middel : schending· van
artikel 97 der Grondwet, doordat het arrest het contrakt niet bepaalt waaruit de
inbreuk g·esproten is :
Aangezien bestreden arrest uitdrukkelijk vermeldt dat er door de burgerlijke
partij « bewaargeving " van titels in handen van betichte heeft plaats g·ehad;
Dat het middel in feite mist;
En aang·ezien, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf. van nietigheid
voorg·eschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissingen overeenkomstig de wet zijn;
Op de burgerlijke vordering· :
Aang·ezien geen enkel bijzonder middel voorgebracht wordt; dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
29 November 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.

2" KAMER. -

29 November 1927.

1° SAMENLOOP VAN EEN WANBE-

DRIJF MET EEN OVERTREDING.
- DE CORRECTIONEELE GEVANGENlS·
STRAF SLORPT DE POLlTIEGEVANGENlS· ·
STRAF OP.
2° VERBREKING. - VERBREI\lNG OMDAT HET ARREST NlET VERKLAARD
HEEFT DAT DE CORRECTIONEELE GE·
VANGENlSSTRAF DE POLlTlEGEVANGENlS·
STRAF OPSLORPT, BIJ SAMENLOOP. -VERBREKlNG SLECHTS OP DAT PUNT.
3° VERBREKING. - GEDEELTELJJI\E
VERBREKlNG. - GEEN VERWlJZlNG.
1° In geval van veroordeeling wegens een
wanbed1·ij( en een ove1·treding, die samenloopen, wordt de politiegerangenisstraf
opgeslorpt door de correctioneele gevangenisstmf (Strafwb., art. 59).
2° Wanneer het Hof verpreekt omdat het
arrest verzuimd heeft te verklaren dat een
politiegevangenisstraf wo1·dt opgeslorpt
door een correctioneele gevangenisstra.f,

l:---

-

170

uitgesp1·oken bij samenlo~p van ~en
wanbedrijf met een overtred~ng, gesch~edt
de ve1·breking slechts op dit punt.
ao Wanneer het Hof gedeeltelijk verbreekt
omdat het arrest verzuimd heeft fe verklm·en dat een politiegevangenisstraf
wordt opgeslorpt door een correctioneele
gevangenisstraf, uitgesproken bij samenloop van een wanbedrijf me_t ~en overtreding, besta at er geen aanle~d~ng tot verwijzing (Wetb. van Strafv., art. 429).
(LUCIE ARASSE.j

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
17 September .19 37.
ARREST.

Omtrent het middel van verbreking
ex officio : schending van artikel 59 van het
Strafwetboek :
Overwegende dat de feiten, aan het oordeel van den rechter ten gronde onderworpen, het eene een wanbedrijf en het
andere een politieovertreding uitmaken;
Overwegende dat luidens artikel 59 van
het Strafwetboek, in geval van samenloop
van een wanbedrijf met een overtreding,
al de geldboeten en de correctioneele gevangenisstraffen samen worden opgelegd
binnen de grenzen bij artikel 60 van het
Strafwetboek bepaald;
Overwegende dat deze bewoordingen
het samenvoegen van de correctioneele en
de politiegevangenisstraffen uitsluiten;
Overwegende dat, door eischeres tot een
correctioneele gevangenisstraf van drie
maanden te veroordeelen en door niet te
verklaren dat de zeven dagen politiestraf
gevangenisstraf door de drie maanden
correctioneele gevangenisstraf worden opgeslorpt, het aangeklaagd arrest artikel 59
van het Strafwetboek geschonden he eft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden beslissing, maar voor zooveel
deze verzuimd heeft de opslorping uit
te spreken van de politiegevangenisstraf
door de correctioneele gevangenisstraf;
beveelt dat onderhavig arrest op de registers van het Hof van beroep te Brussel
zal overgeschreven worden en dat melding
er van zal gedaan worden in den rand van
het gecleeltelijk vernietigd arrest; ze.&'t. dat
er geen aanleiding bestaat tot verWlJzmg;
egt verbrekingskosten ten laste van den
Staat.
29 November 1937. 2e Kamer. VoO!'zitter H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever,' H. Pourbaix. -_ Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.

2e KAMER.-

30 November 1937.

1o VERJARING IN STRAFZAKEN.JACHTMISDRIJF. PROCES-VERBAAL
VAN DE RIJKSWACHT. STUITING.
2o MIDDELEN VAN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID). STRAFZAKEN. l\'IIDDEL DAARUIT GENOMEN
DAT EEN VAN DE BESTANDDEELEN VAN
HET MISDRIJF NIET ZOU BESTAAN. TELASTLEGGING BEWEZEN VERKLAARD
EN IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET
OMSCHREVEN. l\'IJDDEL GEBREKKIG
IN FEITE.
VERBREKING. - VOORZIENING VAN
BEKLAAGDE TEGEN BURGERLIJKE PARTIJ. - AMBTSHALVE WORDT GEEN MIDDEL OPGEWORPEN.

ao

1o De Rijkswacht is, k1·.achten~ de .~!Jet op de

jacht, bevoegd om de Jachtm~sdnJven door
proces-veTbaal vast te stellen; het procesverbaal opgemaakt aangaai!de een jacht- misdrijf door twee rijkswachters, handelend op het mondeling bevel van den procureur des /(o'[!ings, is een daad van
onderzoek die de verjaring van de publieke
vordering stuit (wet van 28 Februari
1882, artt. 24 en 28; wet van 17 April
1878, artt. 21, 22, 26 en 28) (1).
.
2o Is gebrekkig in feite het. middel daa~utt
genomen dat de rechter, d~e over de {etten
uitspraak deed, de vei'OOI'deeling zou hebben uitgesproken, ofschoon een van de
bestanddeelen van het misdrijf ontb~ak,
dan wanneer het arrest de telastleggmg,
omschl'even in de bewo01·dingen van de
wet bewezen verklaard ]weft.
3o Het.Hof werpt arnbtshalve geen rniddel. op
bij de vool·ziening van beklaagde, ger~qht
tegen de beslissing die over de burgerl~Jke
vordering we1·d 9.ewezen.
(KEYBERGH, T. APPELI\'IANS
EN ANDEREN.)

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

I. Ten aanzien der openbare vordering :
A. Op het eerste middel : schendi~g van
artikel 28 der wet van 28 Februar1 1882
op de ja.cht, gewijzigd door de wet van
4 April 1900, alsook van artikelen 25, 26
en 28 der wet van 17 April 1878, en van
(1) Zie Verbr., 13 October 1936 (Bttll. en
PAsrc., 1936, I, 383), en de nota onder dit
arrest in PAsrc., 1937, I, 361.
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-171artikelen 8 en 9 der wet van 7 April1919
Qp de inrichting der rechterlijke politie,
doordat, ten onrechte, de aangeklaagde
beslissing aanneemt als daden die de
verjaring stuiten, de apostiel van den
procureur des Konings aan de gendarmerie en de onderzoeksverrichtingen die
in uitvoering daarvan geschiedden;
Aangezien b.estreden arrest beslist dat
"'de verjaring gestuit werd, onder andere,
door het proces-verbaal, den 12 December 1936, opgemaakt doo_r de rijkswachters R... en P... verbonden aan den
opsporingsdienst te Leuven, handelende
Qp mondeling bevel van den Hr Procureur
des Konings ";
Aangezien bestreden arrest vaststelt dat
kwestig proces-verbaal "regelmatig opgemaakt, voor doel had de herkomst van
het door betichte gebruikte graan te onderzoeken en na te gaan of het bestemd
was om als lokaas te dienen, bestemming
waarvan het bewijs noodzakelijk bleek om
te voldoen aan de vereischten van artikel 8 der j achtwet ";
Aangezien dat, krachtens artikel 2q
der wet van 28 Februari 1882 op de jacht,
de gendarmen hoedanigheid hebben om
bij proces-verbaal de overtredingen van
die wet te bestatigen;
Aangezien het Hof dus uit zijn bestatigingen te recht heeft afgeleid dat· het
proces-verbaal van 12 December 1936 ee_n
regelmatige daad van onderzoek uitmaakte;
B. Op het tweede middel : schending
van artikel 8 der wet van 28 Februari
1882, gewijzigd door de wet van q April
1900, doordat bestreden arrest het !outer
feit van wege beklaagde van op zijn jachtgebied het wild te voeden aanziet als het
gebruik van lokazen geschikt tot het
vangen, het vernietigen van het wild of
het vangen of de vernietiging van het wild
te vergemakkelijken :
Aangezien bestreden arrest de veroordeeling van beklaagde grondt op de enkele vaststelling dat de feiten hem ten
laste geleg·d, en beschreven in de bewoordingen der wet, voor het Hof bewezen
zijn gebleven;
Aangezien het arrest geen uitleg geeft
over den aard der lokazen, en dat het, bij
gebrek aan besluiten op dat punt, zulken
uitleg niet had te geven;
Dat het middel dus in feite mist;
II. Ten aanzien der burgerlijke vordering:
Aangezien geen enkel middel wordt
ingeroepen, en dat het Hof, op gebied der
burgerlijke belangen ambtshalve geene
middelen oproept;
Om deze redenen, het Hof verwerpt dl'

voorziening; verwijst aanlegger in de
kosten.
30 November 193 7. - 2e Kamer.
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bail.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.

2e

30 November 1937.

KAMER. -

FRANSCHE-TAAL-NEDERLANDSCHE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). -BESLISSING IN RET NEDERLANDSCH. VOORZIENING IN HET FRANSCH.- NIET
ONTVANKELIJK.

Is niet ontvankelijk de in het Fransch gestelde voorziening tegen een in het Nedcrlandsch opgemaakte beslissing (wet van
15 Juni 1935, artt. 27 en q0).
(POPESCU.)

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

Aangezien de bestreden beslissing in de
Nederlandsche taal opgesteld is, en dat,
niettegenstaande dit, de voorziening in
cassatie in de Fransche taal werd opgesteld :
Aangezien artikel 27 van de wet van
15 Juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken bepaalt dat "v66r het Hof
van verbreking de rechtspleging gevoerd
wordt in de taal waarin de bestrede:n beslissing werd gesteld »; en dat, luidens
artikel q0, die regel op straf van nietigheid voorgeschreven is;
Dat de voorziening dus niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt aanvrager tot de
kosten.
30 November 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.

2e

KAMER.-

30 November 1937.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.--.
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONEELE
RECHTBANK WEGENS EEN WANBEDRIJF.
-FElT F.EN MTSDAAD UlTMAKE.NDE. -

------------------

-
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HOF VAN BEROEP DAT ZICH ONBEVOEGD
VERKLAART.- REGELING VAN RECHTSGEBIED.
Het Hof regelt het rechtsgebied, met vernietiging van de beschikking tot verwijzing en
verwijzing naar een kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer, na verwijzing naar de correctioneele rechtbank
wegens een wanbedrijf (aanranding· van
de eerbaarheid met geweld of bedreiging
op een meerderjarige,Strafwb., art. 373),
het Hof van beroep zich onbevoegd heeft
verklaard omdat het feit een misdaad uitmaakt (verkrachting, Strafwb., artikel 375).

(PROCUREUR GENERAAL TE BRUSSEL,
T. LOOS;)
Arrest van het Hof van beroep te
Brussel, gewezen op 8 Juli 1937.
ARREST.
Gelet op het verzoekschrift van den
Hr Procureur generaal bij het Hof van
beroep te Brussel, in dato 13 Juli 1937;
Gelet op de beschikking van de Raadkamer der rechtbank van eersten aanleg
te Antwerpen, in dato 26 Februari 1937,
door dewelke de genaamde J. Loos, arbeider, geboren te Esschen, den 25 October 1912, er wonende, 0. Visschenheuvel 20, verzonden werd v66r de Correctioneele rechtbank te Antwerpen uit
hoofde van : te Esschen, kanton Brecht,
op 2 September 1936, een aanranding der
eerbaarheid met geweld of bedreigingen
te hebben gepleegd op Van Sprunclel,
Anna, geboren te Esschen op 8 J anuari
1907;

Gelet op bet arrest van 8 Juli 1937
doorwelk het Hof van beroep te Brussel,
10e kamer, zich onbevoegd verklaard
heeft om reden " het feit niet het misdrijf
van aanranding der eerbaarheid met geweld uitmaakt, maar moet beschouwcl
worden ·als de misdaad van verkrachting
voorzien door artikel 375 van het Strafwetboek ";
Overwegende dat deze beide met elkaar strijdige beslissingen kracht van gewijsde hebben bekomen; clat er een negatief geschil over rechtmacht uit volgt,
hetwelk den gang· van het gerecht belemmert en dat er dus dient tot regeling van
rechtspgebied over te gaan;
Overwegende dat uit de elementen van
den bundel schijnt voor te komen dat het
feit ten laste van J. Loos de misdaad van
verkrachting, voorzien bij artikel 375
van het Strafvorderingswetboek uitmaakt;

Dat, diensvolgens, de beschikking van
de Raadkamer der rechtbank van eersten
aanleg van Antwerpen, in dato 26 Februari 1937, dient vernietigd;
Om deze redenen, het rechtsgebied regelende, het Hof vernietigt de beschikking
der Raadkjtmer der rechtbank van eersten
aanleg vam Antwerpen, in dato 26 Februari 1937; beveelt dat het onderhavig
arrest zal over geschreven worden op de
registers dezer rechtbank, en dat er van
melding zal gemaakt worden in den
rand van de vernietigde beschikking; verzendt de zaak v66r de Kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep van Brussel.
30 November 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bail.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaaL
2e

KANIER. -

30 November 1937.

VOORZIENING IN VERBREKING
(ONTVANKELIJKHEID).- BESLISSING DIE, BEHALVE EIGEN REDENEN, DE
REDENEN VAN DEN EERSTEN RECHTER
INROEPT. - VOORZIENING DOOR BURGERLIJKE PARTIJ. - GEEN OVERLEGGING VAN EEN AUTHENTIEKE UITGIFTE
VAN HET VONNIS «A QUO"· - NIET
ONTVANKELIJK.
Is niet ontvankelijk de voorziening van de
burge1·lijke paTtij, ge1·icht . tegen een beslissing die, behalve eigen redenen, tevens
de redenen van den eeTsfen recl!teT inroept, indien de burgerlijke partij bij de
stukken geen authentieke uitgifte van het
vonnis a quo heeft gevoegd, maar zich e1'
bij bepaald heeft een authentieke uitgifte
van het in be1·oep gewezen vonnis over te
leggen (Wb. van Strafv., art. 419) (1).

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
«TRAMWAYS ELECTRIQUES DE GAND ll,)
Voorziening tegen een vonnis van de
correctioneele rechtbank te Gent, gewezen op 14 November 1936.
ARREST.
Overwegende dat aanlegster, burgerlijke partij, bij hare voorziening gt!en
authentieke uitgifte van het vonnis van
den eersten rechter gevoeg<i. heeft;
(1) Vergelijk Verbr., 29 November 1937,

supra, blz. 163.

__J
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I

l:-- -

het zicht der proceduurstukken, na te
gaan of de verklaring van de oppergezworene gedaan werd overeenkomstig
de wet en of de pleegvormen voorgeschreven op straf van nietigheid en de
rechten der verdediging geeerbiedigd werden door den rechter ten gronde :
Overwegende dat het proces-verbaal
der zitting luidt : « De oppergezworene is
recht gestaan en met de hand op het hart
heeft de verklaring van den jury gelezen
na den rechtvorm van artikel 38~ van het
Wetboek van rechtspleging in· strafzakEm
uitgesproken te hebben »;
Overwegende dat hier klaarblijkelijk
voorkomt dat de aanhaling, in het procesverbaal van artikel 38~, in plaats van 3~8
van het Strafvorderingswetboek, aan een
vergissing van louter stoffelijken aard is
toe te schrijven; dat deze vergissing van
2e KAMER. - 30 November 1937,
stoffelijken aard het Hof van verbreking
niet belet na te vorschen of de pleegvorASSISEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE men bij dit laatste artikel vereischt werZITTING. - MATERIEELE VERGISSING IN den nageleefd;
RET PROCES-VERBAAL.
Dat daaruit volgt dat het middel in
feite niet opgaat;
Wanneer het proces-verbaal van de terechtEn voor het overige :
zitting van het Hof van assisen vaststelt
Overwegende dat de bestredene ardat de hoofdman van de jury kennis ge- resten werden geveld op een rechtsplegeven heeft van de verklaring van de ging in dewelke de substantieele of op
jury, overeenkomstig de vormen, die door straf van nietigheid voorgeschreven rechtsartikel 384 van het Wetboek van Straf- vormen werden nageleefd, en de uitgevordering zijn voorgeschreven, stelt die bij sproken beslissingen en veroordeelingen
materieele vergissing gedane aanduidinp met -de wet overeenkomstig zijn;
van artikel 384, in de plaats van arttOver de burgerlijke vorderirrg :
kel 34.8, het Hof van verbreking niet in
Overwegende dat aanlegger g·een bijde onmogelijkheid na te gaan of de subzonder mid del inroept, en dat het · Hof er
stantieele of op stra ffe van nietigheid ambtshalve niet opwerpt;
voorgeschreven vormen werden nageleefd.
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanlegger in de
(J. BLOMMAERT.)
kosten.
30 November 1937. - 2e Kamer.
Voorziening tegen drie arresten van het
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarne.Hof van Assisen te Antwerpen, gewezen op
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Istas.
22 Juni 1937.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon
ARREST.
Cornil, advocaat generaal.
Over de openbare vordering :
Omtrent het eenig middel van verbreking : schending der artikelen 97 der
Grondwet, ~08 van het Wetboek van
2e KAMER. - 6 December 1937.
Strafvordering, in zoovere het procesverbaal der zitting vaststelt dat de opper- WET. - TERUGWERKENDE KRACHT.
gezworene de verklaring der gezworenen
REGELING VAN RECHTSGEBIED.
mededeelde overeenkomstig de pleegRAADKAMER DIE, BIJ AANNEMING VAN
vormen voorzien bij artikel 38~ van voorVERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, EEN
noemd Wetboek, dan wanneer deze beBEKLAAGDE NAAR DE CORRECTIONEELE
paling afgesphaft werd door artikel 28 der
RECHTBANK VERWIJST, WEGENS EEN
wet van 15 Mei 1838, en door artikelen 97
MISDAAD DIE NIET VOOR DIE VERWIJen volgende der wet van 18 Juni 1869 en
ZING VATBAAR IS. - VONNIS WAARBIJ
geen betrekking heeft op de verklaring
DE CORRECTIONEELE RECHTBANK ZICH
door de oppergezworene af te leggen;
ONBEVOEGD VERKLAART. - REGELING
waaruit volgt dat het onmogelijk is, op
VAN RECHTSGEBIED.- LATERE WET DIE
VERBR., 1937.- U.

Dat nochtans, de bestreden beslissing,
benevens eigen beweegredenen, de beweegredenen van den eersten rechter inroept
en zich deze toeeigent;
Overwegende dat, bijgevolg, luidens
artikel H9 van het Wetboek van Strafvordering, deze voorziening niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt ... ;
erwijst tot de vergoeding van 150 frank
en tot de kosten.
30 November 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H.
Leon Cornil, advocaat generaal.

-
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DE VERWIJZiNG VAN DIE MISDAAD NAAR
DE CORRECTIONEELE RECHTBANK MOGELIJK MAAKT. VERNIETIGING VAN
RET VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART.

Wanneer de raadlcamer, ten voordeele van
beklaagde verzachtende omstandigheden
aannemend, een misdaad, die niet naar
de correctioneele rechtbank kan verwezen
worden, bij deze rechtbank aanhangig
maakt, en de conectioneele rechtbank
zich onbevoegd verklaart om er van
kennis te nemen, maar dat, na die beslissingen en vooraleer ten grande wordt uitspraak gedaan, een nieuwe wet de op die
misdaad ge$telde straf vermindert derwijze dat de verwijzing naar de coiTectioneele rechtbank mogelijlc wordt, is het
Hof van verbreking, het rechtsgebied
regelend, verplicht de toepassing van de
nieuwe en minder strenge wet te verzekeren, en vernietigt het Hof derhalve het
vonnis waa-rbij de rechtbank zich onbevoegd verlclaard !weft, en behoudt het de
beschikking van de madkamer, die
wettig is ten aanzien van de nieuwe wet
(Strafwb., artt. 2, 373 en 377, gewijzigd door art. 2 van de wet van 14 Mei
1937; wet van 4 October 1867, art. 2,
gewijzigd door art. 3 van de wet van
23 Augustus 1919, en art. 3 van de wet
. van 14 Mei 1937).
(PROCUREUR DES KONINGS TE MARCHE,
T. D •.. )

Beschikking van de raadkamer van de
rechtbank te Marche, van 2 April 1937,
en vonnis van deze rechtbank, van
22 April 1937.
ARREST.

Gezien het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied ingediend door den
Hr Procureur des Konings bij de Rechtbank van eersten aanleg te Marche, in
zake J. Dieudonne :
Overwegende dat de Raadkamer der
Rechtbank van eersten aanleg te Marche
bij beschikking in dato 2 April 1937, ver~
zachtende omstandigheden aannemende
J. Dieudonne, knecht, te Moustier-sur~
Sambre, op 18 April 1919 geboren, naar
de Correctioneele rechtbank te Marche
heeft verwezen, om, te Nassogne, op
:!1 December 1936, knecht zijnde bij de
eL·htgenooten Paris, een aanranding der
eerbaarheid te hebben gepleegd met geweld of bedreigingen op den persoon of
i met hL•hulp van den persoon van C. Paris,

~

dochter van zijn meesters, die den vollen
leeftijd van 16 jaar niet had bereikt;
Overwegende dai de Correctioneele
rechtbank te Marche zich bij vonnis op
22 April 1937 te rechte onbevoegd heeft
verklaard, om reden "dat, bij het zien
der dagvaarding, de feiten, zooals ze omschreven zijn, een daad uitmaken, als
misdaad gekwalificeerd, en strafbaar met
meer dan ten hoogste vijftien jaren
dwangarbeid; dat de correctionaliseering
dus door de wet niet toegelaten was »;
Overwegende dat, daar deze twee beslissingen kracht van gewijsde hebben
bekomen, er een geschil van rechtsgebied
bestaat dat de rechtsbedeeling belemmert;
Overwegende dat de wet van 14 Mei
1937, welke zegt dat, in de gevallen bij
§ 3 van artikel 373 voorzien, de straffen
van dwangarbeid van ten minste twaalf
jaren en ten hoogste vijftien jaren zullen
zijn; dat deze wet slechts na de beschikking van 2 April 1937 en na het vonnis
van 22 April 1937 is tusschengekomen,
wat het feit krachtens de artikelen der
wet van 4 October 1867, gewijzigd door
de wet van 23 Oogst 1919, alsook · door
artikel 3 der wet van 14 Mei 1937 voor
correctionaliseering vatbaar is;
Overwegende dat lid 2 van artikel 2
van het Strafwetboek aan het Hof van
verbreking de verplichting oplegt de toepassing te verzekeren van de nieuwe wetgeving die minder streng is;
Dat dus het vonnis van onbevoegdheid
der Rechtbank te Marche dient vernietigd,
en de beschikking der Raadkamer, wettig volgens de nieuwe wetgeving, dient
behouden te worden;
Om deze redenen, het rechtsgebied regelende, het. Hof vernietigt het vonnis op
22 April 1937 door de Correctioneele
rechtbank te Marche uitgesproken; beveelt dat onderhavig arrest op de registers van gezegde Rechtbank zal overgeschreven worden en dat melding er van
zal gemaakt worden in den rand van de
vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de Correctioneele rechtbank te
Marche.
6 December 1937. - 2" Kamer,
Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever H. Bail. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.
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KAMER. -

6 December 1937.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
BUNDELS VAN DE PARTIJEN NEERGELEGD NA DE TERECHTZITTING, TIJDENS DE BERAADSLAGING. BUNDEL
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ WAARIN
EEN BRIEF WAARVAN BEKLAAGDE BEWEERT SLECHTS BIJ UITTREKSEL KENNlS TE HEBBEN GEKREGEN. NIET
ONWETTIG.

Indien bek aagde niet bewijst dat, zooals
beweerd, de burgerlijke partij een nieuw
stuk heeft gevoegd bij den bundel die
door haar, na de terechtzitting, werd neergelegd, kan hij niet doen gelden dat zijn
!'echt van verdediging geschonden werd (1).
(BALMER, T. GRANDMAISON.)

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
21 Mei 1937.
ARREST.

Omtrent het middel in verbreking :
valsche toepassing, valsche uitlegging en
in aile geval schending van artikelen 153,
190, 210 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering, artikel HA der wet van
18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting,
doordat, na het sluiten der debatten en
na dat de zaak in beraadslaging werd
genomen, verscheidene stukken aan den
bundel werden toegevoegd, namelijk een
nota en een bundel der burgerlijke partij,
bevattende onder andere stukken, een
brief van den Zwitserschen advocaat
Mr Breustlein, :ionder dat betichte in de
mogelijkheid werd gesteld ze regelmatig
te beantwoorden, waaruit volgt dat bestreden arrest, door, over zulke rechtspleging uitspraak te doen, de grondregels van het recht der verdediging heeft
miskend :
,
Overwegende dat het niet bewezen is
dat een stuk of nota van nieuwe pleidooi,
aan den bundel der partijen, na het sluiten der debatten, is toegevoegd geweest;
Overwegende dat uit de rechtspleging
enkel blijkt dat volgens een gewoonte,
welke soms wordt gevolgd, " de bundels
der partijen n, aan de rechters, eenige
dagen na dat de zaak ·in beraadslaging
was genomen, zijn afgegeven geweest; dat
(1) Zie Verbr., 5 Feb1•uari 1934 (Bull. en
PASIC., 1934, I, 163); 14 Mei 193T{ibid.,
1934, I, 279); en 6 Juli 1936 (ibid., 1936,
I, 336).

de melding onder nummers 140 · en 141
van den inventaris alzoo moet worden uitgelegd;
Overweg·ende dat daaruit volgt dat het
recht der verdediging niet werd geschonden;
Dat betichte, ter terechtzitting, de
volkomene lezing der v66r hem voorgebrachte stukken heeft kunnen eischen en
namelijk' de lezing of vertaling yan den
brief van een Zwitserschen advocaat,
brief nopens dewelke hij klacht indient
omdat hem daarvan slechts een uittreksel
werd gestuurd na het sluiten der debatten;
Overwegende dat, daar eischer het bewijs niet !evert dat dit stuk of a1 andere
nieuw stukken slechts na de terechtzitting in de debatten zou zijn ingebracht,
wat een onwettelijkheid zou geweest zijn,
het mid del niet mag worden aangenomen;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
6 December 1937. 2° Kamer. Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Genart. Gelijkluidende
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.

2° KAMER. -

7 December 1937.

1° GEMEENTETAXES.- TAXE GELIJKSTAANDE MET HET PATENT. - VEREENIGING VAN GEMEENTEN .ONDER DEN
VORM VAN EEN NAAMLOOZE VENNOO'fSCHAP. GEEN BEROEP VOOR HE'f HOF
VAN BEROEP TEGEN HE'f BESLUIT VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE.

2° GEMEENTETAXES.

VEREENIGING VAN GEMEENTEN. VOLSTREKTE
VRIJSTELLING, ZELFS INDIEN DE 'l'AXEERENDE GEMEENTE GEEN LID IS VAN
DE VEREENIGING DIE INRICHTINGEN
HEEFT OP HAAR GRONDGEBIED.

1° W anneer een gemeente beweert dat zij een
' gemeentetaxe, gelijkstaande met het patent, mag opleggen aan een vereeniging
van gemeenten, bestaande tot het openbaar nut maar onder den vorm van een
naamlooze vennootschap, is het besluit van
de Bestendige deputatie van den provincialen raad, uitspraak doende over het
bezwaar ingediend door de vereeniging
van gemeenten, niet vatbaar voor beroep
bij hetHofvan beroep (wet van 22 Juni
1877, artt. 1 en 14; wet van 1 Maart
1922, artt. 1 en 5, 1o).
2° De tot een doel van openbaar nut inge"
stelde vereenigingen van gemeenten zijn
vrij van alle gemeentebelastingen; een

-176gerneente, die geen lid is van de vereeniging, mag aan deze geen taxe opleggen
op grond van het feit dat die vm·eeniging
inrichtingen bezit op het gebied van de
gemeente (wet van 1 Maart 1922, art. 17).
(GEMEENTE RUMPST,
T. ANTWERPSCHE WATERWERKEN.)
Voorziening tegen een besluit van de
Bestendige deputatie van den Provincialen raad der provincie Antwerpen, genomen op 23 December 1936.
ARREST.
I. Omtrent de exceptie van niet ontvankelijkheid der voorziening :
Aangezien verweerster staande houdt :
dat de voorziening niet Qlltvankelijk is,
daar verweerster een naamlooze vennootschap uitmaakt en, ten andere, de betwiste taks een belasting is, van aard gelijk aan het patent, waaruit volgt dat,
krachtens artikelen 1 en 14 der wet van
22 Juni 1877, aanlegster v66r het Hof van
beroep een verhaal kon nemen tegen de
beslissing van de Bestendige deputatie,
en dat deze dus niet in laatste rechtsgebied werd geveld;
Overwegende dat verweerster een Vereeniging van g.emeenten is, ingericht
krachtens de wet van 1 Maart 1922, en,
bijgevolg, tot een doel van openbaar nut;
Overwegende dat den vorm van naamlooze vennootschap, dien ze, naar voorschrift van artikel 14, 1°, der voormelde
wet, heeft aangenomen, haar wezenlijk
karakter niet ontaardt, wat overigens uit
den tekst zelf van gezegd artikel blijkt;
Overwegende dat, bijgevolg, de wet
van 22 Juni 1877 op verweerster niet toepasselijk was, waaruit ook volgt dat de
bestreden beslissing in laatste rechtsgebied
werd geveld, en dat aldus, de exceptie
van niet-ontvankelijkheid niet gegrond is;
II. Om trent het eenig mid del : schending .
van artikel 17, aline a 2, der wet van
1 Maart 1922, doordat de fiskale vrijstelIing ten aanzien der taksen van eene gemeente enkel dient erkend aan de Vereenigingen die op zich de taak nemen een verplichting van die gemeente te vervullen,
hetgeen hier het geval niet is, daar de
gemeente Rumpst geen lid is van de Vereeniging, en dus geen deel heeft in de
voordeelen welke deze aan hare leden
verschaft :
Overwegende dat artikel 17 der wet
van 1 Maart 1922 in algemeene bewoordingen, en zonder daaraan eenige uitzondering te voorzien, de vrijstelling van
aile gemeentebelastingen aan de Vereeni-

ging·en van gemeenten toestaat, en dat het
hier, derhalve, als zonder belang voorkomt, dat, zoo het middel het voorlegt,
aanlegster geen lid zou zijn van de
Vereeniging van .gemeenten wier inrichtingen op haar grondgebied zijn gevestigd,
of uit deze Vereeniging geen voordeel zou
trekken; dat, bijgevolg het mid del niet
gegrond is;
Om deze redenen, het Hof ontvangt de
voorziening, en, deze verwerpende, verwijst aanlegster in de kosten.
7 December 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Wilde.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.

2e KAMER.- 7 December 1937.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKE
PARTIJ. MEMORIE. TUSSCHENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF
VAN VERBREKING NIET NOODZAKELIJK.
2° VERKEER. - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 27
VAN DE VERREERSVERORDENING~ VONNIS VEROORDEELEND WEGENS MISDRIJF TEGEN DIT ARTIREL. - V ASTSTELLINGEN WAARUIT VOLDOENDE BLIJRT
DAT § 1· VAN DAT ARTIKEL WERD BEDOELD.
1° De burgerlijk vemntwoordelijke partij
moet niet de tusschenkomst van een advocaat bij het Hof van verbreking inroepen
om ter griffie van het Hof een memorie,
houdende de middelen tot staving van
haar voorziening, neer te leggen (wetb.
van Strafv., art. 424).
2° Alhoewel artikel 27 van de algemeene
verkeersver01·dening (Kon. besl. van 1 Februari 1934), in elk van zijn twee pamgmfen, een verschillend rnisdrijf voorziet, toch geeft het vonnis, dat wegens misdrijf tegen dit artikel veroordeelt, met
voldoende beJJ:aaldheid te kennen dat het
misdrijf vervat in § 1 werd bedoeld, wanneer het de veroordeeling gesteund heeft
op de vaststelling van de sporen der
wielen van het voertuig komende van de
linkerzijde van den steenweg.
(VERCAMER EN DE LODDER,
T. MASQUELIER.)
Voorziening tegen een vonnis door de
correctioneele rechtbank te Dendermonde
in beroep gewezen op 7 J uli 193 7.
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177ARREST.
Aangaande de ontvankelijkheid der memorie ingediend, tot staving der, voorziening, ter griffie van het Hof van verbreking·, den 23 September 1937;
Overwegende dat in zake, aanlegger
Vercamer handelt als betichte en aanlegger Delodder in zijn dubbele hoedanig·heid van burgerlijke en burg·erlijk verantwoordelijke partij;
Overwegende dat het middel door de
memorie uiteengezet, uitsluitelijk de belangen van Vercamer, en deze van Delodder, als burgerlijk verantwoordelijke partij betreft;
Overweg·ende dat artikel t.2t. van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken
enkel voor de burgerlijke partij, en dus
noch voor den betichte, noch voor de
burgerlijk verantwoordelijke partij, de
tusschenkomst van een advocaat bij het
Hof van verbreking voorschrijft; dat,
diensvolgens de exceptie van niet-ontvankelijkheid niet gegrond is;
Aangaande de voorziening van Vercamer en deze van Delodder in zijn hoedanigheid van burgerlijk verantwoordelijke partij ;
Over het eenig middel gesteund daarop
dat het bestreden vonnis om Vercamer te
veroordeelen in algemeene bewoordingen
artikelen 27 en 29 van het algemeen reglement op het vervoer inroept, dan wanneer artikel 27, § 2, en artikel 29, § 7,
verschillige overtredingen voorziet en de
wetgever geeischt heeft dat de rechter op
ldare en uitdrukkelijke wijze de wets):lepaling aanduide ingevolge dewelke hij
straft;
Overwegende dat, in de rechtstreeksche
dagvaarding aan aanleggers beteekend
op 27 Maart 1937, Masquelier vertoogde
dat, op 7 November 1936, rijdende van
Lokeren naar Gent, op gematigde snelheid, en op zijn uiterste rechterkant, hij
aangereden werd door Vercamer die op
zijn linkerkant reed en zijn snelheid niet
me ester was;
Overwegende dat het bestreden vonnis
verklaart dat " het gebleken is dat de
tracteur met aanhangwagen van tweeden
betichte sporen van zijn wielen gelaten
heeft komende van links op den steenweg- dus in overtreding van artikel27waaruit mag besloten worden dat, zooals
eerste betichte staande houdt, de botsing
op dat deel van den steenweg plaats heeft
gehad; dat Vercamer zich eveneens plichtig heeft gemaakt van overtreding van
artikel 29, dat het echter niet bewezen is
dat hij inbreuk he eft gemaakt op artikel £.2
van het Koninklijk besluit van 1 Februari

1934; dat gezegde overtredirigen van
artikelen 27 en 29 van g·ezeg·d Koninklijk
besluit, door eene daad gepleegd werden;
dat diensvolgens slechts eene straf dient
uitgesproken te worden»;
Overwegende dat, indien het vonnis
niet op klare wijze aanduidt welke overtreding voorzien door artikel 29 van het
Koninklijk besluit van 1 Februari 19%,
het inroept om Vercamer te stra:ffen, het
integendeel uit de omstandigheden van
het ongeval door het vonnis bestatigd,
zich zonder den minsten twijfel voordoet,
dat, wanneer het vonnis de overtreding
van artikel 27 inroept, het de overtreding
van artikel 27, nr 1, beoogt, hetwelk aan
de weggebruikers van openbare wegen
voorschrijft de rechterzijde te houden in
de richting van hun beweging en, zoo
mogelijk, de linkerhelft van den , zijweg
vrij te laten;
Overwegende dat het vonnis Vercamer
uit hoofde van de twee overtredingen
slechts tot eene enkele straf van 25 frank
geldboete, met 60 deciemen, of 17 5 frank,
verwezen heeft en dat deze straf degene
niet te hoven gaat welke, volgens artikel 2
der wet van 1 Oogst 1899 voor de enkele
overtreding van artikel 27, nr 1, kan
uitgesproken worden; dat derhalve het
middel dient verworpen indien zelfs het
vonnis als nietig ware te aanschouwen, in
zooverre het Vercamer verwijst uit hoofde
overtreding van artikel 29;
Overwegende dat, voor het overige, het
bestreden vonnis werd geveld op eene
rechtspleging in dewelke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschrevene
rechtsvormen werden nageleefd;
Aangaande de voorziening van Del odder
in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij.
Overwegende dat aanlegger geene middelen inroept en het Hof, op burgerlijk
gebied, er geene van ambtswege opwerpt;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanleggers in de
kosten.
7 December 1937. - 2e Kamer.
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.

2e KAMER. -

20 December 1937.

10 STRAF. - AANRANDING VAN DE EERBAARHEID GEPLEEGD MET GEWELD OF
BEDREIGING. VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET VOORZIEN. - GE-

VANGENISSTRAF VAN EEN MAAND. 0NWETTIG.
2D STRAF.- AANRANDING VAN DE EERBAARHEID GEPLEEGD MET GEWELD OF
BEDREIGING. GELDBOETE. ONWETTIG.
3D VERWIJZING NA VERBREKING.
VEROORDEELDE ALLEEN DIE ALS
EISCHER OPTREEDT. VERBREKING
AMBTSHALVE. - VERWIJZING.
f,D VERBREKING. VOORZIENING VAN
DEN VEROORDEELDE. GEEN VERZWARING MOGELIJK.
1 D Is onwettig, indien de rechter geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen, de gevangenisstraf van een maand,
uitgesprolcen we gens aanranding va_n. de
eerbaarheid met geweld of bedretgtng
(Strafwb., art. 373).
2D Is onwettig de geldboete uitgesprolcen
wegens aanranding van de eerbaarheid
gepleegd met geweld of bedreiging (Strafwetboek, art. 373).
3D Wanneer, op de enlcele voo1·ziening van
den veroordeelde, het Hof ambtshalve verbreelct omdat de straffen onwettig z~jn,
geschiedt de verbrelcing met verwijzing (1).
4D De voorziening 1:n veTbrelcing van den
veroordeelde · lean geen veTzwaring van
zijn toestand medebrengen (1).

{VAN DER AUWERA,

'1'.

LAIXHAY.)

Voorziening· tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, gewezen op 8 Juli
1937.

ARREST.
Wat betreft de betichting van aanranding van de eerbaarheid met geweld :
Op het middel ex officio ~· schending van
artikel 373 van het Strafwetboek :
Overwegende dat aangeklaagd arrest
eischer veroordeelt tot een maand gevangenisstraf en tot een geldboete van
50 frank, gebracht op 350 frank, of een
vervangende gevangenisstraf, om, op
20 November 1936, te Aubin-Neufchateau, een aanranding· van de eerbaarheid
met geweld en bedreigingen te hebberi
gepleegd op den persoon of met behulp
van den persoon ·van M. Laixhay;
Overwegende dat de uitgesproken gevangenisstraf van een maand niet wettig
~;

.
Overwegende dat het aannemen van

(1) Vergelijk Verbr., 5 October 1936 (B1tll.
en PASIC., 1936, I, 374, 2°), en 15 December
1936 (ibid., 1936, I, 456, 8").
'

178verzachtende omstandigheden, welke in
aangeklaagd arrest bedoeld en zelfs bepaald zouden moeten geweest zijn, aileen
toeliet de straf tot beneden zes maanden
gevang·enzitting te verminderen, Iuidens
artikelen 373 en 85 van het Strafwetboek,
artikel 1 der wet van 4 October 1867;
Overwegende dat aang·eklaagd arrest
verzachtende omstandigheden noch bedoelt, noch bepaalt;
Overwegende, nochtans, dat het Hof
van verbreking, uit dien enkele hoofde,
op de voorziening van den veroordeelde
aileen, de beslissing niet kon vernietigen;
Maar overwegende dat, bij geen enkele
onderstelling, voorgemelde tekst van het
Strafwetboek, de toepassing van een gevangenisstraf toeliet;
Overwegende dat aangeklaagd arrest
door een gelboete bij de gevangenisstraf
te voegen, artikel 373 van het Strafwetboek geschonden he eft;
En wat betreft de betichting van vrijwillige slagen en verwondingen :
Overwegende dat de bestreden beslissing de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en de uitgesproken
veroordeeling overeenkomstig de wet is;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden beslissing, maar slechts voor
zooveel deze eischer veroordeelt, tot een
maand gevangenisstraf, en 50 frank geldboete; vermeerderd met 60 deciem of
acht dagen vervangende gevangenis-zitting, en, gedurende een termijn van vijf
jaar, tot de ontzetting der rechten vermeld bij artikelen 31, 1 D, 3°, 4° en 5° van
het Strafwetboek, en wegens de ondeelbaarheid doordat ·ze aan de burgerlijke
partijen schadevergoeding heeft toegekend en doordat ze eischer tot de kosten
veroordeeld he eft; verwerpt de voorziening
voor 't overige; verwijst eischer in drie
derden der kosten van het geding in
cassatie en de burgerlijke partij in h~t
andere vierde; beveelt dat onderhav1g
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Luik
en dat er melding zal van gemaakt worden in den rand van het gedeeltelijk vernietigd arrest; verwi.ist de zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
20 December 1937. 2" Kamer . .....:
Voorzitter H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever,' H. Bail. - GeZ1:jlcluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.
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20 December 1937.

1° KOOPMAN.- LEUJ\HANDEL.- I-IANDEL UITGEOEFEND DOOR TUSSCHENKOMST VAN DE ECHTGENOOTE VAN DEN
KOOPMAN. VERPLICHTING VOOR DEN
MAN TEN BEHOEVE VAN ZIJN VROUW
EEN KAART VAN LEURHANDELAAR TE
BEKOMEN.

2°

KOOPHANDEL. LEURHANDEL. ECHTGENOOTE VAN DEN UITBATER GEEN
KOOPVROUW. NIET STRAFBAAR WEGENS RET DRIJVEN VAN EEN HANDEL
ZONDER VOORZIEN TE ZIJN VAN EEN
KAART VAN LEURHANDELAAR.

1° De leurhandelaar die zijn handel drij ft
door tusschenkomst van zijn echtgenoote
stelt deze feitelijk, ten aanzien van /wt
publiek, in den toestand van een bediende
of aangestelde, hetgeen hem verplicht
vooi' haar een kaart van leurhandelaar te
belwmen (Kon. besl. nr 81 van 13 Januari 1935, art. 6).
·
2° Is geen handelaarster de echtgenoote van
den leurhandelaar die de /coopwaren uit
den handel van haar man in het klein
vm·koort; . als zoodanig in zake gesteld,
lean ZtJ met veroordeeld worden om dien
handel te hebben gedreven zonder houdstei' te zijn van een lcaart ~an leurhandelaar. (Kon. besl. nr 81 van 13 Januari
1935, art. 2) (1).
·
(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI
T. ZAJF EN PSANKIEWIETZ.)
,

Voorzieningen tegen twee vonnissen
door de correctioneele rechtbank te Charleroi in beroep gewezen, op 14 Mei 1937.
ARREST.

Overwegende dat de zaken onder num·mers 2790 en 2791 dezelfde partijen betreffen; da~ zij betrekking hebben op
dezelfde fmten en ·dezelfde twistvraag
opwerpen; dat er dus aanleiding bestaat
ze sam en te voegen;
Omt~ent het eenig middel in verbreking
ex officw opgeworpen : schending van artikele':l 6 ~.n 12, lit_t. d, samengebracht, het
Komnkhjk beslmt van 13 Januari 1935
betreffende de reglementeering van de~
leur handel, doordat de bestreden vonnissen
op hun eigene redenen en op de redenen
van den eersten rechter steunend de beslissingen bekrachtigd hebben in d~welke d.e

" bij dit arl'est, gegeven
(1) Zie het advies
door Hr advocaat generaal Sartini van den
Ke1·ckll0ve, in PAsiC., 1937, I, 381.

eerste rechter verweerderi,Zajf Isaac vrijgesproken heeft van de betichting: om, als
ver!<-oope_r een aangestelde te hebben gebezigd die noch van de lmart noch van
het herkenningsteeken van le~rhandelaar
v_oorzien was, omdat de persoon door betiChte al~ verkooper aangesteld, in het
onderhav1g geval, de tweede betichte
H. Psankiewictz, de echtgenoote van den
eersten betic~te was, ~? als dusdanig zijn
aangest~lde met kon ZIJn; daar de echtgenoote d1e de goederen van den handel van
haar man in het klein verkoopt, slechts de
lasthebster van deze is, door geen kontract, hoegenaamd,dat onder de bediendenkontracten kon gerangschikt worden verbonden is en zich bepaalt tot het' v~>r
leenen van een medewerking die haar
oorsprong en haar beteekenis vindt in de
huwelijksvereeniging :
Overwegende dat, zooals het uit het
verslag aan den Koning dat het Koninklijk besluit van 13 Januari 1935 voorafgaat, blijkt, dat het voorgemeld besluit
als doel heeft : de misbruiken ·waartoe de
leurhandel aanleiding gaf, zoowel ten
nadeele van het publiek als ten nadeele
van wonend~ hap.delaars,_ te beteugelen;
dat het Kon~nkl!Jk beslmt, voornamelijk
om het pubhek te beschermen tegen die
misbruiken,, welke ook de persoon weze
van wie zij uitgaan in artikel 6 voorschrijft dat de hand~laar of de vennootschap di~ een leurhandel uitoefent bij
bem1ddelmg van bedienden, arbeiders of
aangestelden, voorafgaandelijk, voor zich
zelf en voor elken van dezen een kaart
van leurhandelaar moet bekomen hebbenO~erwege~de dat de wetgever, met het
oog op de ~esc~erming van het publiek
tegen de m1sbrmken van deze die daadwerkelijk aan de uitoefening van een
leurhandel deelnemen, wanneer hij de
helpers heeft aangeduid over dewelke het
t.~ezicht zich uitstrekt, hij, heel natuurhJk, en vooral, den feitelijken toestand
heeft moeten. in acht nemen welke ge~egde helpers m de oogen van het publiek
mnemen;
Ovenyegende dat de gehuwde vrouw,
ten opz1chte van derden, wanneer zij de
goederen van den handel van haar man
in 't klein verkoopt, zich in den feitelijken
toestand van een bediende bevindt, van
een aangestelde 'in dienst van den titularis van gezegden handel, en dat, met al
de gevolgen door het Koninklijk besluit
beoogt, en door dezen- toestand ten
opzichte van het publiek, medegeb;acht ·
dat, w~nn~er zij in de oogen van derde~
de bedwnmg_en bekleedt welke deze zijn
van een bed1ende of een aangestelde, zij
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ten hunnen opzichte er de hoedanigheid
van aanneemt, dat de omstandigheid,
door het publiek dikwijls niet gekend,
dat ze zich, door de banden van het huweJijk, met haar aansteller vereenig·d bevindt, deze hoedanigheid van haar niet
kan wegnemen; dat zij voor derden wei
zijn bediende of aangestelde is;
Overwegende dat de maatregelen van
toezicht door het Koninklijk besluit aangaande de bedienden, arbeiders of aangestelden opgelegd, en de waarborgen van
zedelijkheid en van eerlijkheid vereischt
van de Jeurders door het Koninklijk
besluit beoogd, zich opdringen zoowel
wanneer de helpers dee1 uitmaken van de
familie van den uitbater van den leurhandel, als wanneer zij vreemd zijn; dat
niets toelaat te veronderstellen dat de
wetgever aan zijn toezicht een uitzondering zou willen maken hebben voor de
!eden der familie van den Jeurhandelaar;
dat ·de persoonlijke misbruiken van wege
de echtgenoote weinig moeten gevreesd
worden wanneer, zooals in onderhavig·
geval, de man zich in haar omgeving bevindt; dat het niet meer alzoo gaat wanneer de echtgenoote aan den verkoop in
't klein werkt in alle afwezigheid van haar
man, geva1 waarin men nochtans de ontoepasselijkheid van het toezicht. moet aannemen indien de hoedanigheid van echtgenoote deze van bediende of van aangestelde uitsloot;
Overwegende dat uit deze beschouwingen blijkt dat de bestreden beslissingen,
door verweerder buiten vervolging te stellen omdat de persoon, wiens diensten hij
had ingeroepen, zijn echtgenoote was, de
hierboven bedoelde wetsbepalingen geschonden he eft;
Overwegende, integendeel, dat het te
rechte is dat de echtgenoote buiten vervolging werd gesteld vermits volgens de
bewoordingen der vonnissen de handel
aan den man toehoorde en dat de echtgenoote in de zaak was betrokken geweest
als handelaarster; dat uit de rechtspleging niet blijkt dat ze is aangemaand geweest haar te verdedigen op voet van
artike1 7, alinea 2, van het Koninklijk
besluit van 13 Januari 1935;
Om deze redenen, het Hof voegt de
voorzieningen samen; verbreekt de bestreden vonnissen, maar in J~:Oover slechts dat
ze verweerder I. Zajf van de vervolgingen,
tegen hem ingespannen, hebben ontslagen; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de reg·isters der
Rechtbank va.n eersten aanleg te Charleroi,
en dat melding er van zal gemaakt worden. in den rand van de gedeeltelijk vernietig·de vonnissen; verwijst de zaak naar

de Correctioneele rechtbank te Bergen,
zetelende in graad van beroep; verwijst
verweerder in de helft der kosten; laat.de
andere helft ten Jaste van den Staat. ·
20 December 1937. - 2" Kamer. Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijkluidende
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.

2" KAMER. -

20 December 1937.

DIENSTCONTRACT. - WET OP DEN
ACRT-UREN-ARBEID.- KONINKLIJK BESLUIT DAT DE TOEPASSING ER VAN UITBREIDT. - NIET NOODZAKELIJK DAT
RET GENOMEN WORDT BINNEN RET
JAAR NA RET INWERKINGTREDEN VAN
DE WET.
De Koninklijke besluiten, die de wet op den
acht-uren-arbeid toepassen op zekere handelsbedrijven, rnoeten niet genornen worden binnen het jaar te 1·elcenen van het
inwedcingtreden van de wet (wet van
14 Juni 1921, art. 1; Kon. besl. van
13 Mei 1935, art. 1) (1).

(DUPUIS.)
Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
26 Juni 1937.
ARREST.
Om trent het eenig middel in verbreking:
schending van artikelen 2, 20 en 24 der
wet van 14 Juni 1921, tot invoering van den
achturendag en de acht-en-veertigurenweek, artikel 1, alinea's 15 tot 18 der
zelfde wet, artikel1 van het Strafwetboek,
artikelen 67 en 107 van de Grondwet,
doordat bestreden arrest op eischer straffen toepast bij de wet van 1921 hierboven
aangehaald voorzien, en dat krachtens het
Koninklijk besluit van 13 Mei 1935, dat
de bepalingen van artikel 1 der wet toepasselijk maakt op de groothandels- of
halfgroothandelsondernemingen, alswanneer gezegd Koninklijk besluit nietig en
van alle bindende kracht ontbloot is omdat het genomen werd na het verstrijken
van den termijn aan de Regeering opgelegd om zulke schikkingen te nemen, 't is
te zeggen (( binnen een jaar na het in wer(I) Zie Verbr.,

is

Februari 1928 (Bull. en

PAsrc., 1928, I, 73), en 11 November 1895
(ibid., 1896, 'I, 11).
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king treden van deze wet " (1 October
1921, artikel 27 der wet);
Overwegende dat, luidens artikel1, 13°,
der wet van H Juni 1921 door deze de
kantoren der koophandelsbedrijven worden beheerscht; binnen het jaar na het in
werking treden .van deze wet, zal een
Koninklijk besluit de bepalingen er van
toepasselijk maken, hetzij ongewijzigd,
hetzij met sommige verzachtingen : 1° op
de winkelbedrijven; 2° op de hotels, spijshuizen en drankslijterijen; 3° op de arbeiders alsmede de bedienden andere dan
kantoorbedienden, in koophandelsbedrijven werkzaam;
Overwegende dat de op te lossen vraag
deze is : op de koninklijke besluiten na
de zen ternijn genomen, wettelijk zijn;
Overwegenqe dat de tekst van het
Regeeringsontwerp alzoo luidde :
« ARTIKEL EEN. Worden door deze
wet beheerscht : ... 13° de kantoren der
koophandelsbedrijven; daarenboven zal
de Koning deze wet kunnen toepasselijk
maken, hetzij ongewijzigd, hetzij met
sommige verzachtingen : a) op winkelbedrijven; b) op hotels, spijshuizen en
drankslijterijen; c) op arbeiders alsmede
de bedienden andere dan kantoorbedienden, in koophandelsbedrijven werkzaam ";
Overwegende dat de memorie van toelichting deze afwijking van den algemeenen regel als volgt rechtvaardigde : het
ontwerp van internationale overeenkomst
is stilzwijgend wat deze kategorieen van
arbeiders betreft nopens dewelke anderzijds het Ministerie van arbeid slechts
inlichting·en begint bij een te breng·en,
maar de Koning zal hun van de wet
kunnen doen g·enieten in de mate de
voorafg·aande onmisbare studies zullen voltooid zijn;
Overwegende dat de Hr Uytroever,
volksvertegenwoordiger, een amendement
neerlegde waardoor de afwijking· werd
afgeschaft en de opsomming van artikel 1
werd aangevuld met : 14° op de winkelbedrijven; 15° op de hotels, spijshuizen
en drankslijterijen; 16° op de arbeiders
alsmede de bedienden andere dan kantoorbedienden, in koophandelsbedrijven werkzaam;
Overwegende dat dit lid, gesteund door
z.ijn collega Hr Bologne, in den loop der
bespreking deed opmerken dat het van
geen nut was den uitslag van een onderzoek af te wachten; dat de werkvoorwaarden in de ondernemingen waarvan
sprake reeds gekend waren, en drong· bij
de Kamer op het aannemen van zijn
amendement aan;
Overwegende dat Hr Wauters, minister
van nijverheid en arbeid, er zich tegen

verzette, omdat, zegde h:ij, « indien het
waar is dat wij v66r de Conferentie van
Washington en daarna, aang·aande alle
nijverheden, in talrijke gemengde commissies welke in het land sinds anderhalf
jaar werkzaam zijn, de geleg·enheid hebben gehad om, bij middel van onderzoeken, alle modaliteiten na te gaan op
aile mogelijke nijverheden toepasselijk,
doch hebben wij dat onderzoek niet kunnen doen wat den handel aangaat "• en
hij eindigde met aan HH. Uytroever ell
Bologne .te vragen vertrouwen te stellen
in de Regeering· en niet verder aan te
dringen;
Overweg·ende dat deze volksvertegenwoordig·ers opwierpen dat de opvolgende
minister misschien in dezelfde gestelteni&
niet zou verkeeren als de tegenw'oordige
en dat de goede bedoelingen van dell
Hr 'i!Vauters zelf gevaar liepen tusschen
dit en langen .tijd niet te worden verwezenlijkt indien men, opdat een Koninklijk besluit genomen worde, de uitslag·en
van een onderzoek moest afwachten;
Overwegende dat, om deze !eden gerust
te stellen en het terugtrekken van het
amendement te bekomen, de Regeering den
volgenden tekst voorstelde en de Kamel"
hem aannam : "Binnen een jaar na het
in werking treden van deze wet, zal een
Koninklijk besluit de bepalingen er van
toepasselijk maken, hetzij zonder meer ,.
hetzij met sommige verzachting·en, op :
1o de winkelbedrijven; ... enz.;
Overweg·ende dat uit dit gebod onmogelijk kan worden afgeleid dat de wetgever de verordeningsmacht van den
Koning door een hinderlijke tijdsbepaling
heeft willen beperken en den Koning een
tijdruimte voorschrijven welke, eens verstreken, zijn tusschenkomst zonder uitwerksellaat;
Overwegende dat de uitlegg·ing· der wet,
zooals eischer het wil, niet zou beantwoorden aan den wensch door den wetgever
geuit « dat Koninklijke besluiten zouden
worden uitgevaardigd ,, en slechts vool"
gevolg zouden hebben de toepassing del"
wet op de handelsondernemingen nog verder uit te stellen;
Overwegende dat het redelijk is met den
rechter te besluiten dat, bij gebrek aan
sanctie, de opgelegde termijn voor het
gerecht zonder uitwerksel blijft, en dat de
wetgevende kamers desgevallend kunnen
tusschen komen bij middel van uitlegg·ing of anderszins;
Waaruit volgt dat bestreden arrest geen
enkel der in het middel bedoelde wetsbepalingen geschonden l1eeft door het
Koninklijk besluit van 13 Mei 1935 wettelijk en bindend te verklaren, Koninklijk
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14 J uni 1921 toepasselijk maakt op de
leden van het personeel, andere dan
kantoorbedienden, werkzaam in groothandels of half -groothandelsondernemingen;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nag·eleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof, verwerpt de
voorziening en verwijst eischer in de
kosten.
20 December 1937. - 2e Kamer. Voorzitter en verslaggever, H. Jamar,
voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, advocaat
generaal.

1934, houdende algemeen reglement op de

verkeerspolitie, doordat bestreden vonnis
eischer veroordeeld heeft om den doorgang niet te hebben vrijgelaten voor den
medebetichte Buche, die, van rechts
komende den verkeersvoorrang· had, alswanne·er g·ezegde Buche, in overtreding
met artikel 29, n° ~. van gezegd Koninklijk besluit, op het oogenblik der aanrijding, de linkerzijde hield van den rijweg door hem gevolgd;
Overwegende dat eischer beweert dat
artikel 5~ van hierbovenaangehaald Koninklijk besluit moet vergeleken worden
met artikel 29, ~o van hetzelfde besluit;
dat indien de weggebruiker die op een
secundairen weg rijdt verplicht is den doorgang vrij te Iaten voor den bestuurder die
over den hoofdweg rijdt, men daardoor
moet verstaan dat hij op dezen rijweg een
ruimte moet vrijlaten om degene die regel. matig rijdt door te Iaten en dat hij de
2e KAMER. - 20 December i937.
ruimte, waar de weggebruiker van den
YERKEER. - VERPLICHTING VOOR DEN· hoofdweg in overtreding met de wet
GEBRUIKER VAN DE SECUNDAIRE BAAN rijdt niet moet vrijlaten; dat, in zake,
DEN DOORTOCHT VRIJ TE LATEN VOOR medebetichte0 Buche, in overtreding met
DEN GEBRUIKER VAN DE HOOFDBAAN, artikel 29, ~ , van het Koninklijk besluit
OVER DE GEHEELE BREEDTE VAN DEZE. van 1 Februari 193~, tegen de wet in de
HET MISDRIJF GEPLEEGD DOOR linkerzijde hield van den weg Iangs denLAATSTGENOEMDE, DIE NIET DE UITER- welke hij uitkwam; zoodat eischer, door
STE RECHTERZIJDE HEEFT GEHOUDEN den doorgang aan den medebetichte, op
OP EEN AANSLUITING . VAN WEGEN, een gedeelte van den hoofdweg welke deze
NEEMT HET MISDRIJF VAN DEN EERSTE in overtreding met de wet volgde, af te
snijden, artikel 5~ niet overtreden heeft;
NIET WEG.
Overwegende dat artikel 5~ van het
De gebruiker van de secundaire baan is Koninklijk besluit van 1 Februari 193~,
gehouden den doortocht vrij te laten voor dat den weggebruiker die op een secunden gebruike1· van de hoofdbaan, over de dairen weg rijdt verplicht den doorgang
geheele breedte van deze; hij kan niet vrij te Iaten voor den bestuurder die over
inroepen dat zijn misdrijf wordt wegge- den hoofdweg rijdt, in algemeene bewoornomen doordat de gebruiker van de dingen is uitgedrukt; dat het op den hoofdhoofdbaan, bij overtreding van de ver- weg geen eenig dee! aanduidt waarop de
keersverordening, zijn uiterste rechter- weggebruiker van den secundairen . weg
zijde niet gehouden heeft op de aanslui- den doorgang moet vrijlaten voor den
ting van de wegen (Kon. besl. van 1 Fe- weggebruiker van den hoofdweg en dat
het den verkeersvoorrang van deze die
bruari 193~, artt. 5~ en 29, ~o) (1 ).
over den hoofdweg rijdt niet afhankelijk
stelt aan de voorwaarde dat deze laatste
(WAUCQUEZ.)
er regelmatig rijdt op den kant door het
Voorziening tegen een vonnis door de reglement voorgeschreven; dat het geenscorrectioneele rechtbank te Luik in be- zins toegelaten is in een algemeene bepaling een onderscheid te maken waarvan
roep, gewezen op 8 Juli 1937.
de geschiktheid aan den auteur der bepaling niet heeft kunnen ontsnappen,
ARREST.
onderscheid dat moet worden aanzien als
Omtrent het eenig middel in verbre- door hem, door zijn stilzwijg·endheid, wegking : schending van artikelen 5~ en 55 gelaten;
Overwegende, voorzeker, dat de omvan het Koninklijk besluit van 1 Februari
standigheid : dat de weggebruiker van den
hoofdweg, op het oogenblik der aanrijding
(1) Vergelijk Verbr., 7 Juli 1936 (Bull. en
in overtreding was met artikel 29, ~ 0 , van
PAsrc., 1936, I, 342), en 14 Mei 1934 (ibid.,
het reglement dat hem de verplichting
1934, I, 281, 7°).
oplegde de uiterste rechterkant te hou-
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den, voor gevolg kan hebben dat een deel
der verantwoordelijkheid hem ten laste
wordt gelegd; dat het ook mogelijk is
dat de ligging der plaatsen en de omstandigheden der aanrijding zoo zijn dat
het niet naleven der voorschriften van
artikel 55 van het reglement door den
weggebruiker van den secundairen weg in
zijnen hoofde moet toegeschreven worden
aan een overmacht, maar dat de fout,
door den weggebruiker van den hoofdweg
begaan die niet zijn uiterste rechterkant
houdt, door haarzelf de overtreding, van
.het hierboven aangehaald artikel 55, door
den weg·g·ebruiker van den secundairen
weg, niet uitsluit;
Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt, dat, door eischer te veroordeelen
. om artikelen 54 en 55 van het Koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 te hebben
overtreden niettegenstaande de weggebruiker, die van rechts uit kwam, zelf
artikel 29, 4°, van gezegd besluit overtrad,
het bestreden vonnis de hiervoren aangehaalde bepalingen niet geschonden heeft,
maar, integendeel, er een juiste toepassing
van he eft gedaan;
Overwegende, voor 't overig·e, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
20 December 1937. - 2e Kamer. Voorzitter, H. iamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. Gel~jklttidende
conclttsie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.

loopige hechtenis bevindt, in observatte
wordt gesteld bij toepassing van de wet
op de bescherming der rnaatschappij, is
de rechtspleging betre ffende de voorloopige hechtenis geschorst (1).
(PONTHOT.)

Voorziening tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik, gewezen op
3 September 1937.
ARREST.

Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 1 en 6 der wet van 9 April
1930, en artikel 5 der wet van 20 April
1874, doordat. bestreden arrest de inobservatiestelling van eischer voor een
maand heeft verlengd, alswanneer artikel 1 der wet van 9 April 1930 deze
inobservatiestelling, en bijgevolg, de verlenging ervan, niet toelaat tenzij in de
gevallen waarin de wet de voorloopige
hechtenis toelaat, geval dat in zake niet
bestaat daar de maandelijksche bekrachtigingen van het aanhoudingsbevel niet
plaats grepen;
Overwegende dat artikel 1 der wet van
9 April 1930 voor de inobservatiestelling
vereischt dat het over gevallen gaat waarin
de wet de voorloopige hechtenis toelaat;
Overweg·ende dat de maandelijksche bekrachtigingen van het aanhouding·sbevel
g·edurende de verlengingsperiode der inobservatiestelling niet worden vereischt,
daar artikel 6 der wet van 9 April 1930
uitdrukkelijk voorziet dat op het einde
der inobservatiestelling " de verdachte
tegen wien bevel tot gevangenhouding is
verleend weder in het huis van arrest
wordt opgesloten ... ";
2e KAMER. - 20 December 1937.
· Dat daaruit volgt dat de uitwerkingen
van het aanhoudingsbevel gedurende het
1° BESCHERMING DER MAATSCH•.\P
tijdperk van inobservatiestelling· geschorst
PIJ (WET VAN 9 APRIL 1930 TOT). zijn;
INOBSERVATIESTELLING VAN EEN
Overwegende dat deze schorsing te meer
BEKLAAGDE DIE ONDER BEVEL TOT
logisch voorkomt dat in het stelsel van de
AANHOUDING IN HECHTENIS GESTELD IS.
inobservatiestelling, stelsel waarvan het
SCHORSING VAN DE GEVOLGEN VAN
doel gebeurlijk met dat van de voorlooDE HECHTENIS.
pige hechtenis kan verschillen, de belang2° VOORLOOPIGE HECHTENIS. hebbende van zijn vrijheid beroofd is,
INOBSERVATIESTELLING VAN DEN GEDEberooving welke zelf ·onder het toezicht
TINEERDE. SCHORSING VAN DE GEstaat door artikel 6, hiervoren aangeVOLGEN VAN DE HECHTENIS.
haald, ingericht;
En overwegende dat de wettelijke of op
1° De ino bservatiestelling van een onder straf van nietigheid voorgeschreven rechtsbevel tot aanhouding opgesloten beklaagde
schorst de voorloopige hechtenis, wier loop
slechts herneernt bij het eindigen van de
observatie (wet van 9 April1930, art. 6.)
2° W anneer de beklaagde, qie zich in voor-

(1) Zie het advies bij dit arrest, gegeven
door den Hr advocaat generaal Sartini van
den Kerckhove, in PAsrc., 1937, I, 386.
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vormen werden nagtJleefd en dat de
bevolen maatreg·el wettelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening tegen het arrest van 3 September 1937 ingediend; verwijst eischer in
de kosten.
20 December 1937. - 28 Kamer. Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.

2 8 KAMER. -

20 December 1937.

BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ (WET VAN 9 APRIL 1930 TOT).
-BEVEL TOT INTERNEERING'VAN EEN
BEKLAAGDE ZONDER VASTSTELLING DAT
ZIJN GEESTESTOESTAND DEZEN MAATREGEL VEREISCHT. 0NWETTIG.

Is in strijd met de wet bevolen, d~ interneering van een beklaagde waarvan verklaard wol'dt dat hij stoffelijk de dader is
van een feit dat tot voorloopige hechtenis
kon aanleiding geven, 'wanneer de beslissing niet vaststelt dat die beklaagde zich
in een van de door de wet voorziene
geestestoestanden bevindt (wet van 9 April
1930, art. 1).
(PONTHOT.)

Voorziening tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik, gewezen op
8 October 193 7.
ARREST.

Omtrent het middel : schending van
artikelen 97 der Grondwet en 7 der wet
van 9 April1930, doordat bestreden arrest
niet overeenkomstig de wet met redenen
omkleed is bij vast te stellen : 1o dat beklaagde een feit heeft begaan als misdaad
of wanbedrijf gekwalificeerd; 2o dat beklaagde, op het oogenblik der feiten en
op het oogenblik van het arrest, leed aan
krankzinnigheid, of door erge geestesstoornis of geesteszwakheid was aang·edaan waardoor hij onbekwaam werd zijn
dad en te beheerschen;
Overwegende dat bestreden arrest er
zich bij bepaalt te beslissen dat " alhoewel
beklaagde stoffelijk de dader is der feiten
hierboven ten zijnen laste weerhouden, er
geen aanleiding is tot vervolging·, beveelt
de onmiddellijke interneering van Ponthot
in een van de door de Regeering daartoe
bestemde en ingerichte bijzondere ge-

stichten en bepaalt den duur van deze
interneering op vijf jaar ... ";
Overwegende dat, bij gebrek vast te
stellen dat eischer zich in een der bij het
eerste artikel der wet van 9 April 1930
tot de bescherming der maatschappij voorziene toestanden bevond, bestreden arrest
niet wettelijk gerechtvaardigd is, en alzoo artikelen 1 en 7 der 'Net van 9 April
1930 schendt;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
arrest van het Hof van beroep te Luik
(Kamer van inbeschuldigingstelling) in
da to 8 October 193 7 geveld; beveelt da t
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van ·gezegd Hof en dat
melding er van zal gemaakt worden in den
rand der vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naat' het Het hof van beroep te
Brussel (Kamer van inbeschuldigingstelling); legt de kosten ten Iaste van den
Staat.
20 December 1937. - 28 Kamer. Voorzittel', H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever. - H. Bail. Gelijlcluidende
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.

2 8 KAMER. -

20 December 1937.

1° VERWIJZING NAAR EEN ANDERE RECHTBANK OP GROND
VAN GEWETTIGDE VERDEl\'KING.
EERSTE VERZOEK VERWORPEN. TWEEDE VERZOEK GESTAAFD OP FElTEN
GESCHIED NA DE VERWERPING, KAN
AANGENOMEN WORDE~

2° VERWIJZING NAAR EEN ANDERE RECHTBANK OP GROND
VAN GEWETTIGDE VERDENKING.
VERZOEK GESTAAFD OP FElTEN DIE
RET OPENBAAR 1\UNISTERIE EN DE GRIFFIE VAN DE VERDACHTE RECHTSMACHT
RAKEN. NIET ONTVANKELIJK.

1° De verwerping van een verzoelcschrift tot
verwijzing op grand van gewettigde verdenking sluit niet uit dat een m:euw verzoekschrift, gestaafd op feiten die sedert
de venverping zijn geschied, kan ingediend wo!'den (Wetb. van Strafv., artikel 552).
2o Is niet ontvankelij k het verzoekschrift tot
verwijzing, op grand van gewettigde verdenking, dat tegen een Hof van beroep
wo1·dt ingediend en gestaafd is op feiten
die niet dif Hof, maar wel het openbaar
ministerie, en de g1·i(fie bij dit Hof,
raken.
1
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Verzoekschrift tot verwijzing naar een
ander Hof van beroep.
ARREST.
. Gezien het verzoekschr~ft tot verwijzing
mt oorzaak van gewettigde verdenking
aan het Hof, op 16 October 1937, door
Remy voorgelegd, en strekkende tot verwijzing naar een ander Hof van beroep
van het g·eding tegen hem ingespannen,
en thans aanhangig bij het Hof van
beroep te Luik, zetelende in correctioneele
zaken;
. Overweg·ende dat, op 22 Mei 1937, door
erscher, een verzoekschrift met hetzelfde
doel tot het Hof werd gericht; dat dit
verzoekschrift, bij arrest dezer Kamer
op ill Juni 1937 geveld, verworpen e~
eischer in de kosten verwezen werd ·
Overwegende dat, luidens artik~l 552
van W'etboek van Strafvordering, het
arrest dat ee~ verzoek tot verwijzing verwerpt, een meuw verzoek tot verwijzing
op grond van later voorgekomen feiten
niet uitsluit;
·
'
Overwegende dat eischer vijf nieuwe
feiten uitbrengt : het eerste betreft de
griffre van het Hof van beroep te Luik
WPlke niet zou ge_antwoord hebben op ee~
vraag haar door erscher gestuurd en waarin
hij om inlichtingen en om afschriften van
beslissingen vroeg; het tweede betreft
het Parket generaal te Luik, dat op de
vraag van verzoeker om toelating te bekomen op de griffre afschrift te nemen der
stukken welke hij noodig had voor een
rechterlijk geding, dat hij het inzicht had
in te stellen, zou geantwoord hebben dat
de mededeelingen van bundels niet wordt
g·edaan aan partikulieren, en dat alleen
de vragen van advocaten uitgaande in
acht worden genomen; het · derde, betreft
hetzelfde parket generaal, dat het verzoek
van eischer, waarin hij de feiten ten laste
van de griffie van beroep bekend ma-akte
zonder antwoord zou gelaten hebben · het
vijfde, nog aangaande het Parket generaal te Luik, dat hem het arrest van het
Hof van verbreking aan 14 Juni 1937
niet zou beteekend hebben;
'
Overwegende dat het verzoekschrift
tot verwijzing op deze vier punten
niet ontvankelijk is, vermits deze punten niet. ~et H_of van Luik, maar het openbaar mmrsterre en de griffre van dit Hof
voor doel hebben;
Overwegende dat het vierde feit den
eersten voorzitter van het Hof te Luik
aangaat, die niet zou geantwoord hebben
op het verzoekschrift hem door eischer,

op 6 October 1937, toegestuurd en strekkende tot het bekomen van voldoening
aangaande de klachten aan de gTiffre van
het Hof gericht;
. Overwegen~e dat deze omstandigheid
. met van aard rs een gewettigde verdenking
te doen ontstaan;
Om deze ~edenen, he.~ Hof verwerpt het
verzoekschrrft en verwrJst verzoeker in de
kosten.
20 December 1937. - 2" Kamer. Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove
advocaat generaal.
'

2" KAMER. -

20 December 1937.

1° VERBREKING. BEVOEGDHEID
VAN DE TWEEDE KAMER. VERWIJZING NAAR EEN ANDERE RECHTBANK, IN BURGERLIJKE ZAKEN.
2° VERWIJZING NAAR EEN ANDERE
RECHTBANK. RECHTBANK vAN
EERSTEN AANLEG DIE IN DE ONMOGELIJKHEID IS SAMENGESTELD TE WORDEN OM VAN EEN BURGERLIJKE ZAAK
KENNIS TE NEMEN. - VERZOEKSCHRIFT
TOT VERWIJZING NAAR EEN ANDERE
RECHTBANK GETEEKEND DOOR EEN ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN VERBREKING.
- TOELATING VERWEERDER TE DAGVAARDEN OP EEN TERECHTZI'l'TING WAARVAN DE DAG BEPAALD WORD'!'.
1° De tweede Kamer van het Hof van
verbreking neemt kennis van de verzoeken
tot verwijzing naar een andere rechtbank
in burgerlijke zaken.
2° Wanneer een rechtbank van eersten aanleg vaststelt dat zij niet regelmatig sam~n
gesteld lean worden om van een burgerlijke zaak kennis te nemen, wordt dooT"
he.t. f!of, op het verzoekschrift tot verWtJz~ng naar een andere rechtbank, onderteekend door een advocaat bij het Hof
van verbreking, aan eischer toegelaten
den verweerder te dagvaarden om v66r
het Hof te verschijnen, ter terechtzitting
W?-arvan het den datum bepaalt, ten einde
u~tleg te verstrekken over de waarde van
het verzoek (wet van 25 Maart 1876,
art. 19, 2°; wetb. van Burgeri. Rechtsv.,
art. 36/o) {1).
(1) Zie Verbr., 15 December 1936 (Bull. en
PAsiC., 1936, I, 455), en 18 September 1933
(ibid., 1933, I, 306).
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(FRAN~OIS DERUETTE, T. LOUIS DERUETTE.)

ARREST.

Gelet op het authentiek en geregistreerd
afschrift van het vonriis op 11 Juni
1937 door de Rechtbank van eersten
aanleg te Marche-en-Famenne uitgesproken en waardoor deze Rechtbank partijen
verwijst .zich als naar recht te voorzien,
na vastgesteld te hebben dat zij zich in
de onmogelijkheid bevindt zich regelmatig samen te stellen om over de zaak
Frangois Deruette, briefbesteller, tegen
Louis Deruette, landbouwer, te kennen,
zaak welke voor haar, anders samengesteld, bij arrest van het Hof van beroep
te Luik, in dato 7 April 1937 geveld, verwezen werd;
Gelet op het verzoekschrift door Meester Gaetan Delacroix, advocaat bij het
Hof van verbreking, in naam van voornoemden Frangois Deruette ingediend,
en er toe strekkende het Hof te doen uitspreken .dat de Rechtbank van Marcheen-Famenne van voormelde zaak outlast
is en een ander rechtbank aan te duiden
·om er kennis van te nemen en voorafgaandelijk verzoeker toe te Iaten den
toekomenden verweerder voor de tweede
Kamer van dit Hof te doen daagvaarden,
ten einde uitleg te verschaffen aangaande
dit verzoekschrift en er te hooren over
beslissen;
Overwegende dat de beoogde ontlasting
voor gevolg zou hebben den toekomenden
verweerder van den rechter dien de wet
hem toekent af te trekken; dat hij dus in
de gelegenheid dient gesteld over de gevraagde verwijzing te worden gehoord;
Om deze redenen, het Hof uitspraak
doende, gelijkvormig artikel 19, 2°, der
wet van 25 Maart 1876, en artikel 3&~ van
het Wetboek van burg·erlijke rechtspleging, machtigt eischer Frangois Deruette, toekomenden verweerder Louis
Deruette te dagvaarden om ter terechtzitting der tweede kamer van het Hof van
verbreking te verschijnen, op 2~ Januari
1938, op het uur en in het Iokaal der
terechtzitting, ten einde uitleg te geven
over den eisch tot verwijzing; behoudt de
kosten voor.
20 December 1937. - 2e Kamer. Voorzitte1·, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.

2" KAMER.- 21 December .1937.

BEROEP. -

BEROEP VAN DE BURGERLUKE PARTIJ TEGEN VONNIS VAN VRIJSPRAAK.- TAAK VAN DEN RECHTER IN
BEROEP.

De rechter in beroep, die kennis neemt van
het beroep dom· de burgerlijke pal'tij ingesteld tegen een vonnis van vrijspraak,
moet, om over de burgerlijke vordering
uitspraak te doen, nagaan of beklaagde
het feit gepleegd !weft, zelfs indien de publieke vordering, bij gebreke van beroep
vanwege het openbaar ministerie, vervalt en geen straf mee1· kan uitgesproken
worden.
(J. VANDER WILDT, T. KEULAERS.)

Voorziening teg·en een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
12 Juli 1937.
ARREST.

L Ten aanzien van de veorziening van
Vander Wilt, als betichte :
a) Op de openbare vordering· :
b) Op de burg·erlijke vordering :
Aangezien dat eischer geene middelen
inroept; dat het Hof van verbreking er
geene van ambtsweg·e opwerpt, op burgerlijk gebied;
II. Ten aanzien van de voorziening van
Vander Wilt als burgerlijke partij :
Omtrent het eenig middel : schending
van artikel 202 van het Wetboek van
Strafvordering, en der wet van 1 Mei
18~9, doordat het Hof zich door het
bestreden arrest onbevoegd verklaart, omdat, bij gebrek aan beroep van het openbaar ministerie tegen de twee verweerders,
deze voor goed buiten zaak gesteld zijn
geweest :
Aangezien de rechter in beroep, g·evat
door een beroep dat zich tot al de schikkingen van een vonnis uitstrekt, den eisch
tot schadevergoeding moet onderzoeken;
dat hij de plicht heeft, desgevallende, te
verklaren dat de verweerder het feit hem
ten Iaste gelegd g·epleegd heeft, en dezen
tot schadeloosstelling te ver.oordeelen,
alhoewel de beroepsrechter geene straf
meer mag uitspreken omdat, bij g·ebrek
aan beroep van het openbaar ministerie,
de openbare vordering uitgedoofd is;
Dat, door te ·statueeren zooals in het
tweede dee] wordt voorgebracht, bestreden
arrest de wetsbepalingen, daarin ingeroepen, geschonden he eft;
Om deze redenen, het Hof verbreekthet
bestreden arrest, doch enkelijk voor zoo-
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veel de rechter zich onbevoegd verklaard
heeft om recht te doen over den eisch van
den aanJegger tegen Keulaers en Maris;
beveelt dat het tegenwoordig arrest zal
overgeschreven wqrden in de registers van
het Hof van beroep van Brussel, en dat
melding er van zal gemaakt worden in
den rand van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt den aanlegger in
de twee derden der kosten, en de partijen
Keulaers en Maris tot een derde; verzendt
de zaak naar het Hof van beroep van
Gent.
21 December 193?. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. De
Wilde.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.

Dat het mid del dus in rechte mist;
En aangezien dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening·; veroordeelt aanvrager in de
kosten.
21 December 193?. 2e kamer.
Voorzitter ; H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever :
H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie:
H. Leon Cornil, advocaa t generaal.

2e KAMER. -

21 December 1937.

STRAF. - TELASTLEGGING DRIE VERSCHILLENDE MALEN DE GOEDE ZEDEN
TE HEBBEN GESCHONDEN. - DRIE FEl2e KAMER. - 21 December 1937.
TEN BEGREPEN IN EEN VOLZIN. - DRIE
VERSCHILLENDE STRAFFEN. - WETTIG.
KAMER VAN INBESCHULDIGING- .
STELLING. - TELASTLEGGlNG VAN
OUDERMOORD. - VERZWARENDE OM- Beklaagde, die naat de correctioneele
1·echtbank wetd verwezen om ten minste
STANDIGHEID VAN VOORBEDACHTEN
dtie verschillende malen de goede zeden te
RAAD IN DE BESCHIKKING TOT VERWIJhebben geschonden, kan tot drie vel·schilZING VOORZIEN.
lende straffen vetoordeeld worden, en kan
niet inroepen dat, wijl de drie feiten in
Wanneer de telastlegging die is van oudereen enkelen volzin begrepen 'waren, de
moord, kan de kamer van inbeschulbeschikking van de madkamer slechts een
digingstelling de verzwarende omstanenkel voortgezet wanbedrijf heeft voorzien.
digheid van voorbedachten raad vermelden, ofschoon de oudermoord met den
(J. SPAENHOVEN.)
dood w01·dt gestraft (Strafwb., artt. 39!.
en 395).
·
Voorziening tegen een arrest van het
{MICHEL WATTIJN.)
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
1 October 193?.
Voorziening tegen een arrest van het
Assisenhof van West-Vlaanderen te Brug· ARREST.
ge, van 28 September 193?.
Omtrent het eenig middel, genomen uit
ARREST.
de schending van artikelen 182, 183 en
202 van het Wetboek van Strafvordering,
Op het eenig middel : " krenking der doordat " het bestreden arrest di:ie verrechten van beschuldigde », doordat de schillige straffen oplegt voor een feit dat
voorzitter van het Hof van assisen aan door de beschikking van de Raadkamer
de juryleden de vraag heeft gesteld van en de daaropvolgende dagvaarding slechts
" voorbedachten raad », als wanneer deze als een enkel feit werd aangegeven »;
vraag niet meel' mocht gesteld worden,
Aangezien de beschikking van de Raaddaar het ten laste gelegde feit : vader- kamer den aanlegger naar de Correctiomoord, reeds eene verzwarende omstandig- neele rechtbank verwijst als beticht van,
heid in zich sluit :
te Wilryck, in den loop van Februari 193?,
Aangezien de verzwarende omstandig- minstens in drie verschillige reizen, nameheid van " voorbedachten raad " begrepen lijk den 11e, den 19e en den 2? Februari
zijnde in het arrest van verzending, eene 193?, in het openbaar de zeden te hebben
bijzondere vraag moest gesteld worden geschonden, door handelingen welke de
op die verzwarende omstandigheid, bij eerbaarheid kwetsen, met die omstandigtoepassing van artikel 33? van het Wet- heid, dat den 11 e Februari 193? en den
hoek van Strafvordering·, en artikel 20 19e Februari 193?, de schennis bedreven
van de wet van 15 Mei 1838;
werd in tegenwoordigheid van een kind
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dat den vollen leeftijd van 16 jaren niet
had bereikt, namelijk den 11 Februari in
tegenwoordigheid van Adyns Clavie Gladys, geboren den 10 October 1926, en den
19 Februari 1937, in de tegenwoordigheid
van De Wilde, Armand, Emile, Leon,
geboren den ? November 1932 ;
Aangezien de beschikking van de Raadkamer, alsook de daarop volgende dag-vaarding, drie verschillige strafbare feiten
voorziet, die de toepassing van drie verschillige straffen verrechtvaardig·en;
Aangezien de omstandigheid, dat die
drie feiten in eene enkele zinsnede opgesomd zijn, zonder draagwijdte is, en niet
voor g·evolg heeft, in tegenstrijd met
wat het middel beweert, drie verschillige

misdrijven in een enkel samengesteld misdrijf te versmelten;
Dat het middel niet kan aan,.g-enomen
worden;
En aangezien dat de substantieele of op
straf van nietig·heid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en dat de
uitgesprokene straffen de straffen voorzien door de wet niet overschrijden;
Om deze redenen, het Hof verwerpt
de voorziening; veroordeelt den aanleg·g·er
tot de kosten.
21 December 193?. - 2" kamer. Voorzitter: H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever : H. De
Wilde.-Gelijkluidende conclusie: H. Leon
Cornil, advocaat generaal.
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Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte inhoudsopgaven
gerangschikt zijn (1).
Aanwerving van manschappen ten behoeve van
vreemde troepen.
Abnormalen.
Assisen.
Belastingen en taxes.
Bep.aming (of qualificatie)
van het strafbaar feit.
Beroep in strafzaken.
Bescherming der maatschappij (wet van 9 April 1930).
Bevoegdheid en rechtsgebied.
Bewijs.
Bioscoop.
Bouwwerken.
Burgerlijke partij.
Dien&tcpntract.
Do·uanen en accijnzen.
Drukpers.
Eed in strafzaken.
Geestrijke dranken.
Gemeentetaxe.
Gemeenteverordening.
Geneeskunde.
Getuigen in strafzaken.
Gewettigde verdenking.
Gewijsde.
Gewoontemisdadigers.
Grondwet.

Gezinsvergoedingen.
Huis van ontucht.
Huiszoeking.
Kamer van inbeschuldigingstelling.
Kinderbescherming.
Kinema.
Koophandel.
Koopman.
Kracht van gewijsde.
Leger.
Leurhandel.
Medeplichtigheid.
Militaire rechtbanken. - Militairen.
Misbruik van vertrouwen.
Munt.
Onderzoek
strafzaken.
Onmiddellijke · gevangenneming.
Openbare dronkenschap.
Oplichting.
Overspel.
Pers.
Qualificatie van het strafbaar feit.
Raadkamer.
Rechten van de verdediging.

in

Rechtsgebied.
Rechtspleging in strafzaken.
Redenen van de vonnissen en
arresten.
Regeling van rechtsgebied.
Samenloop van misdrijven.
Spel.
Straf.
Talen.
'faxe.
Terugwerkende kracht van
de wet.
Toelating tot bouwen.
V alschheid.
V erantwoordelijkheid buiten
overeenkomst ontstaan.
V erbreking.
V erjaring in strafzaken.
Verkeer.
Verlating van familie.
Verwijzing naar een andere
rechtbank.
V erzekeringen.
V onnissen en arresten.
Voorloopige hechtenis.
Wegen.
Wet..
·woeker.

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest, en
de bladzijde waar het in de verzameling gedrukt is, verrp.eld.

AANWERVING VAN MANSCHAPPEN. -

BELASTINGEN EN TAXES.

3

A
AANWERVING VAN MANS CHAPPEN TEN BEHOEVE VAN
VREEMDE TROEPEN.
I. - Begrip. - Maakt zich schuldig
aan het wanbedrijf van aanwerving van
manschappen ten behoeve van _ een
vreemd leger of vreemde troepenmacht,
hij die voor een vreemd leger aangeworven manschappen door Belgii:i leidt,
hun voedsel en onderkomen verscha~t,
en hun de reiskosten betaalt.
18 October 1937.
121

2. - Verbod toepasselijk op de aanwerv'ing van vreemdelingen. - De wet
van 31 December 1936 verbiedt het aanwervert zoowel van vreemdelingen als
van Belgen, 'ten behoeve van een vreemd
leger of vreemde troepenmacht.
18 October 1937.
121
ABNORMALEN. -

Zie BESCHERMING
DER MAATSCHAPPIJ (WE;T TOT).

ASSlSEN.
I, - Beweerde vergissingen in de lijst
van de gezworenen. - Middel waarbij
niet wordt aangeduid welke de vergissingen zijn. - Wordt door het Hof van
verbreking niet in aanmerking genomen.
- W ordt niet in aarunerking genomen
het rniddel da_aruit ont~eend dat de lijst
van de werkelijke en toegevoegde gezworenen vergissingen bevat, wanneer
door dat middel niet wordt aangewezen
welke de vergissing~n zijn, waarin zij
bestaan; en namelijk of zij van dien aard
zijn dat z_ii beschuldigde ·in dw~ling

brachten aangaande den persoon van de
gezworenen.
64
15 Juni 1937.
2. - Beteekening van de lijst der getuigen. - Kan geschieden op een Zondag. - De beteekening van de lijst der
getuigen voor de assisen mag geschieden
op een Zondag.
64
15 Juni 1937.
3. - Bijkomende vraag geen grand
van wettelijke verschooning betreffende.
- H of van assisen kan beslissen ze aan
de jury niet te stellen, wijl niet gebleken uit de debatten. - Ret Ho£ van assisen kan op souvereine wijze bij incidenteel arrest beslissen dat een bijkomende vraag, die geen grond van door
de wet aangenomen verschooning betreft,
aan de jury niet zal gesteld worden om
reden dat de noodzakelijkheid ze te stellen geenzins uit de debatten gebleken is.
15 JurU 1937.
64
4. - Proces-verbaal van de zitting.
- Materieele vergissing in · het procesverbaal. - Wanneer het proces-verbaal
van de terechtzitting van het Hof van
assisen vaststelt dat de hoofdman van
de jury kennis gegeven heeft van de verklaring van de jury, overeenkomstig de
vormen, die door artikel 384 van het
Wetboek van Strafvordering zijn voorgeschreven, stelt die bij materieele vergissing gedane aanduiding van 'artikel 384, in de plaats van artikel 348, het
Ho£ van verbreking niet in de onmogelijkheid na te gaan of de substantieele
of_ op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen werden nageleefd.
30 Novembex 1937.
173

B
BELASTINGEN EN TAXES.
l. - Gemeentetaxe.. - Geldig voor

een jaar. - Geldigheid voor de volgende
jaren. - Een behoorlijk gesternde en
goedgekeurde gemeentetaxe geldt slechts
voor een jaar; zij geldt slechts voor de
volgende jaren · indien zij op -l.e begroo-

ting gebracht werd van elk volgend
jaar.
26 April 1937.
35
2. - Gemeentetaxe.
Invordering
na het afsluiten van het dienstjaar toegelaten. - Een gemeentetaxe, die behoorlijk gestemd, goedgekeurd en op de
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begrooting gebracht werd, mag_ nog ingevorderd worden na ~~t afslmten van
de begrooting waarop ZlJ werd gebracht.
26 April 1937.
35
3. - Gemeentetaxe.
Gedeeltelijke
invordering gedurende het dienstjaar. lnvordering van het overige na het afsluiten van het dienstjaar toegelaten.
Indien een gemeentetaxe die behoorlijk
gestemd, goedgekeurd en voor het geheel op de begrooting gebracht werd,
slechts gedeeltelijk ingevorderd wo:ctt
tijdens het dienstjaar van de begrootmg
waarop zij werd gebracht, kan het overige er van ingevor_derd. worden na het
afsluiten van dat dwnstJaar.
26 April 1937 .
35

4. - Gemeentetaxe. - Taxe gelijkstaande met het patent. - Vereeniging
van gemeenten onder den vorm van een
naamlooze vennoottkhap. - Geen beroep
v66r het Hof van beroep tegen het besluit van ·de Bestendige deputatie. -'
Wanneer een gemeente beweert dat zij
een gemeentetaxe, gelijkstaande met h~t
patent, mag opleggen aan een vereemgipg van gemeenten, bestaande tot het
openbaar nut maar onder den vorm
van een naamlooze vennootschap, is het
besluit van de Bestendige deputatie van
den provincialen raad, uitspraak doende
over het bezwaar' ingediend door de vereeniging yan gemeenten, niet vatbaar
voor beroep bij het. Hof van beroep.
(Wet. van 22 Juni 1877, artt. 1 en 14;
wet van 1 Maart 1922, a1:tt. 1 en 5, 1".)
7 December 19~7.
175

5. - Gemeentetaxes. --:- Vereeniging
van gemeenten. ~ Volstrekte vrijstelling,
zelfs indien de ta.xeerende gemeente
geen lid is van de vereeniging die inrichtingen heeft op haar gronfi:gebi_ed. - De
tot een doel van openbaar nut mgestelde
vereeniging van gemeenten zijn vrij van
alle gemeentebelastingen; een gemeente,
die geen lid is van ·de vereeniging, mag
aan deze geen taxe opleggen op grond
van het feit dat die vereeniging inrichtingen bezit op het gebied van de genieente. (Wet van 1 Maart 1922, art. 17.)
7 December 1937.
175
6. - Taxe op de spelen. - Aannemen
van inzetten of inleggelden. - Taxe verschuldigd zelfs indien de persoon, die de
inzetten of inleggelden . aanneemt, niet
speelt en het spel niet uitbaat. - Hij
die, zelfs bij gelegenheid, inzetten of inleggelden aanneemt, zonder vooraf de

taxe op de spelen te betalen, is strafbaar, ook indien hij niet speelt en het
spel niet uitbaat. (vVet van 28 August~s
1921,· artt. 91, 95, aangevuld door artlkel 54 van de wet van 31 December
1925, gewijzigd door artikel 12, § 2, van
de wet van 4 Juli 1930.}
5 October 1937.
107
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BEROEP IN STRAFZAKEN.
I. - Strafzaken. -:- Artikel 205 van
het W etboek van strafvordering geldt
uitsluitend voor het openbaar ministerie
bij de rechtbank of het Hof door welke
van het beroep kennis moet genomen
worden. - Artikel 205 van het Wetboek
van strafvordering (wet van 1 Mei 1849,
art. 8}, dht voorschrijft dat het beroep,
op straffe van verval, moet aangezegd
worden hetzij aan beklaagde, hetzij aan
de burgerlijk verantwoordelijke par,tij,
binnen vijftien dagen te rekenen van de
uitspraak van het vonnis, en dat het
exploot dagvaarding binnen de maand
moet bevatten, geldt uitsluitend voor het
openbaar ministerie bij de rechtbank of
het Hof door welke van het beroep kennis moet worden genomen, maar geldt
niet voor den procureur des Konings die
in beroep gaat van een vonnis door zijn
correctioneele rechtbank gewezen.
Is dus regelmatig en ontvankelijk het
beroep dat door den procureur des
Konings tegen een vonnis van zijn correctioneele 'rechtbank wordt ingesteld
door een verklaring op de griffie·van die
rechtbank, gedaan · binnen den termijn
voorzien door artikel 203 van het· Wetboek van Strafvordering.
',
11 Mei 1937.
42
2. - Vonnis dat de straffen behoudt,
~titgesproken door een vonnis, bij verstek
gewezen, waartegen geen beroep is ingesteld. - Beroep van het openbaar ministerie. - Niet ontvankelijk. - Wanneer
de rechter, op het verzet van beklaagde,
de straffen behoudt die door het bij
verstek gewezen vonnis werden uitgesproken, is het beroep dat door het openbaar ministerie tegep dat vonnis mocht
ingesteld zijn, niet ontvankelijk.
16 Maart 1937.
25
3. - Verzet tegen bij verstek gewezen
vonnis. - Vonnis qat dit verzet afwijst,
omdat eischer in verzet niet is versche-
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nen. - Beroep van dezen. - De rechter
in beroep moet de zaak ten grande
onderzoeken. W anneer bet verzet
tegen een bij verstek gewezen vonnis van
V!lroordeeling afgewezen · werd omdat de
eiscber in verzet niet verscbenen is, en
deze daarna in beroep gaat, wordt, door
dit beroep, ·de zaak ten gronde aanhangig
gemaakt bij den rechter in beroep, en
mag deze bet beroep niet van de hand
wijzen om de eenig!'l reden dat terecbt de
eerste recbter bet verzet als ongedaan
beeft verklaard. (Wb. v. Strafv., artt.
150, 151, 172 en 188; wet van 11Y,Iei 1849,
art:. 5.)
13 April 1937.
28
4. - Vonnis dat, de straffen behoudt,
uitgesproken door een vonnis, bij verstek gewezen, waartegen ge(m beroep is
ingesteld. - Beroep van den beklaagde
en van het openbaar ministerie. - Straffen verzwaard in beroep. - Onwettelijkheid. - De rechter in beroep die kennis
neemt van de beroepen door den beklaagde en door bet openbaar ministerie
ingesteld tegen een vonnis dat, op het
regelmatig verzet van beklaagde, de
straffen beboudt, welke door een bij verstek gewezen vonnis, waartegen geen beroep is ingesteld, w.erden uitgesproken,
mag deze straffen niet verzwaren. (Wb.
van Strafv., art. 203,)
16 Maart 1937.
25
5. - Beroep door beklaagde alleen. Verzwaring van den toestand van beklaagde. - Schending van artikelen 202
(wet vail 1 Mei 1849) en 203 van ·het
Wetboek van strafvordering, en van de
rechten der verdediging. - De rechter in
beroep mag, op bet beroep van den beklaagde aileen, bet gebeele bedrag van de
door de burgerlijke partij geleden schade
niet booger schatten dan bet bedrag dat
door den eersten recbter werd toegekend.
2 Maart 1937.
16

6. - Misdrijf tegen de wet op het
regime van den alcohol. - Beroep van
beklaagde alleen. - Recht van den rechter in beroep om de uitgesproken straffen te bevestigen. - Op bet beroep, dat
alleen door de beklaagden werd ingesteld,
kan de rechter in betoep de in eersten
aanleg uitgesproken straffen bevestigen.
21 September 1937.
90
7, - Geen beroep door openbaar ministerie. - Beroep van beklaagden. - Hof
van beroep dat de veroot·deelingen, door
den eersten rechter uitgesproken, beves-

5

Middel ongetigt. - Regelmatig. .
grond . .,-- Het :rniddel ontleend daaraan
dat het Hof van beroep, bij gebrek~ van
beroep vanwege het openbaar ministerie,
de geldboete van 500 frank en de sluiting
van de slijterij niet mocht uitspreken, is
niet gegrond, wanneer het Hof van
beroep, op het beroep van beklaagden, de
veroordeelingen, door het vonnis a qtto
opgelegd, bevestigd heeft.
69
22 Juili 1937.

8. - Misdrijf tegen de wet op de slijterijen van sterke dranken. - .Beroep
van de vervolgende partij alleen. - Ver.mogen van den rechter in beroep oni de
sluiting van de slijterij te bevelen. - Op
het beroep van het Beheer van financien dat, aileen, bevoegd is om de publieke vordering wegens misdrijven tegen
de wet van 29 August11~ 1919 op de slijterijen van sterke dranken uit te oefenen, kan de rechter in beroep de sluiting
vari de slijterij bevelen. (Wet van 29 Augustus 1919, art. 15, ,§ 3,)
,21 September 1937. .
89 en 90
9. - Beroep van de burgerlijke partij
tegen vonnis van vrijspraak. - Taak van
den rechter in beroep. - De nichter in
beroep, die kennis neemt van het beroep
door .Q.e burgerlijke partij ingesteld tegen
een vonnis van vrijspraak, moet,- om over
de burgerlijke vordering uitspraak te
doen, nagaan of beklaagde bet feit gepleegd heeft, zelfs indien de publieke vordering, bij gebreke van beroep vanwege
het openb!J,ar ministerie, vervalt en geen
stra£ meer.kan uitgespro1cen worden.
21 December 1937.
186

10. ~ Burgerlijke partij die geen beroep instelde. - Recht om in beroep
gehoord te worden. - De burgerlijke partij die, in geval van vrijspraak van den
beklaagde, tot de kosteri moet veroordeeld ,worden, heeft er belarig bij de
telastlegging staande te .houden en heeft
bet recht om ter terechtzitting in beroep
gehoord te worden, alhoewel zij . geen
beroep beeft aangeteekend of geen verweerster in beroep is. (Wb. v. Strafv.,
art. 194.)
16 Maart 1937.
26
II. - Burgerlijke partij in eersten
aanleg afgewezen. - Beroep van het
openbaar ministerie. - Geen beroep van
de burgerlijke partij.- Veroordeeling tot
schadevergoeding. - Wanneer een burgerlijke partij, die in eersten aanleg werd
afgewezen, geen beroep heeft ingesteld,
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kan de beklaagde, op het beroep van het
openbaar ministerie, niet veroordeeld
worden tot schadevergoeding jegens die
burgerlijke partij.
12 Januari 1937.
3
12.
Eenparigheid.
Gevallen
waarin zij vereischt is. - Wanneer het
Hof van beroep het vonnis van de correctioneele rechtbank te niet doet, de
zaak tot zich trekt, en dezelfde straffen
als in eersten aanleg toepast, moet de
beslissing niet met eenparigheid genomen
worden. (Wb. v. strafv., art. 215; wet
van 4 September 1891, art. 2.)
20 September 1937.
87 en 88
13. - Eenparigheid. - Beroep tegen
een vonnis van den politierechter. Rechtbank van eersten aanleg beslissende in beroep. - Eenparigheid niet
vereischt. - De eenparigheid van stemmen, vereischt door artikel 140 van de
wet van 18 Juni 1869, gewijzigd door
artikel .2 van de wet van 4 September
1891, is niet voorgeschreven voor de beslissingen van een rechtbank van eersten
aanleg, die in beroep uitspraak doet over
een zaak van eenvoudige politie.
19 Mei 1937.
46

klaagde die onder bevel tot aanhottding
in hechtenis gesteld is. --:- Schorsing van
de gevolgen van de hechtenis. - De
inobservatiestelling van een onder bevel
tot aanhouding opgesloten beklaagde
schorst de voorloopige hechtenis, wier
loop slechts herneemt bij het eindigen
van de observatie. (Wet van 9 April
1930, art. 6.)
·
20 December 1937.
183

3. - An·est van verwijzing naar het
hof van assisen. -· Bevoegheid van de
Teamer van inbeschuldigingstelling indien
het hof van assisen geen zitting houdt. Na het arrest van verwijzing naar het
Hof van assisen, kan de Kamer van inbeschuldigingstelling, indien het Hof van
assisen geen zitting houdt, bevelen dat
de beschuldigde in observatie gesteld
wordt; zij is echter niet bevoegd om de
interneering uit te spreken. (Wet van
9 April 1930, artt. 3 en 7.)
•
27
13 April1937.
4. - Raadsman van beklaagde wiens
inobse1·vatiestelling wordt gevraagd. Regelmatig opgeroepen doch niet verschijnende. - Raadsman moet niet gehoord worden. - De raadsman van den
beklaagde, wiens inobservatiestelling gevraagd wordt krachtens artikell der wet
van 9 April 1930 tot bescherming van de
maatschappij, moet niet gehoord worden
indien hij, ofschoon regelmatig opgeroepen; niet is verschenen. (Wet van 9 April
1930, art. 2.)
135
26 October 1937.

14. ___:_ Eenparigheid. -'Arrest dat
voor twee feiten dezelfde straf toepast
als die welke de eerste rechter voor een
enkel feit uitspralc. ~ Eenparigheid niet
vereischt. - Wanneer het bestreden arrest, wegens de twee ten laste gelegde
feiten die het behouden heeft, dezelfde
straf uitspreekt als deze welke door. den
eersten rechter, wegens een enkel door
5. - Rechtspleging in de raadkame1·.
hem behouden feit, werd uitgesproken, · - Alhoewel de beschikking van de raadis de eengarigheid niet vereischt. (Wet kamer desaangaande geen vermelding
van 18 Juni 1869 op de rechterlijke bevat, werd er, wat de debatten v66r de
inrichting, art. 140, gewijzigd door de raadkamer betreft, aan de voorschriften
wet van 4 September 1891, art. 2.)
van de wet voldaan, wan:i::teer uit de stuk30 Juni 1937.
75 ken van de rechtspleg!ng blijkt dat beklaagde op den gestelden dag v66r de
BESCHERMING
DER
MAAT- raadkamer verscheen, er conclusien nam,
SCHAPPIJ (WET VAN 9 APRIL de debatten op dien dag op tegenspraak
1930).
begonnen, de onderzoeksrechter verslag
deed, en de procureur des Konings alook
I. - Draagwijdte van artikel 1. Artikel 1 der ·wet van 9 April 1930 is de beklaagde gehoord werden. Onveralgemeen en laat inobservatiestelling toe schillig is het dat de beschikking eerst
telkens wanneer de wettelijke omstandig- 's anderdaags werd uitgesproken, eens datheden daartoe aanwezig zijn en de ge- de debatten wettig en op tegenspraak
heele duur er van zes maanden niet over- zijn geschied.
61
14 Juni 1937.
schrijdt (art. 6); verlengingen worden
slechts voorzien ingeval de observatie
6. - Bevel tot interneering van een
onvoldoende blijkt.
beklaagde zohder vaststelling dat zijn
26 October 1937.
135 geestestoestand dezen maatregel ver2; - Inobservatiestelling van een be- eischt. ~ Onwettig. - Is in strijd met
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ue wet bevolen, de interneering van een ' maar begaat hij een machtsoverschrijbeklaagde waarvan verklaard wordt dat ding.
hij stoffelijk de dader is van een feit dat
20 September 1937.
86
tot voorloopige hechtenis kon aanleiding .
2.
Eerste
kamer
van
het
Hoj
van
geven, wanneer de beslissing niet vaststelt dat die beklaagde zich in een van de beroep, uitspraak doende over een mis•
door de wet voorziene geestestoestanden drijj ten laste van een officier van gebevindt. (Wet van 9 April 1930. art. 1.) 1'echtelijke politie. - Bevoegdheid. 20 Dec(lmber 1937.
184 De eerste kamer van het Hof van·beroep,
die krachtens de dagvaarding door den
7. - Gewoontemisdadi{Jer. - Stelling procureur generaal, kennis ·neemt van
ter beschikking van de regeering. - Op- een wanbedrijf dat ten laste gelegd wordt
gave van de redenen. - De stelling ter van een officier van gerechtelijke politie,
beschikking van de regeering van een handelend in de uitoefening van zijn
gewoontemisdadiger is wettelijk met re- bediening, mag geen uitspraak doen over
denen omkleed door het arrest dat zegt : andere telastleggingen tegen andere per« dat de onkiesche daden vermeld in de
sonen, waartegen de publieke vordering
:rechtspleging betreffende de overtredin- niet werd irrgesteld.
gen die den grond der hervalling uitma101
28 September 1937.
ken, rechtspleging bij den bundel ge3. - Militair.- Misdrijf tegen de polivoegd, met deze die het onderwerp der
huidige zaak uitmaken, te zamen be' tie van het verkeer gepleegd tijdens beschouwd, aanduiden dat de· te voren uit- volen dienst. - Krijgsraad is bevoegd. -'De krijgsraad is bevoegd om misdrijgesproken straffen de verbetering van
betichte niet te weeg hebben gebracht en ven tegen de verkeerspolitie te vonnissen
hem doen uitschijnen als een aanhou- waarvoor een soldaat terechtstaat ten
dende neiging hebbende tot wetsover- gevolge van een .ongeval veroorzaakt
trederi.; dat indien hij gedurende het door de auto welke hij tijdens bevolen
hierna bepaalde tijdstip niet onderwor- militairen dienst voerde. (Wet van
pen is aan een veiligheidsmaatregel, bij- 15 Juni 1899, titel I, van het Wetboek
6
zondere voogdij vanwege den Staat beoo- van militaire strafvordering, art. 23, 3 ,
en
de
laaste
alinea.)
. gende, zijn invrijheidstelling zonder ge8 Februari 1937.
10
vaar voor zijn medeburgers niet kan aanzien worden>>.
4. - Strafzaken. - Eenvoudige belee19 en 20
9 Maart 1937.
diging (Strafwb., art. 561, 7°). - Belee8. - Stelling van een gewoontemisda- digende· brief. - Politierechter van de
diger ter beschikking van de Regeering, plaats waar de brief ontvangen werd
bij toepassing van artikel 25 van voor- bevoegd evenals ·die van de plaats wnar
melde wet. - Bepaalde opgave van de de brief verzonden werd. - Bij vervolging wegens eenvoudige beleediging
re~enen der beslissing. - In de gevallen
waarin de stelling van een gewoontemis- (Strafwb., art. 561, 7°), begaan door
dadiger ter beschikking van de Regeering middel van een langs de post verzonden
brief, is de politierechter van de plaats
KAN worden uitgesproken, moet de rechter, die dezen maa.tregel toepast op be- waar de brief ontvangen werd bevoegd
paalde wijze de redenen van zijn beslis- om van de zaak ·kennis te nemen, even
sing opgeven. (Wet van 9 April 1930, als die van de plaats waar de brief werd
artt. 25 en 26.)
verzonden.
140
15 Juni 1937.
64
3 November 1937.
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I. - Onderscheid tusschen onbevoegd-

heid en machtsoverschrijding. De
onbevoegdbeid bestaat in het aanmatigen, door den rechter, van de bevoegdheid van een andere jurisdictie; door
zich een rechtsmacht toe te eigenen die
hem niet toebehoort, schendt de rechter
niet de regelen van zijn bevoegdheid,

5. - Vonnis van den politie1·echter. Beroep. - Bevoegdheid van de rechtbank in wier gebied de politierechtbank
gelegen is. - Van dien regel wordt niet
afgeweken door de wet van 15 Juni 1935.
-De wet van 15 Juni 1935 wijkt niet af
van den regel volgens denwelke de kennisneming van een beroep tegen een vonnis van den politierechter behoort aan de
correctioneele rechtbank in het gebied
waarvan de politierechtbank, die het
1nstituut voor
Constihrlion•:cl
straat 41 -

'ilense

Recht
Leuve!T

8

BEWIJS. --,- DIENSTCONTRACT.

bestreden vonms beeft gewezen, . gelegen
lS.
132
26 October 1937.

vrij de ~ewijskracbt van de voorgebracbte nuddelen.
21 September 1_937.
92 en 93

5. - Strafzaken. - W ettelijk gedane
verklaringen, - V ermogen van den rechter op grand daarvan zijn overtuiging
I. - Authentieke akte. - Bewijs ten te vm·men en andere bewijsmiddelen te
aanzien van derden. - Bewijs van het verwerpen. - De recbter die ten grande
bestaan van de opgeteekende overeen- uitspraak doet kan zijn overtuiging vorkomst. - De authentieke akte geldt men op grand van de wettelijk gedane
tegenover derden als bewijs van de over- , verklaringen, zonder zich tot andere beeenkomst welke zij vermeldt.
wijsmiddelen. te moeten wenden; bij is
28 September 1937.
97 namelijk niet verplicbt de vraag in te
2. - Strafzaken. - Weigering ant- willigen strekkende tot .~en deskun?ig
woord _in een blad op te nemen. - Be- onderzoek dat, naar ZlJn souvere1ne
klaagde die beweert dat hij geen regel- beoordeeling, volkomen vrucbteloos zou
zijn.
matig antwom·d ontvangen heeft.
16 November 1937.
156
Openbaar ministerie of burgerlijke partij
gehouden h_et bewijs te leveren. - Wan6. - Strafzaken. - Beklaagde die. beneer de uitgever van een blad, die ver- kend heeft en zijn b~kentenis weer involgd wordt wegens weigering een ant- trok. - Vermogen van den rechter om
woord op te nemen, betwist een regel- alleen de bekentenis als rechtzinnig · te
matig antwoord te hebben ontvangen, beschouwen. - Wanneer een beklaagde,
beboort bet aan het openbaat ministerie bij dezelfde verklaring, scbuld bekend
of aan de burgerlijke partij het bewijs heeft en die bekentenis weer introk, kan
van de ontvangst van bet stuk en van de rechter, krachtens zijn recbt van vrije
zijn: regelmatigheid te leveren; de veroor- beoordeeling, aileen de bekentenis als
deeling mag niet bierop gesteund zijn dat recbtzinnig beschouwen, daar de regelen
beklaagde zou verzuimd hebben zicb in- betreffende de onsplitsbaarbeid van de
licbtingen te verscbaffen bij den in het bekentenis niet van toepassing zijn in
blad genoemden persoon om te weten ·of strafzaken.
deze de steller is van het toegezonden
24 Mei 1937.
46
onregelmatig geschrift.
BIOSCOOP.
8 November 1937.
141
Goedgekeurde film. - Begrip. -Film
-3. - Stmfzaken. - SouVeteine beoo'r- waarbij de kaart tot machtiging niet
deeling, door den reohter, van de bewijs- gevof!gd is. - Niet goedgekeurde film. gronden en van de verklaringen der ge" ne :film waarbij geen kaart tot macbtituigen. - De rechter beoordeelt op sou- ging gevoegd is, wanneet bij wordt ververeine wijze de waarde en de draag• toond, moet als niet goedgekeurd bewijdte van de bewijsgronden en narrie- scbouwd worden, ook al is bij in feite
lijk van de voorgebrachte getuigenis- goedgekeurd geweest.
sen.
27 September 1937.
96
11 October 1937.
ll'1
- Zie ook KINDERBESCHERMING.
4, - Strafzaken. - Bewering van be- BOUWWEQKEN. ~ · Zie STRAF.
klaagde strijdig met zijn bekentenis. WEGEN.
Souvereine beoordeeling door den rechter.- In strafzaken, behoudens het geval BUQGEQLIJKE PAQTIJ.- Zie Bgwaarin de wet een J;>ijzonder bewijsmid- ROEP II'[ STRAEZAKEN; RECHTSPLEGING lN
del voorscbrijft, beoordeelt de recbter STRAFZAKEN.
BEWIJS.

D
DIENSTCONTQACT.
Wet op den acht-uren-arbeid. ~ Koninklijk besluit dat de toepassing er van

uitbreidt. - Niet noodzakelijk dat
genomen wordt binnen het jaar
het ·inwerkingtreden van de wet. Koninklijke beshiiten, die de wet op

het
na
De
den

I

-~-~_j-

DOUANEN EN ACCIJNZEN. acht-uren-arbeid toepassen op zekere
handelsbedrijven, moeten njet genomen
worden binnen het jaar te rekenen van
het inwerkingtreden van de wet. (Wet
van 14 Juni 1921, art. 1; Kon. besl. van
13 Mei 1935, art. 1.)
20 December 1937.
180

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
I. - Proces-verbaal. - Bewijskracht.
- Vrijspraak. - Niet vastgesteld dat
het bewijs werd geleverd dat de vaststellingen van de agenten, die procesverbaal opmaakten, niet echt zijn. Onwettelijkheid. - Indien een regelmatig opgemaakt proces-verbaal van de
douane-agenten al de feiten vaststelt die
vereischt zijn om het misdrijf van dienstbelemmering uit te maken, wordt de bewijskracht van dat proces-verbaal geschonden door het arrest dat beklaagde
vrijspreekt met de eenvoudige verklaring dat « het feit niet bewezen is n.
23 November 1937.
162

2. - Dienstbelemniering. - Begrip.
- Maakt het wanbedrijf uit van dienstbelemmerfug, voorzien door artikel. 324
van d~ algemeene wet van 26 Augustus

GEESTRIJKE DRANKEN.

9

1822, gewijzigd door de artikelen 31-33
van de wet van 10 Api:il 1933, het feit,
bij het vervoer van koopwaren in de
voorbehouden douanenstrook, na zijn
voertuig, op vraag van de douaniers, te
hebben stilgehouden, geweigerd te hebben zijn identiteit te doen kennen en
het voertuig weer in beweging te hebben
gebracht met zulke snelheid dat een van
de douaniers genoodzaakt was ter zijde
te springen Dm e_en ongeluk te voorkomen.
23 November 1937.
162

DRUKPERS.
V oorwaaraen door de wet vereischt
opdat men verplicht weze het antwoord
op te nemen. - Alhoewel de wet niet
vereischt dat het antwoord, hetwelk aan
een blad door eEm daarin vermeld persoon wordt toegezonden, door dezen
persoon onderteekend weze opdat het
zou moeten opgenomen worden, toch
moet het antwoord gesteld zijn op zoodanige wijze dat er uit blijkt dat het
uitgaat van den 'in het blad vermelden
persoon. (Decreet van 20 Juli 1831 op
de drukpers, art. 13.)
141
8 November 1937.
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. f. - Voor .het publiek toegankelijk
lokaal. - Recht van de agenten .der
ov.erheid om er binnen te dringen en er
vaststellingen te doen. --:agenten
van gerechtelijke politie en de bedienden
van de accijnzen hebben het recht, zonder machtging van den 'onderzoeksrechter of van den vrederechter, binnen
te dringen in een drankslijterij, gedurende den tijd dat zij voor het publiek
toegankelijk is. (Wet van 29 Augustus
1919, art. 12.)
90
21 September 1937.

De

2. - Vaststellingen 's nachts, in lokalen, voor publiek toegankelijk, gedurende den tijd dat publiek er toegang

heeft. - Plaatsen die in zekere mate
den schijn vertoonen van private lokalen. - Vaststellingen regelmatig. Zijn regelmatig de vaststellingen door
officieren van gerechtelijke politie en bedienden van de accijnzen, 's nachts,
zonder machtiging van· den rechter, gedaan in voor het publiek toegankelijke
lokalen, gedurende den tijd dat het publiek er toegang heeft, al vertoonen die
plaatsen in zekere mate den schijn van
private lokalen. (Decreet van 22 Juli
1791, art. 9.)
22 Juni 1937.
69
3. -'--: Huiszoeking in een plaats nevens de slijterij. - Machtiging van den
m·ederechter aan den dader van het misdrijf vertoond. - W ettelijkheid. - De

'

k ~~--
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GEESTRIJKE DRANKEN.

huiszoeking verricht in een plaats nevens de slijterij; namelijk in de slaapkamer van de dochter, om er sterke
dranken op te sporen, is wettelijk, wanneer in het proces-verbaal wordt vermeld dat de machtiging tot opsporing,
afgeleverd door den bevoegden vrederechter, vertoond werd vooraleer de huiszoeking begon, en beklaagde desaangaande het bewijs van het tegendeel niet
levert. (Wet van 29 Augustus 1919,
artt. 2 en 10.)
21 Septembre 1937.
92
4. - Toelating tot zoeken door slijter aan accijnsbeambten gegeven.
Souvereine beoordeeling van den rechter. -- De rechter die ten gronde beslist
beoordeelt vrij, mits hij de vaststellingen
van het proces-verbaal niet misken.ne,
of de omstandigheden van de zaak hem
toelaten al dan niet te besluiten of een
slijter van dranken aan de accijnsbeambten de toelating had gegeven huiszoeking
te doen om te weten of geestrijke dranken voorhanden waren.
8 November 1937.
145

5. - Inbeslagneming. - Handeling er
toe . strekkende de inbeslagneming te
verhinderen. - Dienstbelemmering, begrip. De inbeslagneming van dfl
geestrijke dranken is een daad van vaststelling van de misdrijven tegen de wet
op het regime van den alcohol. Bijgevolg is elke handeling, die er toe strekt
die inbeslagneming te verhinderen, een
dienstbelemmering, zelfs indien de bedienden van de accijnzen zelf bekennen
dat zij, ondanks die handeling, het wanbedrijf hebben vastgesteld. (Wet van
29 Augustus 1919, art. 14, § 1, litt. a
en b.)
13 April 1937.
29
6. - Proces-verbaal van de beambten van het beheer. - Bewijskracht. Bij misdrijf van, zonder geldige bescheiden, alcohol voorhanden te hebben gehad, heeft bet door de beambten van
het beheer opgemaakte proces-verbaal
kracht van bewijs zoolang de valschheid er van niet bewezen is. (Algemeene
wet van 26 Augustus 1822, art. 239; wet
van 15 April 1896, art. 144.)
78
6 Juli 1937.

7, - Proces-verbaal vaststellende dat
bekaagde slijtster was van ter plaats te
verb1·uiken dranken en in haar drankgelegenheid geestrijke dra'(iken voorhanden had. - Arrest verklarende dat de

telastlegging niet bewezen is. - Verbreking. - Moet verbroken worden wegens schending van de bewijskracht van
het proces-verbaal, het arrest dat een
slijtster van ter plaats te verbruiken
dranken vrijspreekt van de telastlegging
geestrijke dranken te hebben voorhanden gehad, wanneer het proces-verbaal,
door de agenten. van het Beheer van
financien regelmatig opgemaakt, vaststelt dat beklaagde slijtster was van ter
plaats te verbruiken dranken en in .haar
slijterij geestrijke uit gedistilleerden
alcohol samengestelde dranken voorhanden had, en anderzijds het arrest er
zich bij bepaalt te verklaren dat de
telastlegging door het v66r het Hof gedane onderzoek niet bewezen werd. (Algemeene wet van 26 Augustus 1822,
art. 239; wet van 29 Augustus 1919 op
het regime van den alcohol, artt. 2
en 10.)
8 November 1937.
144

8. - Proces-verbaal dat niet zou o_r;gemaakt en gesloten geweest ZZJn
overeenkomstig de wettelijke voorschriften. - Veroordeeling gegrond op de verklaring van den opsteller, niet op het
proces-verbaal. - Middel ontleend aan
onwettigheid in het opmaken en het
sluiten van het proces-verbaal, voorkomend als zonder belang. - Het middel
_ontleend aan de omstandigheid dat het
proces-verbaal, waardoor misdrijven tegen de wet op het regime van den alcohol worden vastgesteld, niet opgemaakt
en gesloten zou zijn ·overeenkomstig de
wettelijke voorschriften, is zonder belang
wanneer de veroordeeling steunt, niet
op het proces-verbaal zelf, maar op de
verklaring afgelegd door den opsteller.
11 Januari 1937.
2
9. - Dading getroffen tusschen het
beheer van financien en zekere overtreders. - Geen beletsel. tot verdere vervolging tegen de andere overtreders. Het feit dat het beheer van financien,
bij misdrijf tegen de wet op het regime
van den alcohol, een dading trof met
een van de overtreders, belet niet dat dit
beheer de overige overtreders vervolgt. _
11 Januari 1937.
2
10. - Drankgelegenheid die toegankelijk is voor het publiek. - Kosteloos
verschaffen van een geestrijken drank
aan een verbruiker die ongesteld was en
een hartversterkend middel vroeg. Misdrijf. - Valt onder de tqepassing van·
de wet op het regime van den alcohol

-I

GEESTRIJKE DRANKEN.
het kosteloos opdienen van geestrijken
drank, in een voor bet publiek toegankelijke · slijterij, aan een verbruiker die
ongesteld is en een hartversterkend middel vraagt. (Wet van 29 Augustus 1919,
art. 1, § 1.)
11 Januari 1937_,
2
11. - Geestrijke dranken. - Is een
kring privaat of is de drankgelegenheid
die er gevestigd is voor het publiek toegankelijk?- Vrije beoordeeling door den
rechter die ten grande uitspraak doet.
- De rechter die ten grande uitspraak
doet beslist vrij of een kring dien men
beweett privaat te zijn, in werkelijkheid
toegankelijk is voor bet publiek en of
-derhalve de slijterij van geestrijke dranken die er gehouden wordt onder de toepassing valt van de wet op bet regime
van den alcohol.
11 Januari 1937.
2

12. - Voorhanden hebben door slijters van ter plaats te verbruiken dranken. - Bewijs door alle rechtsmiddelen
toegelaten; - -Ret voorhanden hebben
van geestrijke dranken door slijters van
ter plaats te verbruiken dranken is een
misdrijf van gemeen recht waarvan bet
bewijs door alle rechtsmiddelen mag geleverd worden. (Artt. 2 en 10 van de wet
van 29 Augustus 1919 op bet regime van
den alcohol.)
34
20 April 1937.
13. -'- Bezit van geestrijke dranken
door een slijter van ter plaatse te verbruiken dranken. - Misdrijf van gemeen
·techt. - Geen verantwoordelijkheid van
den aansteller. - Ret misdrijf geestrijke
dranken te hebben voorhanden gehad,
:gepleegd door een slijter van ter plaatse
te verbruiken dranken, is een misdrijf
·van gemeen recht waarop de regel betreffende de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van den aansteller, voorzien door
artikel 231 der algemeene wet van 26 Augustus 1822, niet van toepassing is. (Wet
van 22 Augustus 1919 op het regime van
den alcohol, art. 2.) ·
28 September 1937.
98

14. - Bezit van geestrijke dranken
door een slijter van ter plaatse te verbruiken dranken. - Het misdrijf bestaat
slechts indien beklaagde werkelijk slijter
van dranken is. - Om te veroordeelen
wegens bezit van sterke dranken, moet
de rechter die ten grande beslist, vaststellen dat beklaagde slijter is van ter
plaatse te verbruiken dranken;· vereischt

11

is, dat beklaagde in feite en werkelijk
slijter zij '; bet volstaat niet dat hij het
slechts wettelijk o~ op theoretische wijze
is. (Wet van 29 Augustus 1919 op bet regime van den alcohol, art. 2.)
28 September 1937.
98
15. - Voorhanden hebben van geestrijke dranken. Toelating van het
beheeT. - Neemt den strafbare_n aard
van het feit niet weg. - Geen enkele
toelating van het Beheer van financiiin
kan den strafbaren aard wegnemen van
het feit gepleegd door een restaurateur
en slijter van ter plaats te verbruiken
dranken die geestrijke dranken samengesteld uit gedistilleerden alcohol voorhanden heeft gehad. (Wet van 29 Augustus 1919 op het regime van den alcohol, art. 2.)
145
8 November 1937.
16. - Beklaagden die beweren dat het
misdrijf hun niet kq,n worden toegerekend. - V atstellingen van de bestreden
beslissing. - Middel niet gegrond. Beklaagden kunnen niet inroepen dat
het ten laste gelegde misdrijf tegen de
wet van 29 Augustus 1919 op het regime
van den alcohol hun niet kan toegerekend worden, wanneer uit de vaststellingen van de bestreden beslissing blijkt
dat, door het toedoen van beklaagden,
in de lokalen van den zoogezegden privaten kring, waar sterke dranken voorhanden waren, een publiek koffiehuis werd
uitgebaat. De omstandigheid dat beklaagden- bij de vaststellingen van de
gerechtelijke politie en bedienden van de
accijnzen niet aanwezig waren, is van
alle · belang /ontbloot; en de omstandigheid dat de alcohol regelmatig ingeschreven werd, en de bedienden van de accijnzen gedurende zekeren tijd controle
hebben uitgeoefend, neemt niet weg dat
de werkelijkheid, met haar strafbaren
aard, naderhand kon blijken.
22 Juni 1937.
69
17. - Afwezigheid van beklaagden ~p
het oogenblik dat de vaststellingen werden gedaan. - Deelneming en toerekenbaarheid te hunnen laste bewezen. De afwezigheid van de beklaagden, op
bet oogenblik dat de vaststellingen door
de agenten der overheid werden gedaan,
is van geen belang• wanneer bet arrest
vermeldt dat een van de beklaagden de
drankslijterij exploiteerde en de andere
hem daartoe zijn hulp verleende, waaruit
volgt dat bet misdrijf hun moet toegerekend worden.
21 September 1937.
90
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18. ~ Sluiting van de slijterij. - Een
enkele daad van aanbieding van geestrijken drank dadrtoe voldoende. - Een
enkele. daad van aanbieding van geestrijken drank, in strijd met artikel 1 van
de wet van 29 Augustus 1919 op het
regime van den alcohol, is voldoende om
de sluiting van de slijterij te rechtvaardigen.
3 Mei 1937.
39
19, - Beklaagden die aanvoeren dat
de sluiting niet kon bevolen worden wijl
private kring. - Beslissing die de slui-.
ting beveelt op grand van andere redenen. - Middel gebrekkig in feite. - Is
gebrekkig in feite het middel daaraan
ontleend dat de rechter de sluiting heeft
bevolen van den privaten kring die als
rechtspersoon, een afzonderlijk wettelijk
bestaan had en niet in de zaak betrokken
was, dan wanneer het bestreden arrest
enkel, bij toepassing van artikel 14, § 1,
alinea 2, van de wet van 29 Augustus
1919 op het regime van den alcohol, de
sluiting bevolen heeft van de slijterij
waar, volgens zijn vaststellingen, be~
klaagden persoonlijk geestrijke dranken
hebben voorhanden gehad.
22 Juni 1937.
69

20. - Sl·uiting van de slijterij. - Slijterij in lokalen van een private vereeniging. - Voorhanden hebben van alcohol
bewezen ten laste van beklaagden .persoonlijk. - De sluiting van· een drankslijterij, gehouden in de lokalen van een
private· vereeniging, die een wettelijk
bestaan heeft en niet in de zaak betrokken werd, is 'regelmatig wanneer vastgesteld .wordt dat beklaagden er persoonlijk gestrijke dranken hebben voorhanden gehad. (Wet van 29 Augustus 1919,
art. 14, .§ 1, al. 2.)
21 September 1937.
90
I

21. - Sluiting van de slijterij. -Beklaagde die aanvoert dat die slijterij
een private kring is. - Bewering die niet
bewezen is. - De sluiting van de slijterij
kan tegen beklaagde worden uitgesproken, waimeer, in strijd met de bewering
van beklaagde, de rechter verklaart dat
het niet gebleken is dat die slijterij werd
geexploiteerd als private kring.
21 September 1937,
89 en 90
- 'Zie ook VERBREKING.

GEMEENTETAXE.
GEN EN TAXES.

Zie

BELASTIN·

G EMEENTEVEIWRD ENING.
I. - Gemeentepolitie. - Maatregelen
die geschikt zijn om de openbare veiligheid en gezondheid te verzekeren. Toepassing mogelijk ten aanzien van private eigendommen. - De gemeenteoverheid, die er voor zorgen moet aan de inwoners het voordeel van een goede politie te verschaffen, moet al de maatregelen voorschrijven welke geschikt zijn om
de openbare veiligheid en gezondheid te'
verzekeren; die maatregelen ki:mnen uitgebreid worden tot de private eigendommen en zijn, wat hun toepassirig betreft,.
niet beperkt tot de openbare plaatsen
aileen. (Decreet van 14 December 1789,
art. 50; decreet van 16~24 Augustus 1790,.
titel XI, art. 3.)
19 October 1937.
· 124
2.
Verbod woonwagens of tot
woonst dienende foorkramen op te richten of te laten oprichten buiten de daartoe bijzonder aangewezen plaatsen. Geen schending van het recht van eigendom. - Eenvoudige beperking van dit
recht. - De gemeenteverordening die
verbiedt woonwagens of tot woonst dienende foorkramen op te richten of te·
vestigen, of te ltiten oprichten of vestigen, buiten de daartoe bijzonder aangewezen plaatsen, schendt 'niet het recht
van eigendom op de gronden waar het
aldus verboden is woonwagens of foorkramen neer te zetten; zulke verordening
beperkt eenvoudig de uitoefening ·van
dat recht van eigendom. (Burgi. Wb.,
art. 544.)
124
19 October 1937.

3. - Kampen van woonwagens. -,Verplichting tusschen de woonwagens en
de omheining een afstand van een meter
en tusschen de woonwagens en den openbaren · weg een afstand van vijf meter te
laten. - Uitlegging. - Wanneer een
gemeenteverordening voorschrijft dat,
in de kampen van woonwagens, deze
wagens moeten geplaatst zijn op minstens een meter afstand van de omheining en op minstens vij£ meter afstand
van den openbaren weg, volgt daaruit
niet dat de afstand van vijf meter tusschen de woonwagens en den openbaren
weg slechts zou gelden voor de niet afgesloten kampen; de eerste bepaling is
algemeen en bedoelt al de grenzen van
het kamp; de tweede bepaling is een
meer bijzondere die slaat op het gedeelte
van het kamp waar bet door den openbaren weg begrensd wordt. (Gemeente-

.I

l:--·-

--i

GENEESKUNDE. vetordeningen van Mqntigny-sur-Sambre, van 8 Augustus en 27 November
1933 op de woonwagens en tot woonst
dienende foorkramen, artt. 6, 9°, en 7,
al. 2.)
124
19 October 1937.

GENEESKUNDE.
Ontwettige uitoefening. - Kenmerken
van de gewoonte. - Het kenmerk dat
de gewoonte, welke voor het misdrijf van
onwettige uitoefening der geneeskunde
vereischt is, onderscheidt, bestaat niet
in de veelvuldigheid van de behandelde
personen, maar wel in de veelvuldigheid
van de daden van uitoefening. (Wet van
12 Maart 1818, art. 18.)
20 September 1937.
87 en 88

uETUIGEN IN STRAFZAKEN.
ZIE RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

GEWETTI6DE VERDENKING.

1

:zie VERWIJZING NAAR EN ANDERE RECHTBANK OP GROND VAN GEWETTIGDE VER-DENKING.

uEWIJSDE. -

Zie KRACHT VAN GE-

WIJSDE.

uEWOONTEMISDADIGERS. - Zie
BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ.

uRONDWET. -

Zie HUISZOEKING.

GEZINSVERGOEDINGEN.
l. - Daden van bedrog. - Toepassing
vari artikel 496 van het Strafwetboek
( opli'chtfng) door di.e wet niet uitgeslot('!n. - Alhoewel de wet van 4 Augustus
1930 op de gezinsvergoedingen van zekere daden, - zooals bij voorbeeld het
bedrog gepleegd hetzij door het overleg-

13

HUISZOEKING.

gen van valsche stukken, hetzij op elke
andere wijze {art. 64 va.n die wet), - bijzondere misdrijven heeft gemaakt, sluit
noch de tekst, noch de geest van die wet
de toepassing van andere straffen uit,
wanneer die daderi of leugenachtige beweringen zoo bestaan of zulke gevolgen
hebben dat zij den aard van een misdrijf
tegen het gemeen recht aannemen. Inzonderheid heeft de wet van 4 Augustus
'1930, voor daden van bedrog ten nadeele
van de kassen van gezinsvergoedingen,
niet willen afwijken van den tekst van
artikel 496 van het Strafwetboek, dat de
oplichting betreft.
28 Juni 1937.
71
2. - Misdrijf. - Vennootschap. - Persoon belast met het dagelijksch beheer
alleen strafbaar. - Is niet wettelijk met •
redenen omkleed het vonnis dat den beheerder van een naamlooze vennootschap
veroordeelt wegens rllisdrijf tegen de wet
op de gezinsvergoedingen, zonder vast
te St!Jllen · dat die persoon belast is met
het dagelijksch beheer van de vennootschap. (Wet van 4 Augu~:>tus 1930, aangevuld door het Koninklijk besluit nr 290
van 30 Maart 1936, art. 63, al. 6.)
16 Maart 1937.
24
3. -; Koninklijk besluit dat de vaste
bijdrage van de werknemers vervangt
door een evenredige bijdrage. -::--· Geen
voorafgaande raadpleging van de Commissie voor gezinsvergoedingen. -,- Be;.
sluit onwettig. - Is onwettig, bij ge.breke
van voorafgaande raadpleging' van de
Qommissie voor gezhisvergciedingen, het
Koninklijk besluit van 1 Juli 1935 dat,
in de diamant-nijverheid, de vaste 'bijdrage van de werkgevers vervarigt door
een evenredige bijdrage. (Wet van 4 Augustus 1930, art. 44, al. 2.)
5 October 1937.
103

H
HUIS VAN ONTUCHT.
Bevoegdheid van het College van burgemeester en schepenen. - Begrip. Artikel 96 van de Gemeentewet gewijzigd door de wet van 30 December 1887
verleent aan het College van burgemee~
ster en schepenen het toezicht op de
personenen op de plaatsen die kennelijk
tot het plegen van ontucht dienen, en
belast dat College met het nemen van de
maatregelen die geschikt zijn om de
operibare gezondheid, zedelijkheid en

rust te handhaven. Het college kan en
moet de individueele maatregelen, die
tot het vervullen van die taak noodzakelijk zijn, treffen zelfs bij 'gebreke van
een door den Gemeenteraad, krachtens
alinea 3 van hoogervermeld artikel, gemaakte verordening.
12 November 1937.
150

HUISZOEKING. -

Zie ook GEEST-

RIJKE DRANKEN.

H11iszoekingen

door

een

ambtenaar

14 KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.- MEDEPLICHTIGHEID.
van het beheer van financien verricht
tot opsporing van misdrijven tegen de
wet op het regime van den alcohol. Huiszoeking met toelating van den belanghebbende. - Geen schending van de
waning. - Huiszoekingen verricht door
een ambtenaarvan het beheer van finan-

cien tot opspori.r,lg van misdrijven tegen
de wet op het regime van den alcohol
kunnen geen schending van de woning
uitmaken, wanneer zij gedaan werden
met toelating van den belanghebbende.
11 Januari 1937.
2

K
KAME:Q
VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING. - Zie RECHTSPLEGING IN STRAFKAKEN.

van een kaart van leurhandelaar. (Kon_
besl. nr 81 van 13 Januari 1935, art. 2.)
20 December 1937.
179
- Zie oak KOOPMAN.

KIND E:QBESCHE:QMIN G.

•

Hioscoop. - Vertooning van een niet
goedgekeurde film. - Goedgekeurde film
waarbij niet de kaart tot machtiging
gevoegd is. - Maakt bet misdrij£ uit
een niet goedgekeurde film, in een inrich-'
ting voor familie- en kindervoorstellingen, te hebben vertoond, bet feit een film
te vertoonen welke goedgekeurd werd,
doch waarbij niet de kaart tot machtiging was gevoegd, (Wet van 1 September
1920, art. 3, 2° ; Kon. besl. van 11 Mei
1922, artt. 9 en 11.)
27 September 1937.
96

KINEMA. - Zie BwscooP.
KOOPHANDEL.
Leurhandel. - Echtgeiwote van den
uitbater geen koopvrouw. - Niet strafbaar wegens het drijven van een handel
zonder voorzien te zijn van een kaart van
leurhandelaar. - Is geen handelaarster
de echtgenoote van den leurhandelaar
die de koopwaren uit den handel van
haar man in het klein verkoopt; als zoodanig in zake gesteld, kan zij niet veroordeeld worden om dien handel te hebben gedreven, zonder houdster te zijn

KOOPMAN.
Leurhandel. Handel uitgeoefend
door tusschenkomst van de echtgenoote
van den koopman. - V erplichting voor
den man ten behoeve van zijn vrouw
een kaart van leurhandelaar te bekomen.
-De leurhandelaar die zijn handel drijft
door tusschenkomst van zijn eohtgenoote, stelt deze feitelijk, ten aanzien van
het publiek, in den toestand van een bediende of aangestelde, hetgeen hem ver-·
plicht voor haar een kaart van leurhandelaar te bekomen. (Kon. besl. n" 81
van 13 Januari 1935, art. 6.)
20 December 1937.
179
- Zie oak KooPHANDEL.

K:QACHT VAN GEWIJSDE.
Beslissend gedeelte van het vonnis. Begrip. - Het beslissend gedeelte van
het vonnis, waaraan de kracht van het
gewijsde verbonden is, bestaat in hetgeen
de reohter beslist heeft aangaande de
betwisting, welke plaats de beslissing in
de bewomdingen van het vormis oak
inneemt, en welke de vorm zij waarin zij
wordt uitgedrukt.
5 Juli 1937.
76

L

LEGE:Q. - Zie MILITAIR-MILITIE.
LEU:QHANDEL. - Zie KooPHANDEL. KoOPMAN.

M
MEDEPLICHTIGHEID.
Dader. -- Belclaagde alleen schuldig
verklaard. -- Deelneming of h~tlp vanwege de overige be~laagden uitdrukke-

lijk van de hand gewezen. - Impliciete
verklaring dat laatstgenoemden geen
daders zijn van bedoelde feiten. - Het
arrest dat. opgeeft dat sleobts een van de

.I

OPENBARE DRONKENSCHAP.

MILITAIRE HECHTBANKEN.

15

bruik van vertrouwen. - Artikel491 van
het Strafwetboek wordt niet geschonden
door het. arrest. da t een tusschen partijen
aangegane overeenkomst als een verbruikleening bescl;wuwt, en verklaart dat
beklaagde, tengevolge van die overeenkomst, eigenaar was geworden van de
geleende geldsom, bijgevolg zich niet
MILITAIR.E
R.ECHTBANKEN- schuldig heeft kunnen maken aan misbruik van vertrouwen, overigens niet
MILIT AIR. EN.
1. - Verduistering van militaire voor- beWezen zijnde dat partijen zouden bewerpen. - Onderofficier, korporaal of dongen hebben dat de overhandiging van
de geldsom afhankelijk werd gesteld van
,brigadier dader van het misdrijf. Berooving van den graad. - Moet door de uitvoering van een bepaald voorrieden rechter uitgesproken worden. - De men.
1468 November 1937.
berooving van den graad moet, krachtens
de laatste alinea van artikel 54 van het
2. - Bewijs van het geschonden conmilitair Strafwetboek, door den rechter tract.. - Regelen van het burgerlijk
uitgesproken worden tegen den onder- recht.- Wanneer het contract, waarvan
officier, korporaal of brigadier die wape- de schending een misbruik van vertrounen, legervoorraad, voorwerpen van wen zou uitmaken, betwist wordt, moet
kazerneering of veldlegering, geld of het bestaan van ~dat. contract bewezen
welke voorwerpen ook die aan militairen worden volgens de regelen van het burof aan den Staat toebehooren, verdui- gerlijk recht.
·
sterd heeft.
5 Juli 1937.
7o
1 Maart 1937.
15
3. - Bestaan van het geschonden con2. - V ervolgingen ingesteld tegelijk tract. - Betwisting. - Vroeger vonnis.
tegen een militair met. onbepaald verlof, - Er is kracht vari gewijsde over het
wegens een, misdrijf tegen de verkeers- bestaan van een huurcontract wanneer,
verordening en een misdrijf van gemeen op . de betwisting aangaal).de de · werkerecht, en tegen een militair in werkelij- lijkheid en de rechzinnigheid van dat.
ken dienst wegens misdrijf tegen de ver- contract, reeds vroeger door een vredekeersverordening gepleegd tijdens zijn rechter beslist werd dat de voorwerpen
dienst. - Militaire rechtsmacht bevoegd. eerst verkocht werden door den verweer- Wanneer een militair met onbepaald der aan den aanlegger, die werkelijk den
verlof, wegens misdrijf tegeh de verkeers- prijs er voor betaalde, en daarna ververordening en misdrijf tegen het ge- huurd werden aan den verweerder, thans:
meen recht, en een militair in werke- vervolgd om ze bedrieglijk te hebben
lijken dienst, wegens misdrijf tegen de verduisterd.
verkeersverordening gepleegd gedurende
5 Juli 1937.
7&
den dienst, tegelijk worden vervolgd, en
die misdrijven onderling samenhangend MUNT.
zijn, is de roilitaire rechtsmacht bevoegd
Gouden muntstukken. - Vervoer biner van kennis te nemen. (Wet van
15 Juni 1899, artt. 22, 23, 3°' en 23, nenslands zonder geleibrief. - Volstrekt
verboden. - Het ministerieel besluit van
al. 6.)
25
· Maart 1935 verbiedt op volstrekte26 october 1937.
133 ·
wijze binnenslands goud te vervoeren
zonder geleibrief afgeleverd door de bierMISBR.UIK VAN VER.TR.OUWEN. toe aangewezen ambtenaren. (Wet van
l. - Verbruikleening. -,Sam geld. 8 Mei 1924, art. 3.)
Beklaagde eigenaar e1· van. - Geen mis105,
5 October 1937.
beklaagden de dader is van de ten laste
gelegde materieele feiten en de overige
beklaagden noch deelgenomen, noch
geholpen hebben aan die feiten, verklaart
stilzwijgend dat laatstgenciemden niet de
daders er van zijn.
5 october 1937.
105

0
ONDER.ZOEK IN STR.AFZAKEN.
-

ZIE

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

ONMIDDELLIJKE
NEMING. - Zie
STRAFZAKEN,

GEVANGENRECHTSPLEGING IN

OPENBAR.E DR.ONKENSCHAP.
Huis van geheime ontucht. - Besluit
van het College van burgemeester en.
schepenen dat aan den houder verbiedt

16

OPLICHTING. -

QUALIFICATIE VAN HET STRAFBAAR FElT.

K herberg te houden >> op het grondgebied van de gemeente.· -- Draagwijdte. Een besluit. van bet College van burgemeester en schepenen vaststellende dat
een bepaald persoon houder is van een
herberg waar men zich aan gebeime
ontucht overlevert, en verwijzende onder
meer naar artikel 14 van de wet van
16 Augustus 1887, aan dien persoon verbiedt cc herberg te houden », op het
grondgebied der gemeente, moet beschouwd worden als hem tevens verbiedend dranken te slijten in zijn i~richting.
(Wet van 16 Augustus 1887, art. 14,
alinea 3, I 0 .)
'12 November 1937.
150

OPLICHTING.
l. - Begrip. - Handelingen jegens
den raadgever of lasth.ebb'er van den
benadeelden persoon. - Oorzaak van het
overhandingen van de fondsen door
.dezen benadeelden persoon. - W anbedrijf van oplichting als bestaande te aanzien. - Souvereine beoordeeling door den
rechte1·. - Het aanwenden van bedrieglijke handelingen jegens den raadgever
of lasthebber van den, benadeelden persoon valt onder het wettelijk begrip van
bet wanbedrijf van oplichting, zoodra
die handelingen, overeenkomstig .het
opzet van hem die ze heeft verricht, de
oorzaak 'Waren dat de fondsen door den
benadeelde overhandigd werden. Zulks
wordt door den rechter, die ten gronde
beslist, op souvereine wijze beoordeeld.
•(Strafwetboek, art. 49.) ·
15 November 1937.
152
2. - Bedrieglijke handelingen. - Sou.ve1·eine beoordeeling door den rechter
die ten grande beslist. - De beoordeeling
van den over de feiten beslissenden rechter, die het. vertoonen van onjlliste be.scheiden als een · . bedrieglijke handeling
beschouwt, is .,bindend.
15 November 1937.
152

3. - Opzet zich aan een ander toebehoorende fondsen toe te eigenen. - Souvereine beoordeeling door den 1·echter
die ten grande beslist. - Is gebrekkig in
feite het middel dat, om te doen verklaren dat de bestanddeelen. van de oplichting niet aanwezig zijn, steunt op het
gebrek aan opzet om zich de fondsen toe
te eigenen, dan wanneer de rechter op
souvereine wijze het bestaan van dat
opzet vaststelt.
15 November 1937.
152

OVERSPEL.
I. - Medeplichtigheid. - Betrappiny
op heeterdaad. - Souvereine beoordeeling van den rechter die ten grande uitspraak doet. - De rechter die ten gronde
uitspraak doet kan, uit de omstandigheden die door den officier van ,politie
in zijn proces-verbaal tot vaststelling van
het overspel worden vermeld, op souvereine wijze afleiden dat de man en de
vrouw samen in hetzelfde bed verbleven;
dat aldus, de feiten die bet door artikel 388 voorziene wanbedrijf uitmaken
vastgesteld werden terwijl zij werden
gepleegd, en: dat bijgevolg; de door dat
artikel vereischte betrapping op heeterdaad ter zake bestaat.
10 Mei 1937.
40

2. - Veroordeeling bij verstek.- Verzet binnen den gewonen termijn.- Ove1'schrijving van de echtscheidi'(!g. - Ve1'val van de publieke vordering. - De
publieke vordering wegens overspel en
medeplichtigheid. vervalt, door de overschrijving van de echtscheiding in de
registers . van den burgerlijken stand· na
het verzet dat, binnen deii gewonen termijn, tegen het bij verstek gewezen
arrest van. veroordeeling gedaan werd.
(Wet van 17 April 1878, art. 2, al. 2.)
19 Mei 1937.
43

p
PE:QS. - Zie DRUKPERS. ..

Q
QUALIFICATIE VAN HET ST:QAFBAAR FElT. - Zie RECHTSPLEGING IN
STRAFKAZEN.

RAADKAMER. -

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
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R
RAAD KAMER. - Zie RECHTSPLEGING
IN STRAFKAZEN.

RECHTEN VAN DE VERDED~
GING. - Zie AssiSEN.- RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

RECHTSGEBIED. -

Zie BEVOEGD-

HEID EN RECHTSGEBIED.

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
HOOFDSTUK I.
VooRONDERZOEK. - RAADIUMER.
INBESCHULDIGINGSTELLING.

1. ---'- Onderzoek in strafzaken. - Wanbedrijf. - Raadlcamer. - Beschikking
tot verwijzing. - Geen verplichting al
de bestanddeelen van het misdrijf vast
te stellen. - In tegenstelling met de vonnisgerechten moet de raadkamer, · uitspraak doende overeenkomstig artikel130 van het Wetboek van strafvordering, niet al de wettelijke bestanddeelen
vaststellen ; zij kan er zich toe bepalen
de materieele feiten op te geven waarover beklaagde zich zal te verdedigen
hebben v66r het vonnisgerecht, aan hetwelk het behooren zal na te gaan en op
tegenspraak vast te stellen of die feiten
de bestanddeelen van het misdrijf bevatten, en of ze niet verjaard zijn.
20 September 1937.
87
2. ·- Onderzoek in strafzaken. - Beschikking tot verwijzing naar de politierechtbank. - Niet-naleving van de
vormen die de rechten der verdediging
moeten vrijwaren.
Nietigheid.
Wanneer de raadkamer, met aanneming
van verzachtende omstandigheden, den
beklaagde verwijst naar de politierechtbank, wegens een door hem gepleegd
wanbedrijf, is de beschikking, die deze
verwijzing beveelt, nietig, indien zij niet
werd voorafgegaan door de rechtsvormen
die er toe strekken aan den beklaagde de
mededeeling van den bundel, zijn verschijning en zijn verdediging v66r de
Raadkamer te verzekeren. (Wet van
25 October, eenig artikel, XV.)
16 November 1937.
·
154
3.· - Kamer van inbeschuldigingstelling. - Telastlegging van oudermoord. 2

Verzwarende omstandigheid van voo1'bedachten raad in de beschikking tot
verwijzing voorzien.
Wanneer de
telastlegging die is van oudermoord, kan
de kamer van inbeschuldigingstelling de
verzwarende omstandigheid van voorbedachten raad vermelden, ofschoon de
oudermoord met den dood wordt gestraft. (Strafwb., artt. 394 en 395.)
21 December 1937.
187
4. - OndeTZoek van de zaak ambtshalve door het hof van bemep, krachtens artikel 235 van het wetboek van
strafvordering. - Aangewezen raadsheer
die bevel tot aanhouding aflevert. Bevestiging door het hof. - Beroep van
beklaagde tegen beschikking door raadkamer gegeven over de voorloopige hechtenis. - Wanneer het Hof van beroep
het onderzoek van een zaak, krachtenf"
artikel 235 van het Wetboek van Strafvordering ambshalve tot zich neemt, en
de aangewezen raadsheer tegen den
beklaagde een bevel tot aanhouding heeft
afgeleverd dat door het Hof werd bevestigd, is het beroep dat door den beklaagde, ingesteld is, tegen de beschikking van de raadskamer die beslist had
over de voorloopige hechtenis zonder
voorwerp.
26 October 1937.
135
5. - Onderzoek van de zaak ambtshalve door het Hof van beroep, krachtens artikel 235 van het Wetboek van
Strafvordering. - Raadsheer aangewezen als onderzoekend rechter. - Bevel
tot aanhouding. - De raadsheer, die
werd aangewezen om het ambt van onderzoekend reahter waar te nemen in
een zaak waarvan het Ho£ van beroep
het onderzoek, krachtens artikel 235 van
het W etboek van Strafvordering tot zich
heeft genomen, is gerechtigd om te
beoordeelen of er aanleiding bestaat een
bevel tot aanhouding tegen beklaagde af
te leveren, en dit bevel is regelmatig
afgeleverd wanneer daarin de gewichtige en uitzonderlijke omstandigheden,
die de aanhouding wettige.n, worden
opgegeven. (Wb. v. Strafv., art. 237; wet
van 20 April1874, art. 8.)
135
26 October 1937.
6. - O~deTzoek van de zaak ambtshalve door het Hof van bemep, krachtens artikel 235 van het W etboek van

18

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

Strafvordering.
Bevoegdheid van het
Hof. - Artikel 235 van het Wetboek van
Strafvordering laat het Hof van beroep
toe het onderzoek van de zaak ambtshalve tot zich te nemen, om het even
of door den eersten rechter al dan niet
een onderzoek is begonnen.
26 October 1937.
135
HOOFDSTUK II.
BEHANDELING VOOR nE RECHTBANK.

7. - D1·ie opvolgende dagvaardingen
voor drie verschillende terechtzittingen
van de correctioneele rechtbanlc. - Behandeling die slechts begint op de derde
terechtzitting. - Geen onwettigheid. Beklaagde kan geen middel van verbreking ontleenen aan het feit dat hem drie
dagvaardingen opvolgend werden beteekend om te verscbijnen op drie verscbillende terecbtzittingen van de correctioneele recbtbank en dat de bebandeling van de zaak slecbts aangevangen
werd op de derde terecbtzitting.
11 Januari 1937.
2
8. - Getuigen. - Correctioneele zalcen. - Hof van beroep. - Opteelcenen
van de verlclaringen der getuigen. Niet vereischt. - De verplichting de
verklaringen van de getuigen op te teekenen geldt slecbts voor de strafrecbtbanken die in eersten aanleg vonnissen.
(Wb. v. Strafv., artt. 155 en 189; wet
van 1 Mei 1849, art. 10.)
19 April 1937.
29
9. - Getuigen. - Hof van beroep. Hooren .van een medebelclaagde die in
eersten aanleg veroordeeld werd, doch
geen beroep instelde. - Geen enkele
wetsbepaling verbiedt den recbter in beroep als getuige dengene te booren die,
door een in kracbt van gewijsde gegane
beslissing van den eersten recbter,
veroordeeld werd samen met een medebeklaagde welke aileen beroep beeft mgesteld tegen het vonnis.
19 April 1937.
29
10. - Eed. - C01-rectioneele zalcen. Eed vereischt op straffe van nietigheid.~et. afleggen .yan den eed, door getuigen
dre m correctwneele zaken gehoord worden, is even als in crimineele zakeri, een
op straffe van nietigheid voorgescbreven
formaliteit.
19 April 1937.
29
11. -· Correctioneele zaken. - Ondervmgi'ng van betichte. - Niet voorge-

schreven op straffe van nietigheid. De ondervraging van den beklaagde,
voorzien door de artikelen 190, 210 en
211 van bet Wetboek van strafvordering, is niet voorgescbreven op straffe
van nietigbeid.
25 Januari 1937.
5

12. - Zittingsblad, geteelcend door
den voorzitter en den griffier, vaststellende dat een getuige onder eed gehoord werd. - Bewijs van de eedaflegging van den getuige. - Wanneer beklaagde in beroep beweert en aanbiedt
te bewijzen dat een door de correctioneele rechtbank geboord getuige den
eed niet deed, beantwoordt bet Hof van
beroep dat middel door vast te stellen
dat <<die getuige onder eed geboord
werd, zooals bet blijkt uit bet zittingsblad dat door den ·voorzitter en den
griffier geteekend werd.
11 Januari 1937.
2
13. - Zittingsblad van de correctioneele rechtbanlc waarop de naam van den
belclaagde ontbreelct. - Stoffelijke ve1'gissing, overigens hersteld door de bewoordingen van het vonnis. - Geen
nietigheid. - Er is geen nietigheid, wanneer bet zittingsblad van de correctioneele recbtbank den naam van den beki::agde niet verp1eldt, ingeval dit verz?rm een eenvoudige stoffelijke vergissmg is en deze vergissing overigens door
de bewoordingen van bet vonnis hersteld
werd.
18 October 1937.
118
14. - Zittingsblad. - Onderteelcening
door den voorzitter. - Is gebrekkig in
feite bet middel daaraan ontleend dat
niet op autbentieke wijze werd vastgesteld dat de wezenlijke vormen werden
nageleefd, daar bet zittingsblad ·van de
correctioneele rechtbank, in beroep uitspraak doende, niet geteekend is door
den voorzitter, dan wanneer bet voimis
vaststelt dat die wezenlijke vormen
werden nageleefd.
28 september 1937.
100
15. - Correctioneele rechtbank. Artikel 372 van het Wetboek van Strafvordering niet van toepassing. - Artikel 372 van het Wetboek van Strafvordering, betreffende het· proces-verbaal
van de debatten v66r bet Hof van assisen, is niet van toepassing op de.rechtspleging v66r de correctioneele recbtbank
die uitspraak doet over het beroep tegen een vonnis van de politierechtbank.
28 September 1937.
100

.
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16. - Aanteekening van de verklaringen der getuigen. - Niet verplichtend
voor de rechtsmacht die in laatsten aanleg beslist. - pe verplichting om de verklaringen van de getuigen in een procesverbaal op te teekenen geldt niet voor
de strafrechtbanken die in laatsten aanleg rechtspreken (namelijk, ter zake,
voor de rechtspleging die v66r het Hof
van beroep geschiedt, op rechtstreeksche dagvaarding van den Procureur
generaal, bij toepassing van de artike"
len 479 en 483 van het Wetboek van
strafvordering). (Wetb. van strafv.,
artt. 155 en 189; wet van 1 Mei 1849,
art. 10.)
23 November 1937.
159 en 160
HOOFDSTUK III.
RECHTEN VAN UE VERDEDIGING.

17. - Rechten van de verdediging.
- Beklaagde. - Begrip. - Is niet gegrond de bewering van veroordeelde die
aanvoert dat zijn recht van verdediging
geschonden werd omdat hij niet ondervraagd is geweest zooals de artikelen 190,
210 en 211 van het Wetboek van strafvordering voorschrijven, dan . wanneer
uit de vermeldingen van het bestreden
arrest en uit het zittingsblad blijkt dat
zijn verdediging door zijn raadsman
werd voorgedragen en hijzelf, daarna
ondervraagd door den voorzitter, verklaard heeft dat hij geen verderen uitleg te verschaffen had.
25 Januari 1937.
5
18. - Rechten van de verdediging. V oorbehoud door beklaagde uitgedrukt
in conclusie. - Vonnis. - Niet noodzakelijk in het vonnis akte te verleenen.
- Akte moet in het vonnis niet verleend
worden van door beklaagde gemaakt
voorbehoud, wanneer zoodanig voorbehoud vermeld werd in de door den voorzitter geviseerde conclusie.
26 October 1937.
135
19. - Rechten van de verdediging.
- Bundels van de partijen neergelegd
na de terechtzitting, tijdens de beraadslaging. - Bundel van de burgerlijke
partij waarin een brief waarvan beklaagde beweert slechts bij uittreksel
kennis te hebben gekregen. - Niet onwettig. - Indien beklaagde niet bewijst
dat, zooals beweerd, de burgerlijke partij
een nieuw stuk heeft gevoegd bij den
bundel die door haar, na de terechtzitting, werd neergelegd, kan hij niet doen

19

gelden dat zijn recht van verdediging
geschonden werd.
6 December 1937.
175
20. - Rechten van de verdediging. Wijziging van de benaming van het feit.
~ De rechten van de verdediging werden geeerbiedigd, alhciewel de rechter de
benaming van het feit heeft gewijzigd,
wanneer de burgerlijke partij, in de door
haar regelmatig neergelegde conclusie,
beweerd heeft dat het feit onder de
nieuwe benaming viel.
11 October 1937.
109
21. - Rechten van de verdediging.
- Beklaagde die inroept dat hij niet
het laatste wom·d heeft gehad. - Geen
stuk waaruit blijkt dat hij het had aangevraagd. - Middel niet ontvankelijk.
- De beklaagde kan voor het Hof niet
inroepen dat hij v66r den correctioneelen
rechter niet het laatste woord gehad
heeft, wanneer uit geen enkel stuk van
den bundel blijkt dat hij het aangevraagd had.
15 Juni 1937.
62
HOOFDSTUK IV.
BURGERLIJKE PARTIJ.

22. - Gemeente. - Misdrijf tegen een
gemeenteverordening. - Zedelijk belang
van de gemeente bestaande in de naleving van haar verordeningen. - Stelling
als burgerlijke partij niet ontvankelijk.
- ·De steiling als burgerlijke partij van
een gemeente is niet ontvankelijk wanneer zij aileen gegrond is op het zedelijk
belang bestaande in de naleving van haar
met straffen bekrachtigde verordeningen;
dit belang wordt gevrijwaard door de
openbare vordering en de door deze vordering nagestreefde bestraffing. (Wet
van 17 April 1878, art. 3.)
10 November 1937.
148
HOOFDSTUK V,
BESLISSING.

23. - Benaming van het feit. - Vermogen desaangaande van den rechter in
beroep. - De rechter in beroep, die
kennis neemt van het beroep dat aileen
door de burgerlijke partij wordt ingesteld tegen een vonnis van vrijspraak,
kan en moet, om over de burgerlijke
belangen uitspraak te doen, onderzoeken
welke bepaling van de strafwet op het
vervolgde feit van toepassing is, zonder

20
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te dien aanzien gebonden te zijn door de · afstand niet uit vrijen wil gedaan werd
benaming die, in de dagvaarding, aan en derhalve geen waarde heeft.
3 ~ei 1937.
38
het feit gegeven werd; echter moet hij
de rechten van de verdediging eerbie28.
Vrije
beoordeeling
doorden
digen.
11 October 1937.
109 rechter. -- W aar-de van de getuigenissen. - Feitelijke elementen van de wet-·
tige zelfverdediging. - De rechter die
24. - Qualificatie.
Strafzaken. Wijziging van de qualificatie door het ten gronde beslist, beoordeelt vrij de
vonnisgerecht. - De rechter in beroep waarde van de aangevoerde getuigenisis, zooals de eerste rechter, gehouden na sen en het bestaan of het ontbreken van
te gaan of de ten laste van betichte de feitelijke elementen die den grond
gelegde feiten goed gequalificeerd wer- van rechtvaardiging van wettige zelfverden; hij kan desnoods de. qualificatie dediging uitmaken.
9 Februari 1937.
11
wijzigen mits de rechten van de verdediging geeerbiedigd worden.
29. - Souvereine beoordeeling dooT
16 ~aart 1937.
26 den Techter. - Verduistering van titels.

25. - Veroordeeling op vervolging van
het beheer van financien. - Geen verplichting om de vordering van beklaagde,
wegens roekeloos en tergend geding, uitdrukkelijk af te wijzen. - Het arrest
dat, op de vordering van het beheer van
financien, den beklaagde veroordeelt,
moet den eisch tot schadevergoeding die
wegens roekeloos en tergend proces
wordt ingesteld door den beklaagde tegen
het beheer van financien, vervolgende
partij, niet uitdrukkelijk afwijzen.
11 J anuari 1937.
2
26. - Souvereine beoordeeling door
den rechter. - Onvrijwillige dooding of
lichamelijke letselen. - Rechter kan de
tekortkoming vinden in de feitelijke omstandigheden, ofschoon deze geen strafbaar fei-t uitmaken. - Ter zake van misdrijven tegen de artikelen 418 en volgende van het Strafwetboek (onvrijwillige dooding, onvrijwillige lichamelijke
letselen), kan de rechter die ten gronde
uitspraak doet de gepleegde tekortkoming vinden in de feitelijke omstandigheden die aan den persoon van het slachtoffer letsel toebrachten, alhoewel die
omstandigheden geen strafbaar feit uitmaken.
24 ~ei 1937.
48

27. - Souvereine beoordeeling door
den rechter. - Vervolging wegens het
onderhouden van een bijzit. - Afstand
van de klacht. - W aarde van den afstand. - Souvereine beom·deeling. - De
rechter die, in een strafzaak wegens het
onderhouden van een bijzit, den door de
beleedigde echtgenoote gedanen afstand
van de klacht vaststelt, beslist op souvereine wijze, zich steunende op de feitelijke gegevens van de zaak, dat de

- Een enkel feit of meeT feiten van misbTuik van vertrouwen. - Wanneer de
telastlegging luidt zekere titels te hebben
verduisterd, beoordeelt de rechter, die
over de feiten uitspraak doet, op souvereine wijze of er slechts een enkel feit
van misbruik van vertrouwen, slaande
op al de titels, werd gepleegd, of wei of
er verschillende feiten van misbruik van
vertrouwen, elk slaande op een gedeelte
van de titels, voorhanden is.
169
29 November 1937.

30. - Souvereine beoordeeling door
den rechter. - Uitlegging van conclusie.
- De rechter die ten gronde uitspraak
doet legt op souvereine wijze de conclusie
uit die wordt overgelegd, mits de uitleg- ·
ging niet strijdig zij met de bewoordingen van die conclusie.
10 November 1937.
148
31. - Onmiddellijke gevangenneming.
- Regelmatig bevel van de correctioneele
rechtbank. - Straffen dooT het Hof van
beroep verminderd tot beneden zes
maanden. - W ettelijke vereischten tot
handhaving van het bevel tot gevangenneming. - Wanneer de correctioneele
rechtbank tot zes maanden of meer
gevangenisstraf, met onmiddelijke gevangenneming, veroordeeld heeft, mag het
Hof van beroep, dat de straffen tot minder dan zes maanden terugbrengt, het
handhaven van de gevangenneming
slechts bevelen voor zoover het openbaar
ministerie zulks vordert, de beklaagde
daarover gehoord wordt, en het Hof bij
eenparigheid uitspraak doet. (Wet van
20 April 1874, art. 21, gewijzigd door de
wet van 9 ~ei 1931.)
157
22 November 1937.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN. - REGELING VAN RECHTSGEBIED. 21

llEDENEN VAN DE VONNISSEN
EN AllllESTEN. - Zie VoNNISSEN
EN ARRESTEN.

llEGELJNG VAN RECHTSGEBIED.
1. - In kracht van gewijsde gegane
beschikking van de raadkamer verwijzende naar de correctioneele rechtbank.
- Vonnis van de correctioneele rechtbank gewijzigd door arrest van het Hof
van beroep, dat beslist dat het misdrijf
een persmisdrijf is. Regeling van
rechtsgebied. - Er bestaat aanleiding
tot regeling van rechtsgebied, wanneer
het ten laste van beklaagden gelegd feit,
door een in kracht van gewijsde gegane
beschikking van de raadkamer, verwezen
werd naar de correctioneele rechtbank,
en het Hof van beroep, op beroep het
vonnis van de correctioneele rechtbank
wijzigend, verklaard heeft dat het ten
laste gelegd misdrijf een persmisdrijf is,
en de correctioneele rechter 'bijgevolg
niet bevoegd was er van kennis te nemen.
31 ~ei 1937.
52
2. - Beschikking van de raadkamer
die naar de correctioneele rechtbank verwijst. - Vonnis van deze rechtbank die
zich onbevoegd verldaart. - Regeling van
rechtsgebied. - Wanneer een in kracht
van gewijsde gegane beschikking van de
raadkamer beklaagde verwezen heeft naar
de correctioneele rechtbank, en deze door
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis
beslist heeft dat zij onbevoegd was omdat die beklaagde in het arrondissement
van de rechtbank niet gevonden werd, in
een ander arrondissement woi::mt, en de
feiten in dit arrondissement heeft gepleegd, wordt de regeling van rechtsgebied uitgesproken.
22 Juni 1937.
68
3. - Verwijzing naar de correctioneele
rechtbank wegens een wanbedrijf. - Feit
een misdaad uitmakende. - Hof van
beroep dat zich onbevoegd verklaart. Regeling van rechtsgebied. - Ret Hof
regelt het rechtsgebied, met vernietiging
van de beschikking tot verwijzing en verwijzing naar een kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer, na verwijzing
naar de correctioneele rechtbank wegens
een wanbedrijf { aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op
een meerderjarige, Strafwb., art. 373),
het Hof van beroep zich onbevoegd heeft
verklaard omdat het feit een rnisdaad
uitrnaakt. (Verkrachting, Strafwb., artikel 375).
30 November 1937.
171

4. - Beschikking van de raadkame1·
welke naar den politierechter, verwijst,
en rechtstreeksche dagvaarding, v66r
dien rechte1·. - Politierechter die de zalcen als verknocht samenvoegt en zich
onbevoegd verklaart. - Beschikking en
vonnis van onbevoegdverklaring in
kracht van gewijsde gegaan. - Regeling
van rechtsgebied. - V erwijzing naar den
krijgsattditeur. - Bij beschikking van de
raadkamer, die verzachtende omstandigheden aannam, werd een rnilitair met
onbepaald verlof, wegens onvrijwillig toegebrachte slagen, verwezen naar den politierechter voor welken hij tevens werd
gedagvaard wegens misdrijf tegen de
verkeersverordening; de politierechter,
na die zaak uit hoofde van verknochtheid te hebben samengevoegd met deze
van een militair in werkelijken · dienst,
tegelijkertijd vervolgd wegens misdrij£
tegen de verkeersverordening, gepleegd
tijdens den dienst, .verklaarde zich onbevoegd; daar de beschikking tot verwijzing en het vonnis van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde gegaan zijn,
spreekt het Hof de regeling van rechtsgebied uit en verwijst de zaak naar den
krijgsauditeur.
26 October 1937.
133
5. - Correctioneele rechtbank waarnaar een misdaad en een daarmee samenhangend wanbedrijf verwezen wordt door
beschikking van de raadkamer. - Vonnis
waarbij de Rechtbank zich onbevoegd
verklaart ten aanzien van de misdaad,
maar van het wanbedrijf kennis neemt.
- Regeling van rechtsgebied.- Wanneer
de raadkamer, zonder verzachtende omstandigheden ten voordeele van beklaagde aan te nemen, dezen verwijst
naar de correctioneele rechtbank wegens
een misdaad en een hiermede samenhangend wanbedrijf, en die rechtbank
zich onbevoegd verklaart ten aanzien van
de misdaad, doch kennis neemt van het
wanbedrijf, waarvan de behandeling uitgesteld wordt op een onbepaalden datum,
bestaa t er aanleiding om, door regeling
van rechtsgebied en uit hoofde van de
verknochtheid, de beide misdrijven te
brengen. voor een en dezelfde jurisdictie,
na vermetiging van de beschikking der
raadkamer en van het gedeelte van het
vonnis dat het wanbedrijf ter kennisneming heeft behouden. (Wb. v. Strafv.,
art. 536.)
131
26 October 1937.
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s
SAMENLOOP VAN MISDIUJVEN.
Samenloop van een wanbedrijf met een
overtreding. -- De correctioneele gevangenisstraf slorpt de politiegevangenisstraf
op. - In geval van veroordeeling wegens
een wanbedrij£ en een overtreding, die
samenloopen, wordt de politiegevangenisstraf opgeslorpt door de correctioneele
gevangenisstra£. (Str£tfwb., art. 59.)
169
29 November 1937.

SPEL.
W eddenschappen op tvedrennen van
paarden. - Ontbreken van een toelating.
- Voorwaarden tot het misdrijf. - Hij
die, zonder weddenschappen op de wedrennen van paarden uit te baten, noch
aan de uitbating er van dee! te nemen,
aanneemt een weddenschap aan te gaan
voor een derde, pleegt niet het misdrij£
voorzien door artikel 53, § 3, alinea 2,
van de wet van 31 December 1925.
107
5 October 1937.

ST:RAF.
I. - Aam·anding van de eerbaarheid
gepleegd met geweld of bedreiging. Geldboete. - Onwettig. - Is onwettig
de geldboete uitgesproken wegens aanranding van de eerbaarheid gepleegd met
geweld of bedreiging. (Strafwb., art. 373.)
20 December 1937.
177 en 178
2. - Aanranding van de eerbaarheid
gepleegd met geweld of bedreiging. Verzachtende omstandigheden niet voorzien. - Gevangenisstraf van een maand.
- Onwettig. - Is onwettig, indien de
rechter geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen, de gevangenisstra£ van een maand, uitgesproken wegens aanranding van de eerbaarheid met
geweld of bedreiging. (Strafwb., art. 373.)
20 December 1937.
177
3. - Idee"ele samenloop van misdrijven. - Ztvaarste straf. - Naar den politierechter verwezen tvanbedrijf van verwondingen toegebracht door onvoorzichtigheid. - Misdrijf tegen de politie van
het verkeer. - Straf gesteld op het misdrijf tegen de politie van het verkeer. Wanneer er ideeele samenloop bestaat
ten aanzien van een naar den politierechter verwezen wanbedrijf van verwondingen door onvoorzichtigheid .toegebracht
en van een misdrijf tegen de politie van

het verkeer, is de zwaarste straf, welke
alleen moet worden uitgesproken, degene
die gesteld is op het misdrijf tegen de
politic van het verkeer.
23 Februari 1937.
13
4. - Zwaarder straf tegen mededader
van een misdrijf als tegen hoofddade1·.
- W ettelijkheid. - De mededader van
een misdrijf kan wettelijk veroordeeld
worden tot een straf die zwaarder is dan
die welke tegen den hoofddader uitgesproken wordt.
9 Maart 1937.
22

5. _j' Bouwwerken (bij misdrijf uitgevoerde). -De 1·echter moet het afbreken er van bevelen tegen den dader, al
is deze niet de eigenaar. - Ingeval hij
veroordeelt wegens het uitvoeren van
bouwwerken, in strijd met de wetten of
de verordeningen, moet de rechter het
afbreken van de. wederrechtelijk opgerichte gebouwen tegen den dader bevelen, al is deze niet de eigenaar van die
gebouwen, maar slechts de lasthebber
van den eigenaar. (Wetb. van Strafv.,
art. 161.)
22 Juni 1937.
67
6. - Vervolging tvegens vervoer en
bezit van alcohol, deelneming aan smokkel door bediende van het beheer de1·
douanen, en wegens diefstal van alcohol.
- Een enkele gevangenisstraf. - Gerechtvaardigd ten aanzien van den diefstal. - Doch bijkomende, voor lj,iefstal
niet voorziene straf niet wettig. - Wanneer, bij vervolging, a) wegens vervoer
en bezit van alcohol, zonder geldige bescheiden, b) om, bediende zijnde van het
beheer der douanen, rechtstreeks of onrechtstreeks aan feiten van of poging tot
smokkel te hebben deelgenomen, c) wegens diefstal van alcohol, de rechter, bij
toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek, een enkele gevangenisstraf van
twee jaar uitspreekt, is de veroordeeling
van beklaagde tot die straf gerechtvaardigd ten aanzien van den diefstal ; de
door beklaagde voorgewende vergissing
van den rechter aangaande de toepassing
van artikel 12 van de wet van 12 December 1912, in plaats van artikel 14 van die
wet dat geen gevangenisstraf doch aileen
fiscale geldboete voorziet, geeft, zelfs indien de vergissing bestond, geen aanIeiding tot verbreking en het middel door
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peklaagde daaraan ontleend is van belang ontbloot.
Nochtans was het den rechter, luidens
artikel 65 van het Strafwetboek, slechts
toegelaten de zwaarste straf, te weten, die
van den diefstal, op te leggen. Hij mocht
bijgevolg de voor diefstal niet voorziene
straf van bestendige onbewaamheid tot
het uitoefenen van openbare ambten
(Wet van 6 April 1843, art. 34}, tegen
beklaagde niet uitspreken. Door deze.
straf toe te passen heeft hij artt. 65 en
463 van het Strafwetboek geschonden en
het arrest wordt, te dien aanzien, ambtshalve verbroken, zonder verwijzing.
14 Juni 1937.
59
7, - Dooding en verwondingen.
V erwondingen veroorzaakt door onvoorzichtigheid. - Misdrijf tegen de politie
van het verkeer. - Onvoorzichtigheid
bestaande in een misdrijf tegen de politie
van het verkeer. - Een enkele straf. Wanneer de rechter die ten grande beslist
kennis genomen heeft van een telastlegging verwondingen door onvoorzichtigheid te hebben toegebracht en van een
telastlegging een misdrijf tegen de politie
van het verkeer te hebben gepleegd, en
verklaart dat beide telastleggingen bewezen zijn, maar dat de onvoorzichtigheid
bestaat in het gepleegde misdrijf tegen de
politie van het verkeer, dan spreekt hij
slechts een enkele straf uit, namelijk de
zwaarste. (Strafwetb., art. 65.)
23 Februari 1937.
13
8. -- Telastlegging drie verschillende
malen de goede zeden te hebben geschonden. - Drie feiten begrepen in een volzin. - Drie verscht"llende straffen. Wettig; - Beklaagde; die naar de correctioneele rechtbank werd verwezen om ten
minste drie verschillende malen de goede
zeden te hebben geschonden, kan tot drie
verschillende straffen veroordeeld worden,
en kan inroepen dat, wijl de drie feiten
in een enkelen volzin begrepen waren, de
beschikking van de raadkamer slechts
een ~nkel voortgezet wanbedrijf heeft
voorz1en.
21 December 1937.
187

9. - Vier naar den correctioneelen
rechte1· verwezen misdaden van diefstal
met verzwarende omstandigheden. - Een
daarvan gepleegd bij herhaling. - Vier
straffen elk van vijf jaar gevangenisstraf.
- Stmffen wettelijk gerechtvaardigd. -
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W anneer het bestreden arrest vaststelt
dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan vier naar den correctioneelen
rechter verwezen misdaden van diefstal
met verzwarende omstandigheden, waarvan althans een diefstal bij herhaling
gepleegd werd, en voor elken diefstal
een gevangenisstraf van vijf jaar uitspreekt, zijn deze straffen wettelijk gerechtvaardigd. Inderdaad, het maximum
van de straf is, voor elken diefstal, vijf
jaar gevangenisstraf; het maximum
wordt verhoogd tot tien jaar voor het
eenig feit dat bij herhaling gepleegd
werd; er bestond geen reden tot vermindaring, overeenkomstig artikel .60 van
het Strafwetboe k, vermits de voor
vier feiten samen opgelegde straffen het
dubbel van het maximum, of twintig
jaar, niet overschrijden.
15 Juni 1937.
62

I 0. - V ervangende gevangenisstraffen.
Samenloop van wanbedrijven. ·
Hoogste bedrag. -In geval van samenloop van wanbedrijven, mogen de vervangende gevangenisstraffen zes maanden niet overschrijden. (Strafwb., art. 40
en 60.)
10 November 1937
149.
II. - V ervangende gevangenisstraf. V erschillende arresten die wegens samenloopende wanbedrijven veroordeelen tot
vervangende gevangenisstraffen waarvan
het geheel bedrag zes maanden overschrijdt. - Op de voorziening van beklaagde verbreekt het Hof ambtshalve de
verschillende arresten die, wegens samenloopende wanbedrijven, veroordeeld hebben tot vervangende gevangenisstraffen
waarvan het geheele bedrag zes maanden
overschrijdt. (Strafwb., art. 40 en 60.)
19 October 1937.
123
I2. - Douanen en accijnzen. - Vervangende gevangenisstraf. Regelen
van het Strafwetboek. -Maximum van
zes maanden in geval van samenloop van
wanbedrijven. - De gevangenisstraf tot
vervanging van geldboeten, die wegens
misdrijven tegen de wetten op de douanen en accijnzen worden opgelegd, wordt
beheerscht door het Strafwetboek en
mag, in geval van samenloop van wanbedrijven, zes maanden niet overschrijden. (Wet van 21 M:aart 1859, art. 48;
Strafwetb., art. 40, 60 en 100.)
19 October 1937.
123
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I; - Bestt·eden aTTest in het NedeTlandsch. - Memorie in het Fmnsch. Het Hof mag geen aandacbt verleenen
aan een memorie die in bet franscb is
opgemaakt tot staving van een voorziening tegen een in bet nederlandsch gestelde beslissing. (Wet van 15 Juni 1935,
art. 27.)
108.
5 October 1937.
2. - Beslissing in het Nederlandsch.-ivlemorie in het FTansch. - Het Hof verleent geen aandacbt aan een memorie
die in bet Franscb is opgemaakt tot staving van een voorziening tegen een in bet
Nederlandscb gestelde beslissing. (Wet
van 15 Juni 1935, art. 27 en 40.)
27 april 1937.
38
3. - Voorzieninq in verbreking. Bestreden beslissing in het NedeTlandsch.
- MernoTie in het Fmnsch. - Het Hof
mag geen aandacbt verleenen aan een
memorie die in bet Franscb is opgemaakt tot staving van een voorziening tegen een in bet N ederlandsch gestelde beslissing. (Wet van 15 Juni 1935,
art. 27.)
24
16 Mam·t 1937.
4. - VooTziening in het Fransch.
VeTklaring van vooTzienig in het NedeTlandsch. - Niet ontvankelijk. - Is niet
ontvankelijk de in bet Nederlandsch opgestelde voorziening tegen een in het
Franscb opgesteld arrest.
2 Februari 1937. ·
9

5. - At·est in het Nederlandsch.
Vom·ziening in het Fmnsch. - Niet ontvan_kelijkheid. - Is niet ontvankelijk
de m het Fransch opgemaakte· voorziening tegen een in het Nederlandscb gesteld arrest. (Wet van 15 Juni 1935,
art. 27 en 40.)
7 September 1937.
86
6.- Beslissing in het Nederlandsch. Voorziening in het FTansch. - Niet ontvankelijk; - Is niet ontvankelijk de in
het Fransch gestelde voorziening tegen
een in bet Nederlandscb opgemaakte beslissing. (Wet van 15 Juni 1935, art. 27
en 40.)
171
30 November 1937.
7. - ATTest in het Nederlandsch. Vom·ziening in verbTeking en afstand

daaTvan in het Fmnsch. - Afstand niet
ontvankelijk. - W anneer het bestreden
arrest in het Nederlandsch opgemaakt
is, en beklaagde zich in verbreking voorzien heeft en daarna van zijn voorziening
afstand doet door in bet Franscb opgel'!telde akten, is de afstand zoowel als de
voorziening nietig. (Wet van 15 Juni
1935, artt. 27 en 40.)
19 Mei 1937.
45

8. - VooTziening in veTbTeking. Bestreden aTrest in het NedeTlandsch. Voorziening van het openbaaT ministerie
beteekend in het Fransch aan een beklaagde die in een W aalsche gemeente
woont. - Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld door het openbaar ministerie tegen een in het Nederlandsch uitgesproken arrest, wanneer die voorziening in bet Fransch beteekend werd aan
een beklaagde die in een Waalscbe gemeente woont. (Wet van 15 Juni 1935,
artt. 27 en 38.)
25 Mei 1937.
49
9. - Vervolging ingesteld na 15 SeptembeT 1935. - Vonnis, waaTtegen beroep, opgemaakt in het Fmnsch. - Verplichting dezelfde taal te gebTuiken v66r
de t·echtsmacht in beTOep. - Wanneer,
bij vervolging ingesteld na 15 September
1935, bet vonnis, waartegen beroep, in
de Fransche taal werd opgemaakt, moet
ook deze taal gebruikt worden bij de
recbtspleging v66r de rechtsmacbt in
beroep. (Wet van 15 Juni 1935, art. 24.)
18 October 1937.
118

IO. - Rechtsrnachten in beroep. GebTUik van de taal waaTin de bestreden
beslissing gesteld is. - Draagwijdte van
den Tegel. - V66r de rechtsmachten in
beroep moet, voor gebeel de rechtspleging, d. i., voor al de akten die verricbt
worden om tot de oplossing van het geding te komen, de taal worden gebruikt
waarin de bestreden beslissing is opgemaakt, zonder te onderscheiden of die
taal al of niet de taal is, waarvan het
gebruik door de wet was voorgeschreven.
(Wet van 15 Juni 1935, art. 24.)
26 October 1937.
132
II. - CoTTectioneele rechtbank of politierechtbank die, op VTaag van beklaagde, een andere taal dan hciaT voer- .
taal gebruikt. - Verplichting uitdruk-
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kelijk te verklaren dat zij de andere taal
voldoende kent. - De correctioneele
rechtbank of de politierechtbank mag de
zaak niet behouden en beslissen dat de
rechtspleging, op vraag van beklaagde,
in een andere taal dan haar voertaal zal
geschieden, tenzij ze uitdrukkelijk verklaart die andere taal voldoende te kennen. (Wet van 15 Juni 1935, art. 23.)
13 Juli 1937.
81

12. - Correctioneele rechtbank of politierechtbank die, op vraag van beklaagde, gebruik maakt van een andere
landstaal dan haar voertaal. - Verplichting te verklaren dat zij voldoende
de taal kent waarvan zij het gebruik
beveelt. - De correctioneele rechtbank
of de politierechtbank mag de zaak
slechts behouden en beslissen dat de
rechtspleging zal geschieden in de door
beklaagde aangevraagde landstaal, indien
zij uitdrukkelijk verklaart dat zij een
toereikende kennis heeft van deze taal.
(Wet van 15 Juni 1935, art. 23.)
102
4 October 1937.
13. - Rechtspleging in het Nederlandsch. - Burgerlijke partij die verschijnt door bijzonder gemachtigde. Volmacht opgemaakt in het Nederlandsch, maar houdende drie ove1·bodige
Fransche woorden. - In een strafzaak,
waarvan de rechtspleging wettig in het
Nederlandsch moet geschieden, wordt de
geldigheid van een in het Nederlandsch
gestelde akte van volmacht niet aangetast door het feit dat, in die volmacht,
door de burgerlijke partij aan een bijzonder gemachtigde verleend om ze v66r
de politierechtbank te vertegenwoordigen, drie overbodige woorden voorkomen,
welke niet de vertaling zijn van den
Nederlandschen tekst.
27 April 1937.
36
14. - Strafzaken. - Vertaling van
stukken op vraag van beklaagde aan den
bundel toe te voegen. - Daar de beklaagde, die slechts Fransch verstaat,
vragen mag dat bij den bundel een
Fransche vertaling van de in het Nederlandsch gestelde processen-verbaal, verklaringen van getuigen of aangevers, en
verslagen van deskundigen wordt gevoegd, moet die vertaling aan den bundel
toegevoegd zijn, wanneer deze te zijner
beschikking gesteld wordt vooraleer hij
in de raadkamer verschijnt om de
rechtspleging te regelen. (Wet van 15 Juni 1935, art. 22; wet van 25 October
1919, eenig artikel, § XV, aangevuld door

het Koninklijk besluit
24 Maart 1936, art. 1.)
29 November 1937.

nr

258

van
165

15. -

Strafzaken. - Vertaling van
stukken aan den bundel toe te voegen
op vraag van beklaagde. - Alhoewel de
beklaagde, die slechts Fransch verstaat,
vragen kan dat aan den bundel een
Fransche vertaling van de in het N ederlandsch gestelde processen-verbaal, verklaringen der . getuigen of aangevers, en
verslagen van deskundigen zou toegevoegd worden, moet die vertaling niet
bij den bundel gevoegd worden wanneer
deze ter beschikking gesteld wordt van
den raadsman van beklaagde, v66r de
verschijning in de raadkamer of in de
kamer van inbeschuldigingstelling om te
beslissen over de handhaving van de
voorloopige hechtenis bij het eindigen
van de maand. (Wet van 15 Juni 1935,
art. 22; wet van 20 April 1874, art. 5,
aangevuld door de wet van 23 Augustus
1919, art. 1.)
29 November 1937.
165

16. - Herziening. - Arrest in het
Nederlandsch waarvan herziening wordt
aangevraagd.- Verklaring in het Fransch
bevestigend dat de drie advocaten, die
een gunstig advies uitbrachten, tiim jam·
inschrijving hebben. - Aanvraag tot
herziening niet ontvankelijk. - Wanneer
het arrest, waarvan de herziening wordt
aangevraagd, in het Nederlandsch is
gesteld, de verklaring van den secretaris
der Orde van de Advocaten, bevestigend
dat de drie advocaten, die een gunstig
advies uitbrachten, tien jaar inschrijving
op de lijst hebben, in het Fransch is opgemaakt, en uit geen enkel overgelegd
stuk blijkt dat die advocaten den vereischten dienstouderdom hebben, is de
aanvraag tot herziening niet ontvankelijk. (Wet van 15 Juni 1935, art. 27.)
23 November 1937.
159
17. - Regime van de wet van 3 Mei
1889. - Proces-verbaal in fiscale zaken
opgesteld in het Fransch. - Krachtens
artikel 4, alinea 1, van de wet van 3 Mei
1889, moesten de processen-verbaal in
fiscale zaken, in beginsel, worden opgemaakt in de Fransche taal.
21 September 1937.
92
18. - Niet zuiver voorbereidende beslissing op tegenspraak gewezen in de
wettelijk voorgeschreven taal. - Nietigheid van het exploot en overige akten
van rechtspleging die de beslissing zijn
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·voorafgegaan.
Nietigheid gedekt.
Elk op tegenspraak gewezen vonnis of
.arrest, dat niet zuiver voorbereidend is,
dekt de nietigheid van het exploot en
van de overige akten van rechtspleging
die het voorafgegaan zijn. (Wet van
15 Juni 1935, art. 40, al. 2.)
26 October 1937.
132
19. - Nietigheid van openbare orde,
goedgemaakt door een op tegenspraak
gewezen, niet voorbereidend vonnis of
arrest. - Gevolg afhankelijk van de
wettigheid van dat vonnis of arrest. Artikel 40, alinea 2, van de wet van
15 Juni 1935, bepalende dat elk niet
zuiver voorbereidend vonnis of arrest, op
tegenspraak gewezen, de nietigheid van
het exploot en van de overige akten van
rechtspleging, die het vonnis of het arrest
voorafgaan, dekt, onderstelt minstens een
beslissing die zelf niet vernietigd werd.
4 October 1937.
102
20. - Definitief arrest op tegenspraak
gewezen in de wettelijk voorgeschreven
taal.- Nietigheid van het exploot en van
de overige akten van rechtspleging, die
het arrest voorafgingen, door dit arrest
gedekt. - Wanneer de vervolging werd
ingesteld na 15 September 1935, wordt
door het definitief arrest, op tegenspraak
gewezen in de wettelijk voorgeschreven
taal, de nietigheid gedekt van het exploot en van de overige akten van rechts-

pleging die het arrest voorafgingen.
(Wet van 15 Juni 1935, art. 40, al. 2.)
18 October 1937.
118

21. - Vonnis op tegenspraak in beroep gewezen, gesteld in het Fransch, de
akten van beroep nietig verklarende, omdat zij opgemaakt zijn in het Nedm·landsch, dan wanneer zij gericht zijn
tegen een in het Fransch gesteld vonnis.
~ Niet zuiver- voorbereidend vonnis
waardoor de nietigheid van de rechtspleging in beroep wordt gedekt. - Een
op tegenspraak in beroep gewezen vonnis, in het Fransch opgemaakt, dat de
akten van beroep nietig verklaart omdat
zij in het Nederlandsch zijn gesteld, dan
wanneer deze akten gericht waren tegen
een in het Fransch opgemaakte beslissing, is een vonnis dat niet zuiver voorbereidend is en derhalve de nietigheid
van de voorafgaande akten van rechtspleging dekt, namelijk de nietigheid hieruit volgende dat het verslag in het
N ederlandsch werd gedaan.
26 October 1937.
132

TAXE. - Zie BELASTINGEN EN TAXES.
TERUGWERKENDE
KRACHT
VAN DE WET. - Zie WET.
TOELATING TOT BOUWEN.
Zie BOUWWERKEN. -

STRAF. - WEGEN.

v
VALSCHHEID.
I. - N amaking of vervalsching van
persoonsboekje.'- Vreemd (Italiaansch)
we1·kboekje. - Geldigheid in Belgiii. Mogelijkheid te schaden. - Namaking of
vervalsching van een vreemd persoonsboekje (Italiaansch werkboekje) is sraf~
baar op grand van artikel 398 van het'
Strafwetboek : deze bepaling is van toepassing telkens wanneer het boekje in
Belgie geldt en de namaking of vervalsching kan schaden. (Strafwb., art. 198.)
17 Juli 1937.
82

2. - Geveinsde akte. - Mogelijkheid
dat zij een valschheid in geschriften uitmaakt. - Een geveinsde akte, waarover
partijen het eens zijn, kan een valschheid in geschriften uitmaken in de mate
waarin die akte, door het gebruik waartoe ze werd opgemaakt, nadeel kan toe-

brengen aan derden en in dien zin gevolg
kan hebben tegen hen.
18 October 1937.
119

3. - Valsch plaatsen van een kruis
onderaan op een geschrift dat van een
overeenkomst doet blijken. Geen
valschheid door het valschelijk opmaken
van een overeenkomst. - Het valschelijk
plaatsen van een kruis onderaan op een
geschrift, dat van een overeenkomst doet
blijken, kan niet de valschheid uitmaken
bestaande in het valschelijk opmaken
van een overeenkomst.
18 October 1937.
119

4. - Authentieke akte die een overeenkomst valschelijk vaststelt. - Ove1'dracht van schuldvordering. - Niet- naleving van de rechtsvormen. - Benadeeling mogelijk. - Een authentieke akte
die valschelijk een overeenkomst vast-
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stelt welke tegen derden slechts kan ingeroepen. worden mits aan zekere rechtsvormen voldaan werd (zooals de overdracht van een schuldvordering), kan
aan derden nadeel toebrengen, ofschoon
die rechtsvormen niet werden nageleefd.
(Strafwb., artt. 193 en volg.)
27 September 1937.
97

V ER.ANTWOOR.DELIJKHEID
BUITEN OVER.EENKOMST
ONTSTAAN.
l. - Onvrijwillige dooding. - Pensioen krachtens het dienstcontract aan
de weduwe en de erfgenamen verschuldigd. - Geen verband van oorzaak tot
gevolg tusschen de onvrijwillige dooding
en de verplichting dat pensioen te betalen. - De betaling van een pensioen aan
de weduwe en de erfgenamen van het
slachtoffer van een onvrijwillige dooding,
krachtens. het dienstcontract verschuldigd door den werkgever van dit slachtoffer, kan niet beschouwd worden als een
door de dooding veroorzaakte schade
waarvan het herstel tegen den dader van
de dooding zou kunnen geeischt worden,
op, grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
19 April 1937.
31
2. - Schadevergoeding wegens zedelijke schade, aan de bloedverwanten in
de zijlinie van het slachtoffer. - Artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk W etboek sluiten de bloedverwanten
in de zijlinie niet uit van het recht voor
de zedelijke schade, welke zij door de
misdaad geleden hebben, schadevergoeding te bekomen tegen hem die wegens
vrijwillige dooding, op hun bloedverwant
gepleegd, door het Hof van assisen veroordeeld wordt.
15 Juni 1937.
64

VER.BR.EKING.
HOOFDSTUK I.
BEVOEGDHEID EN TAAK VAN RET HOF
VAN VERBREKING.

l. - Feitelijke beschouwingen. - Onbevoegdheid. - Het Hof van verbreking
is niet bevoegd om feitelijke beschouwingen te beoordeelen.
9 Maart 1937.
19
2. - Bevoegdheid van de tweede kame7'. - Verwijzing naar een andere rechtbank, in but·gerlijke zaken. - De tweede
Kamer van het Hof van verbreking
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neemt kennis van de verzoeken tot verwijzing naar een andere rechtbank in
burgerlijke zaken.
20 December 1937.
185
HOOFDSTUK II.
V OORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DAARTOE BEVOEGD. TERMIJNEN. OVER TE LEGGEN STUKKEN. BETEEKENING. - 0NTVANKELIJKHEID. AFSTAND.

3. - Personen die bevoegd zijn tot de
voorziening. - Veroordeeling tot schadevergoeding jegens den man, burgerlijke
partij. - Voorziening van de vrouw,
gehuwd in gemeenschap van goederen,
gemachtigd door den man. - De vrouw
gehuwd in gemeenschap van goederen is
slechts ontvankelijk om zich, met machtiging van haar man, te voorzien tegen
een beslissing die aan haar man, als burgerlijke partij, schadevergoeding toekent, ·
indien de man, als wettige lasthebber,
v66r den rechter, die ten gronde uitspraak deed, een vordering tot vergoeding van de eigen schade der vrouw uitoefende, welke de vrouw zelf had kunnen
instellen, indien zij daartoe gemachtigd
ware geweest.
29 November 1937.
163
4.
Burgerlijk verantwoordelijke
partij. - Memorie. - Tusschenkomst van
een advocaat bij het Hof van verbreking
niet noodzakelijk. - De burgerlijk verantwoordelijke partij moet niet de tusschenkomst van een advocaat bij het
Hof van verbreking inroepen om ter
griffie van het Hof een memorie, houdende de middelen tot staving van haar
voorziening, neer te leggen. (Wetb. van
Strafv., art. 424.)
176
7 December 1937.

5. - Strafzaken. - Termijn. - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
die de voorloopige hechtenis behoudt. V oorziening van beklaagde. - Gewone
termijn. - De termijn waarbinnen beklaagde zich in verbreking kan voorzien
tegen het arrest van de Kamer van inbeschuldigingstelling, dat de voorloopige hechtenis behoudt, is de gewone
termijn van drie dagen, zonder dat beklaagde zich kan beroepen op het ontbreken van beteekening van het arrest.
(Wb. van Strafv., art. 373.)
17 Juni 1937.
83
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6. - Vrijspraak van beklaagde. V ooTziening door buTge1·lijke paTtij. Termijn is vie1· en twintig uur. - In
geval van vrijspraak van den beklaagde,
heeft de burgerlijke partij slechts vier
en twintig uren om zich in verbreking
te voorzien. (Wb. van Strafv., artt. 374,
409 en 412.)
24 Mei 1937.
47
7. - Stmfzaken. - V1·ijspraak.
Te1·mijn voor de buTgedijke partij.
De termijn waarbinnen de burgerlijke
partij zich, tegen een vonnis van vrijspraak, in verbreking kan voorzien is
vier en twintig uren.
7 Juni 1937.
54

8. - Burgerlijke paTtij. - Bij te voegen stukken. - Geen authentieke uitgifte van de in eeTsten aanleg veTleende
beslissing. - Verbod vooT het Hof in die
beslissing een aanvulling van de 1·edenen
van de in beroep gewezen beslissing te
zoeken.- Wanneer de burgerlijke partij,
eischeres in verbreking, een authentieke
uitgifte van de in beroep gewezen beslissing bij de stukken gevoegd heeft, maar
er geen authentieke uitgifte heeft bijgedaan van het in eersten aanleg gewezen
vonnis, wiens redenen door den rechter
in beroep niet werden overgenomen, mag
het Hof in dit vonnis geen aanvulling
van de redenen van de in beroep gegeven
beslissing zoeken. (Wetb. van strafv.,
art. 419.)
29 November 1937.
163
9. - Beslissing die, behalve eigen Tedenen, de Tedenen van den eeTsten 1·echteT
inmept. - VooTziening dooT buTgedijke
paTtij. - Geen overlegging van een authentieke uitgifte van het vonnis a quo.
- Niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk de voorziening van de burgerlijke
partij, gericht tegen een beslissing die,
behalve eigen redenen, tevens de redenen
van den eersten rechter im·oept, indien
de burgerlijke partij bij de stukken geen
authentieke uitgifte van het vonnis a quo
heeft gevoegd, maar zich er bij bepaald
heeft een authentieke uitgifte van het in
beroep gewezen vonnis over te leggen.
(Wb. van Strafv., art. 419.)
30 November 1937.
172
10. - BuTgedijk vemntwo01·delijke
paTtij optredend als eischeTes. - Geen
authentieke uitgifte van de bestreden
beslissing bij de voorziening gevoegd. Niet-ontvankelijkheid. - Is niet ontvankelijk de voorziening van de burgerlijk

verantwoordelijke partij, indien bij die
voorziening geen authentieke uitgifte van
de bestreden beslissing · is gevoegd.
(Wetboek van Strafvordering, art. 419.)
154
16 November 1937.

I I. - Niet onde1·teekende noch gedagteekende memoTie. - Komt niet in aanmerking.- Een geschrift tot staving van
de voorziening dat noch gedagteekend
noch onderteekend is, en in den inventaris niet is vermeld, wordt door het Hof
niet in aamnerking genomen.
3 Mei 1937.
39
12. - Stmfzaken. - Geloofwaardigheid van de akten. - Akten niet overgelegd. - Het Hof is in de onmogelijkheid
na te gaan of de geloofwaardigheid
van zekere akten geschonden werd, indien deze akten niet overgelegd worden.
21 September 1937.
92

13. - Stmfzaken. - Voorziening tegen
een arrest dat inobse1·vatiestelling beveelt. - Overmaken van den geheelen
bundel. - Niet onwettelijk. - Is geenzins onwettelijk het overmaken van den
geheelen bundel aan het Hof van verbreking, alhoewel dit Hof slechts uitspraak doen moet over de voorziening
tegen het arrest dat de inobservatiestelling beveelt.
17 Juli 1937.
83
14. - BU1·gerlijke[Jar·tij. - Geen beteekening. - Voorziening niet ontvankelijk. - De voorziening van de burgerlijke partij is niet ontvankelijk, indien
zij niet beteekend werd aan de partijen
tegen welke zij gericht is. (Wb. van Strafvordering, art. 418.)
22 Februari 1937.
12

15. - Burgerlijke partij en burgerlijk
verantwoordelijke partij eischers tot verbreking.- Voorzieningen niet beteekend.
- Niet ontvankelijk. - Zijn niet ontvankelijk de voorziening van de burgerlijke
partij en die van de burgerlijk verantwoordelijke partij welke niet beteekend
werden aan de partijen waartegen zij
gericht zijn. (Wb. van Strafv., art. 418.)
25 October 1937.
128
16. - T!ooTziening van beklaagde. Geen middel woTdt ambtshalve opgeworpen ten aanzien van de burgerlijke
voTde1·ing. - Het Hof werpt ambtshalve
geen middel op ten voordeele van beklaagde wat aangaat de burgerlijke vordering, wanneer het de voorziening tegen

.I

VERBREKING.
de publieke vordering verworpen heeft.
1 Februari 1937.
7 en 8
17. - Strafzaken. - Bw·gerlijke vordering.- Geen middel wordt ambtshalve
opgeworpen. - Wanneer de voorziening
van beklaagde verworpen wordt in zoover zij gericht is tegen de veroordeeling
tot straf, werpt het Hof ambtshalve geen
middel op ten aanzien van de burgerlijke vordering.
20 September 1937.
87 en 88
18. - Arrest beslissende over de ontvankelijkheid van de pttblieke vordering.
- Voorziening niet ontvankelijk. - Is
niet ontvankelijk de voorziening ingesteld tegen ee'n beslissing die slechts uitspraak doet over de ontvankelijkheid
van de publieke vordering.
20 September 1937.
86
19, - V 007'Ziening tegen een arrest
waarbij de stelling als bttrgerlijke partij
slechts ontvankelijk wordt verklaard. Niet ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk de voorziening tegen een arrest dat
er zich bij bepaalt de stelling als burgerlijke partij ontvankelijk te verklaren.
(Wb. van Strafv., art. 416.)
95
21 Septemper 1937.
20. - Strafzaken. - Beslissing waarbij de stelling als burgerlijke partij niet
ontvankelijk wordt verklaard en beklaagde vrijgesproken wordt. - Voorziening van de burgerlijke partij. - Verworpen in zoover zij gericht is tegen het
eerste deel van de beslissing. - Voorziening niet ontvankelijk in zoover zij
gericht is tegen het tweede deel. - Ret
Hof, de voorziening van de burgerlijke
part~j tegen het deel van de beslissing,
dat haar stelling als burgerlijke partij
niet ontvankelijk verklaart, verwerpende,
zegt dat de voorziening tegen het deel
van de beslissing, dat beklaagde vrijspreekt, niet ontvankelijk is.
10 November 1937.
148 en 149

29

heid gewezen, en is bijgevolg niet vatbaar
voor voorziening in verbreking. (Wetb.
van Strafv., art. 416.)
66
15 Juni 1937.
22. - Strafzaken. - Bttrgerlijke V01'de7'ing. - Bestreden beslissing niet definitief. - Niet ontvankelijk. - Is niet
ontvankelijk in strafzaken de voorziening
tegen een beslissing die, op de burgerlijke
vordering, zich bepaalt tot het bevelen
van een deskundig onderzoek. (Wb. van
Strafv., art. 416.)
128
25 October 1937.

23. - Beslissing die, op de burgerlijke
vordering, een deskundig onderzoek beveelt. - Voorziening niet ontvankelijk
v66r het definitief arrest.- Wanneer het
Hof de voorziening tegen de op de publieke vordering verleende beslissing verwerpt, verklaart het niet ontvankelijk
de voorziening tegen de op de burgerlijke
vordering verleende beslissing die, vooraleer verder recht te doen, een deskundig onderzoek beveelt. (Wb. van Strafv.,
art. 416.)
24. - Voorziening van den beklaagde .
tegen het gedeelte van de beslissing dat,
op de bttrgerlijke vordering, een provisioneele vergoeding toekent en een deskundig onderzoek beveelt. - V oorziening
niet ontvankelijk. - Bij afwijzing van de
voorziening van beklaagde tegen de publieke vordering, verklaart het Hof die
voorziening niet ontvankelijk tegen het
gedeelte van de beslissing die, op de burgerlijke vordering, een provisioneele vergoeding toekent en een deskundig onderzoek beveelt. (Wb. van Strafvordering,
art. 416.)
7
1 Februari 1937.
25. - Strafzaken. - Beklaagde bij
verstek veroordeeld. - V oorziening van
het openbaar ministerie v66r het verstrijken van den gewonen termijn van
het verzet. - Niet ontvankelijk. - Is
niet ontvankelijk de voorziening door het
21. - Beslissing die een provisioneele openbaar ministerie tegen een bij verstek
vergoeding toekent aan de burgerlijke gewezen vonnis van veroordeeling ingepartij en een deskundig onderzoek be- steld v66r het verstrijken van den gewoveelt. - Geen eindbeslissing en niet ge- nen termijn van het verzet. (Wb. van
wezen over de bevoegdheid. - Niet vat- Strafv., art. 413, al. 3.)
baar voor voorziening in ve1·breking. 7 Juni 1937.
54
De beslissing die een provisioneele vergoeding aan de burgerlijke partij toekent,
26. - Strafzaken. - Beklaagde bij
en, alvorens over het overige van den verstek veroordeeld. - Bttrgerlijk vereisch uitspraak te doen, een deskundig antwoordelijke partij op tegenspraak
onderzoek beveelt om het juiste bedrag veroordeeld. - Voorziening van deze
van de geleden schade te bepalen, is geen partij. - Verzet nog toegelaten aan beeindbeslissing, is niet over de bevoegd- klaagde. - In geval van veroordeeling
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bij verstek van den beklaagde en van na verzet, binnen den gewonen termijn,
veroordeeling op tegenspraak van de · tegen het arrest van veroordeeling weburgerlijk verantwoordelijke partij, is gens overspel en medeplichtigheid gedeze ontvankelijk om zich in verbreking daan, de echtscheiding werd overgete voorzien, niettegenstaande het verzet schreven in de registers van den burgerlijken stand, verklaart het Hof dat er
nog toegelaten is aan beklaagde.
7 Juni 1937.
54 geen aanleiding bestaat uitspraak te
doen over de voorziening tegen het la27. - Burgerlijke partij. - Beslissing tere arrest dat het verzet als ongedaan
bij verstek gewezen. - Niet-ontvanke- heeft verklaard.
lijkheid. - Is niet ontvankelijk de voor19 Mei 1937. ·
43
ziening door de burgerlijke partij inge31. - Voorziening dom· de burgerlijke
steld tegen een te haren opzichte bij
verstek gewezen beslissing, wanneer het partij tegen een arrest van de kamer
niet bewezen is dat haar die beslissing van inbeschuldigingstelling die haar verzet tegen een beschikking van buitenbeteekend werd.
26 Januari 1937.
7 vervolgingstelling afwijst. - Slechts ontvankelijk indien veroordeeld tot scha28. -Arrest van de kamer van inbe- . devergoeding jegens verdachte. - De
schuldigingstelling dat het beroep van voorziening van de burgerlijke partij
beklaagde tegen de beschikking tot ver- tegen het arrest van de kamer van inbewijzing naar de correctioneele rechtbank schuldigingstelling, die haar verzet tegen
niet ontvankelijk verklaart. - Voor- de door de raadkamer verleende beziening niet ontvankelijk v66r de eind- schikking van buitenvervolgingstelling
beslissing.- Is niet ontvankelijk v66r de afwijst, is slechts ontvankelijk indien dat
eindbeslissing, de voorziening van den arrest ze veroordeelt tot schadevergoebeklaagde tegen een arrest van de kamer ding jegens den verdachte. (Wb. van
van inbeschuldigingstelling dat het be- Strafv., art. 136.)
roep van beklaagde tegen de beschik55
7 Juni 1937.
king tbt verwijzing naar de correctioneele rechtbank niet ontvankelijk ver32. - A1·rest tot ve?'Wt]Zmg nam· het
klaart, en zegt dat er geen aanleiding H of van assisen. - V oorziening in verbestaat stil te blijven bij de betwistingen breking. - Vereischte redenen tot verdie door den beklaagde aangaande de bTeking. - Niet bestaande. - VooTburgerlijke vordering worden ingebracht. ziening niet gegrond. - Is niet gegrond
(Wb. van Strafvordering, art. 416.)
de voorziening door beklaagde ingesteld
23 Februari 1937.
15 tegen het arrest van de Kamer van inbec
schuldigingstelling, dat hem naar het
29. - Arrest van de kamer van in- Hof van assisen verwijst, indien geen
beschuldigingstelling een beklaagde ver- enkele van de drie redenen tot verbrewijzende naar een correctioneele recht- king, die door artikel 299 van het Wetbanlc wier plaatselijke bevoegdheid door hoek van Strafvordering voorzien zijn,
beklaagde betwist word~. - Beslissing bewezen is, en hij, v66r de Kamer van
die niet definitief is en niet gewezen inbeschuldigingstelling is verschenen.
werd over de bevoegdheid. - V oorzie15 November 1937.
154
ning niet ontvankelijlc. - Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld te33. - BurgeTlijke partij. - VTijspmgen een arrest van de kamer van inbe- ken verleend in eersten aanleg (;n bevesschuldigingstelling wier plaatselijke be- tigd in beToep. - · Geen beroep van de
voegdheid door beklaagde wordt be- burgeTlijke pm·tij. - Voorziening van de
twist, daar die beslissing de rechtsmacht burgerlijke partij niet ontvankelijk. slechts aanwijst en niet definitief is. De voorziening van de burgerlijke partij
(Wb. van Strafv., art. 416.)
is niet ontvankelijk, in zoover zij gericht
3 November 1937.
140 is tegen het gedeelte van het in beroep
gewezen vonnis, dat de vrijspraak be30. - Veroordeeling bij verstek we- vestigt door den eersten rechter wegens
gens overspel - Verzet binnen den ge- zekere feiten verleend, wanneer de burwonen termijn. - Overschrijving van de gerlijke partij die feiten in haar beroep
echtscheiding. - Geen aanleiding uit- niet begrepen had.
spraak te doen over de voorziening te12 October 1937.
112
gen het latere arrest dat het verzet als
34. - Strafzaken. - TToorziening zonongedaan heeft verklaard. - Wanneer
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der voorwerp. - Is zonder voorwerp de
voorziening tegen een arrest dat niet gewezen werd.
17 Juli 1937.
83
35. - Gebrek aan belang. - Niet ontvankelijk. - De eischer tot verbreking
kan niet als grief aanvoeren dat het Hof
van beroep (kamer van inbeschuldigingstelling) de vorderingen van den procureur des Konings verworpen heeft, wanneer hij zelf voor. de raadkamer gevraagd
had dat die vorderingen zouden verworpen worden.
'
26 October 1937.
135
36. - Vonnis verklarende dat de vordering tot straf door de verjaring vervallen is. - V oorziening van beklaagde
niet ontvanlcelijk. - Beklaagde heeft
geenerlei belang er bij zich te voorzien
tegen een vonnis dat de publieke vordering door verjaring vervallen verklaart.
12 October 1937.
116

37. - Strafzaken. - Afstand. - Pleitbezorger niet voorzien van bijzondere
volmacht. - Nietigheid. - Het Hof kan
geen aandacht verleenen aan den afstand gedaan door een pleitbezorger die
niet doet blijken van een bijzondere volmacht.
15 Maart 1937.
23
38. - Voorziening in verbreking.
Strafzaken. - Afstand. - Het Hof beslist den afstand van de voorziening,
zonder nader te onderzoeken of deze al
of niet ontvankelijk is.
12 October 1937.
115
HOOFDSTUK III.
MIDDELEN VAN VERBREKING.
MIDDELEN D'IE GRONDSLAG MISSEN IN FEITE
OF IN RECHTE ; MIDDELEN DIE NIET ONTV ANKELIJK, NIET GEGROND OF VAN BELANG ONTBLOOT ZIJN.

39. - Strafzaken. - Beweringen tegengesproken door de vermeldingen van
het bestreden arrest. - Middel gebrekkig
in feite. - Zijn gebrekkig in feite de
middelen die steunen op beweringen
welke door de vermeldingen van het
bestreden arrest worden tegengesproken.
23 November 1937.
159 en 160
40. - Strafzaken. - Feiten die noodzakelijk in tegenspraak zijn met de tegen
eischer uitgesproken veroordeeling. Geb1·ekkig in · feite. - Is gebrekkig in
feite het middel steunende op een feite-
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lijke bewering die door de uitgesproken
veroordeeling noodzakelijk wordt tegengesproken.
8 Maart 1937.
17
41. - Strafzaken. - Beweerde schending van de substantieele vormen. - Feit
dooT de stukken van de rechtspleging
tegengesproken. - Middel gebrekkig in
feite. - Het middel daarop gegrond dat
de rechtspleging ter terechtzitting gebrekkig was omdat de door het Wetboek
van Strafvordering voorgeschreven substantieele vormen niet zouden nageleefd
geweest zijn, wordt niet onderzocht in
zoover het de geschonden wetsbepalingen
niet opgeeft, en wordt verworpen indien
de inachtneming van die wetsbepalingen,
welke het aanwijst, blijkt uit de stukken
van de rechtspleging.
25 October 1937.
128 en 129

42. - Middel ontleend daaraan dat
het arrest van veroordeeling niet voorafgegaan werd door een verslag, noch
door een onderzoek ter zitting. - Daarmee strijdige vermeldingen van het arrest. - Geen inschrijving van valschheid_
- Middel gebrekkig in feite. - Is gebrekkig in feite het middel ontleend daaraan
dat het arrest van veroordeeling niet zou
voorafgegaan geweest zijn door een
verslag, noch door een onderzoek ter
zitting, dan wanneer het arrest vermeldt
dat de voorzitter verslag gedaan heeft en
de zaak ter zitting behandeld werd, en
wanneer overigens de eischer het bewijs
niet overlegt van een door hem regelmatig gevorderde inschrijving van valschheid tegen bedoelde vermeldingen van
het arrest.
19 Mei 1937.
43 en 44

43. - Strafzaken. - Toegepaste wetsbepalingen zooals beweerd niet aangeduid
in het bestreden vonnis. BeweTing tegengesproken door het afschrift van het
vonnis. - Middel gebrekkig in feite. Is gebrekkig in feite het middel daaraan
ontleend dat de aanduiding van de toegepaste wetsbepalingen in het bestreden
vonnis ontbreekt, en aldus niet kan uitgemaakt Worden welk misdrijf werd behouden, dan wanneer dat vonnis die·
wetsbepalingen opgeeft welke, in verband
gebracht met de als vaststaand verklaarde feiten, het misdrijf.aanwijzen dat
bestraft werd.
25 Optober 1937.
128
44 ..- Strafzaken. - Middel gesteund
op een materieele vergissing die zonder
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belang is. - Gebrekkig in feite. · - Is
gebrekkig in feite het middel daaraan
ontleend dat beklaagde veroordeeld werd
wegens inbreuk op een bepaalde paragraaf van een wetsartikel, ofschoon hij
vervolgd werd wegens misdrij£ voorzien
door een andere paragraa£ van hetzelfde
artikel, wanneer de verwijzing naar de
paragraaf die geen verband heeft met de
zaak, te wijten is aan een materieele vergissing, en de beslissing, onder de overige
toegepaste bepalingen, het geheele artikel,
zonder opgave van de onderscheidene
paragrafen, aanduidt.
27 September 1937.
96

45. - Strafzaken. - Verlenging van
de inobservatiestelling. - Middel daaman
ontleend dat de deskundigen niet aangesteld werden door den onderzoeksrechter.
- Daarmee strijdige vaststelling in het
arrest. - Is gebrekkig in feite het middel
daaraan ontleend dat de deskundigen
niet aangesteld werden door den onderzoeksrechter, wanneer het arrest, dat verlenging van de inobservatiestelling beveelt, het tegendeel vaststelt en de beklaagde tegen dat arrest geen inschrijving van valschheid vordert in de wettelijke vormen.
17 Juli 1937.
83 en 84
46. - Strafzaken. - Bewering dat het
zittingsblad de vereischte handteekeningen niet draagt. - Middel gebrekkig in
feite. - Is gebrekkig in feite het middel
waarbij beweerd wordt dat een zittingsblad de vereischte handteekeningen niet
draagt, dan wanneer die handteekeningen staan onderaan op het bedoelde stuk.
19 April1937.
29 en 30

47. - Middel ontleend daaraan dat de
bundel niet regelmatig ter beschikking
van raadsman werd gesteld. - Tegenovergestelde blijkend uit stukken. Middel gebrekkig in feite. - Is gebrekkig
in feite het middel daaraan ontleend dat
de bundel niet gedurende acht en veertig
uren ter beschikking werd gesteld van
den raadsman van den beklaagde wiens
inobservatiestelling gevraagd wordt, dan
wanneer, blijkens de stukken van den
bundel, de aangeteekende brief aan den
raadsman werd. toegezonden.
26 October 1937.
135
48. - Stmfzaken. - Rechtstreeksche
dagvaarding v66r het Hof van beroep
door den procuTeur generaal, krachtens
de artikelen 479 en 483 van het W etboek
van Strafvordering. - Middelen die het

aan de dagvaaTding voomfgaande onderzoek betreffen. - Bestreden bet?lissing
enkel gesteund op het mondelinge v661·
het Hof gedane onderzoek. - Stukken
van· het geding niet voorgelezen ter zitting, hebbende beklaagde er aan verzaakt. - Middelen gebrekkig in feite. Zijn gebrekkig in feite de middelen gericht tegen het beweerde voorloopig onderzoek, dat ae rechtstreeksche dagvaarding voorafging, waarbij de Procureur
generaal beklaagde v66r het Ho£ van
beroep bracht, bij toepassing van de artikelen 479 en 483 van het Wetboek van
strafvordering, dan wanneer het bestreden arrest uitsluitend steunt op het v66r
het Hof mondeling gedane onderzoek, en
er, na verzaking vanwege beklaagde, zelfs
geen lezing van de stukken van het geding werd gegeven.
23 November 1937.
159

49. Stmfzaken. - Middel ontleend
daaraan dat de rechter de verantwoordelijkheid heeft afgeleid uit het enkele feit
van het ongeval en zich aan eenvoudige
onderstellingen heeft gehouden. - Vonnis
dat uit de als vaststaand beschouwde
feiten heeft afgeleid dat de telastlegging
bewezen was. - Middel gebrekkig in
feite. - Is gebrekkig in feite het middel
gesteund op ·de bewering dat de rechter
die ten grande beslist de strafrechtelijke
en burgerlijke verantwoordelijkheid van
beklaagde zou afgeleid hebben uit het
enkele feit van het ongeval en zich aan
eenvoudige onderstellingen zou gehouden
hebben, dan wanneer uit de bestreden
beslissing blijkt dat de rechter, na al de
mogelijke onderstellingen te hebben onderzocht, die verantwoordelijkheid heeft
bepaald op grond van de feiten, die hij
als bewezen beschouwd heeft en waaruit
hij afgeleid heeft dat de telastlegging bewezen was.
1 Juni 1937.
53

50. Strafzaken.- Middel daaman ontleend dat de beslissing niet met redenen
omkleed is ten aanzien van bepaalde
telastleggingen. - Redenen die zich uitstrekken tot al de telastleggingen. Middel gebrekkig in feite. - Is gebrekkig
in feite het middel daaraan ontleend dat
de beslissing houdende vrijspraak slechts
met redenen omkleed werd ten aanzien
van enkele bepaalde telastleggingen aileen, dan wanneer de redenen tot vrijspraak zich uitstrekken tot al de telastleggingen.
12 October 1937.
112
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51. - .'Geestrijke dranken. - Middel
ontleend ·().an het feit dat de sluiting van
de slijter:if. en de 1,•erbeurdverklaring van
de d<tiinken .niet. ·mochten bevolen worden
omr},at g,£ ·slijterij en de dmnken toebehoorden'g_('J,n een vereeniging zonder winstgeve:l".U 'dc:iel en niet aan de beklaagden.
- l{q,#stelting win den rechter, bij zijn
uit~p_rafl.k . ten grande, dat de beweerd!l
vereeniging zonder winstgevend doel niet
be11tpnd ten tijde dat de feiten werden
begaan: - Gebrekkig in feite. - Het
mid9,el ontleend aan de bewering dat de
sluiting van de slijterij en de verbeurdverklaring van de geestrijke dranken niet
mochten bevolen worden, on::tdat de slijterij en de dranken niet aan de beklaagden, maar aan een vereeniging zonder
winstgevend doel toebehoorden, is gebrekkig in feite wanneer de rechter vastgesteld heeft dat de beweerde vereeniging
zonder winstgevend doel niet bestond ten
tijde van het plegen der feiten.
11 Januari 1937.
2

52. - Strafzaken. - i\tliddel .ontleend
aan de schending van de bepalingen van
de verkeersverordening. - Veroordeeling
wegens onvrijwillig toegebrachte verwondingen, en niet wegens overt1·eding van
die.bepalingen.- In het arrest niet vastgesteld dat de verscMllende wegen samenloopen op de plaats vcin het ongeval.
- Middel gebrekkig in feite. - Is gebrekkig in feite het :tniddel ontleend aan de
schending van de bepalingen van de
algemeene verkeersverordening, waarbij
verboden wordt voorbij te steken op de
aansluitingen, wanneer de veroordeeling
uitgesproken werd, niet op grond van
overtreding tegen die bepalingen, maar
wel op grond van door onvoorzichtigheid
toegebrachte verwondingen, en overigens
uit het arrest niet blijkt dat verschillende
wegen zouden samenloopen op de plaats
van het ongeval.
8 November 1937.
142 en 143
53. - Strafzaken.
Middel daamit
afgeleid dat de beslissing niet vermeldt
of beklaagde veroordeeld wordt als
dader of als medeplichtige. - Beslissing
die beklaagde veroordeelt als dader. Middel gebrekkig in feite. -Is gebrekkig
in feite het :tniddel daaruit afgeleid dat de
bestreden beslissing niet vaststelt of beklaagde veroordeeld werd als dader
(Strafwb., a1·t. 66) of als medeplichtige
(Strafwb., art. 67), dan wanneer uit die
beslissing blijkt dat hij slechts vervolgd
3
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en veroordeeld werd als dader, en niet
als dader of als medeplichtige.
8 Juni 1937. ·
56

54. - Vemm·deeling tot stmf zoogezegd geste.und op een ve1·gissing van
beklaagde, welke veTgissing geen rnisd1·ijf
uitmaakt. - VeTOOTdeeling gesteund op
een overdreven snelheid gestmft doo1· de
verkeeTsverordening. - Middel gebrekkig
in feite. -:- Is gebrekkig in feite het middel daaraan ontleend dat de veroordeeling tot straf gewond is op een vergissing
van beklaagde, welke vergissing geen
strafbaar feit uitmaakt, dan wanneer de
beslissing haar redenen vindt in het feit
dat beklaagde zijn voerttug bestuttrd
heeft met een snelheid die voor het publiek gevaar of hinder kon opleveren en
dat hij van zijn snelheid niet voortdurend meester is gebleven. (Kon. besl.
van 1 Februari 1934, artt. 41 en 42.)
25 October 1937.
129
55. - Strafzaken. -- Diefstal van geldspecien gepleegd gedeeltelijk ten nadeele
van de rnoedeT vim beklaagde. - Be-·
weerd gebrek aan nade1·e bepaling van
het gedeelte wam·voor de diefstal stmfbaaT was. - Bepaling dam·van stilzwijgend mam· duideliik volgende ttit de opgave van het arrest. - Middel gebrekkig in feite. - Is gebrekkig in feite het
lniddel waardoor wordt beweerd dat de
rechter die ten gronde beslist nagelaten
heeft het gedeelte van: de gestolen geldsam te bepalen waarvoor een veroordeeling kon uitgesproken worden, het overige gedeelte toebehoorend aan de moeder van beklaagde, dan wanneer de bepaling daarvan stilzwijge:hd maar toch
duidelijk volgt uit de bewoordingen van
het bestreden arrest.
18 October 1937.
119
56. - Stmfzaken. - Jl(liddel daantit
genomen dat een van de bestanddeelen
van het misd1·ijf niet zou bestaari. Telastlegging bewezen ve1·klam·d en 1:n de
bewooTdingen van de wet omscheven. Middel geb1·ekkig in feite. - Is gebrekkig
in feite het lniddel daaruit genomen dat
de rechter, die over de feiten uitspraak
deed, de veroordeeling zou hebben uitgesproken, ofschoon een van de bestanddeelen van · het misdrij£ ontbrak, dan
wanneer het arrest de telastlegging, mnschreven in de bewoordingen van de wet,
bewezen verklaard heeft.
30 November 1937.
170
57. - Vemordeeling wegens namaking
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of vervalsching van een vTeemd pe1'soonsboekje. - M.iddel daaraan qntleend
dat het boekje in Belgie niet geldt en dat
de namaking of vervalsching niet ki:m
schaden. - Bepaling van .de feiten in de
bewoordingen van de wet. - Middel gebrekkig in feite~ - Is gebrekkig in feite
het rniddel ingeroepen tegen een veroor~
deeling wegens namaking of vervalsching
van een vreemd persoonsboekje, en daar-.
aan ontleend dat het boekje in Belgie
niet geldt en de namaking- of vervalsching .
er van niet schaden kan, dan wanneer
het arrest het bestaan van al de bestanddeelen v:;tn het misdrijf vaststelt door d~
feiten in de bewoordingen van de wet te
omschrijven.
·
17 Juh 1937.
82

58. - Strafzaken. - Globaal bedrag
van' . de schadevergoeding toegekend
zooals beweerd voor verschillende schade
geleden door verschillende personen. --=
Verschillende sommen gevraagd en toegekend. - Middel geerekkig in feite. Is gebrekkig in feite het rniddel dat aan
de. bestreden beslissing verwijt aan de'
burgerlijke partijen een globale som als·
schadevergoeding te hebben toegekend
wegens schade die verschil.lend was in
hoofde van elke burgerlijke partij, dan
wanneer verschillende bedragen werden
gevraagd en ook werden toegekend.
18 Januari 1937.
' · 5
59, - Strafzaken. - Geen conclusie. Beschouwingen in feite die. door de vaststellingen worden tegengesproken. ___.:., Gebrekkig in feite. - Kan niet in aanmerking- genomen worden. het rniddel dat
steunt op beschouwingen in feite, strijdig
met de vaststellingen van den rechter die
ten gronde ?eslist heeft en, bij gebreke
van conclus1e, daarover geen uitl~g -te
verstrekken had.
16 ndaart 1937.
26
60. - Strafzaken. - Conclusie: die,
:waals beweerd, niet beantwoord werd. Bestreden beslissing die de in de conclusie aangevoerde stelling tegenspreekt. ~
li!idrf:el g~brekkig in feite. - Is gebrekktg m fe1te het. rniddel daaruit afgeleid
dat de conclusie niet beantwoord werd.
wanneer nochtans de bestreden beslis~
sing de in die conclusie verdedigde. stetling tegenspreekt.
.
31 e1; 32_
16 April 1937.
61. - Strafzaken. - Bewering dat. de
conclusie niet werd beantwoord. - Antwoord op de conclusie. - Is gebrekki& in

- feite. het. middet qaar~aq ori.t;l~erid dat
.het arrest .de, concL~1e yan 'Q0klaagde
niet heeft beant~oor~) :vr,~eer wi\Il?fjkt
dat het. arrest die conclus1e beantwoprd
heeft.
21 Septe.J;tiber 1937_.
'· . -8.9 ~n 90
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62. '---:"

St~afzaken; ~

•

•

.·~·-:.--.._.,. -·

Jfewerj,pg a(J;tc.d_e
concluste met werd b_eantwoord .. ,-:-'- Conclusie beantwoord. -"--'Wanneerbelilaagde
bij conclusie. aanvoert dat uit eeri: met
een derde aangegane overeenkoillst blijkt
dat de werklieden, die meer dan aaht
uur per dag .hadden · gearbeid,. in den
dienst war.en · van dien cj.erQ.e, beantwoordt de 'rechter die _bewering door· te
verklaren dat het. feit niet bewezen is en
dat het tegendeel blijkt uit de hekentenis
van beklaagde.
· ·
21 September. 1937.
92

63. - Strafzaken.
A:dest dat de
conclusie:· niet· zou.• beantwoord e~ -de
rechten der. verdediging_- zou geschonden
hebben. - Middez gebrekkig in f'eite. ::.__
Is gebrekkig in· feite hetc-middel daaraan
ontleend da,t de conclusievan beklaagde
niet werd beantwoord en de tedhten der
verdediging. geschonden 'w~rden, ·dan
wanneer het -bestreden arrest- al de door
beklaagde aangebi:wl;tte -nuddel~n' :uitvoerig besproken heeft en verklaard hee:ft
waarom het die middelen afwees~
23 No.vember'1937.
159en 160
c

64. - Strafz~ken.. ~ -Koste'/'1,. _:..,.:.·- Bewering. dat geen15_p. h. ~·van de naar
geweten aangerekende. honora'r.ia. »! werd
afgetrokken.' ...:.._ Feit niet .. gebleken uit
het _bestre.den · ar:rest,. · - Midde-l · gebrekkig in feite. - Is gebrekkig in .feite het
rriidd(:ll da,araari ontleend dat, bij de vaststalling van de kos~en, geen, 15 p: . h.
« van de in geweten. aangerekende •honoraria werden afgetrokken )) dan ·wanneer
dit. feit. niet blijkt uit het . bestreden
arrest.
·
·
·
'
·
23 November 1937.
159 en 160
65. ·- Stra/z~ken. - Middei d~araan
ontleend dat_ de· rechter . de_ 'verklaring
van. zekere getuigen nie{ heejt verwijderd, ondanks verzet van beklaagde. G_eer: be~ijs van ~it verzet. ---,-J!'l"gebrek"
k1g ill fe1te~het rmddel da,araan- ontleend
dat verklaringen van_ zekere. getuigen,
opgenomen door tie· Nederlandsche marecliaussee, niet uit ·het · debai;_ werden v~
wijderd, dan wanneer Uit. geeD. enkel regehnatig overgelegd st-uk blijkt dat be~aagde zich zou verzet hebben tegen het
ill acht nemen van die verklaringen,-·of

,
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dat verkYaringen van getuigen zouden
opgenomen geweest zijn door de Nederlandsche marecha1;.ssee.
21 September 1937._
94 en 95
66". - Straf;wken. - Schending van
de rechten der verdediging. -·Beweerde
onrcgelmatigdheid niet vastgesteld. Middel gebrekkig in feite. - Zijn gebrekkig in feite de middelen daaraan ontleend dat de rechten van de verdediging geschonden werdi:m, omdat het verslag aan het Hof van beroep alleen
hetgeen ten laste was in het Iicht had
gesteld en de voorzitter zijn meening had
doen kennen vooraleer de verdediging
werd gehoord, wanneer noch het bestrer den arrest, noch het zittingsblad, vaststollen dat zoodanige onregelmatigheden
werden begaan.
12 October 1937.
115
67. - Bewering dat de beslissing
steunt op vertrouwelijk medegedeelde
verslagen. - Bewering niet bewezen. Middel gebrekkig in feite. - Is gebrekkig in feite het middel daaraan ontleend
dat de rechter zijn beslissing gesteund
heeft op verslagen van vertrouwelijken
aard, wanneer uit niets blijkt dat de
mededeeling van die bescheiden vertrouwelijk was.
152
15 November 1937.
68. - Strafzaken. - Feiten niet be-.
wezen. - Gebrekkig in feite. - Is gebrekkig in feite het middel dat steunt op
feiten die door geeri erikel stuk, waaraan
bet Hof aandacht kan verleenen, bewezen worden.
9 Maart 1937.
19

69. - Strafzaken. - M.iddel niet voldoende duidelijk. - Niet ontvankelijk.
- Is niet ontvankelijk het middel dat
niet met voldoende bepaaldheid is opgesteld.
23 November 1937.
159 en 160

70. - Strafzaken.
Middelen die
steunen op de schending van een opge-heven wetsbepaling, die overigens onduidelijk zijn en slechts feiten inroepen
welk door den rechter, die. ten grande
uitspraak deed, niet werden vastgesteld.
- Afwijzing. - Moeten afgewezen worden middelen die steunen op de schending van een opgeheven wetsbepaling,
die overigens niet duidelijk zijn en slechts
feiten inroepen welke door den rechter,
die uitspraak deed ten gronde, niet werden vastgesteld.
8 Maart 1937.
17 en 18

35

71. - VeToordeeling tot een enkele
straf wegens drie telastleggingen die een
enkel wanbedrijf vormen. - M.iddelen
ingeroepen tegen twee van die telastleggingen. - Straf gerechtvaardigd voor de
derde. - Middelen niet ontvankelijk. Wanneer bet arrest veroordeelt tot een
erikel stnif wegens drie telastleggingen,
en verklaart dat deze drie telastleggingen
een erikel misdrijf uitmaken, zijn de
middelen, die tegen twee van die telastleggingen worden ingeroepen, niet ontvarikelijk, daar de straf gerechtvaardigd
blijft ten aanzien van de derde telastlegging.
17 Juli 1937.
82
72. - Strafzaken. - Nieuwe middelen.
- Beweerde onregelmatigheden begaan
in de rechtspleging van eersten aanleg.
- Niet ingeroepen voor den rechter in
beroep. - Niet-ontvankelijkheid. - De
veroordeelde kan zicb v66r bet Hof niet
beklagen over een in de rechtspleging
van eersten aanleg begane nietigheid die
gedekt kon worden, en die gedekt werd
doordat hij ze niet beeft ingeroepen v66r
den recbter in beroep waar hij verscbeen
en zijn verdediging ten gronde··. heeft
voorgedragen.
9 Maart 1937.
19 en 20
73. - Stmfzaken. - Getuigen· die gehoord werden zonder den wettelijken eed
te hebben afgelegd. :- M.iddel niet ingeroepen v661· den rechteT in beroep. Rechter in beroep die de beweerde onwettigheid niet heeft overgenomen. Middel verworpen. - Ret middel daaraan ontleend dat d\) getuigen in eersten
aanleg zouden gehoord geweest zijn, zonder dat vastgesteld werd dat zij den
wettelijken eed aflegden, wordt verworpen wanneer bet niet werd ingeroepen
v66r den recbter in beroep, die deze onwettigheid niet heeft overgenomen en
zijn beslissing nam op grond van het
onderzoek dat op zijn terechtzitting geschied is.·
25.0ctober 1937.
128 en 129

74. - Bewering dat de termijnen voor
de dagvaarding niet nageleefd werden.
- M.iddel niet ingeroepen ·voor den ?'echter in beroep. - Verworpen. - De beweerde niet-naleving van de termijnen
voor de dagvaarding kan v66r bet Hof
van verbreking niet ingeroepen worden,
indien beklaagde, die v66r den eersten
:tecbter en daarna v66r den rechter in
beroep is verschenen, dat middel niet
heeft doen gelden v66r den rechter in

36
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'beroep. (Wet van
15 November 1937.
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75. - Middel gegrond op de -6iiregelmatigheden in eersten admleg begiwn.'-'--"Rechter in beroep, voor wien -die onregelmatigheden niet worden ingeroepen.'
- Middel niet ontvankelijk. - Is. niet
-ontvankelijk het middel gegr.ond op de
onregelmatigheden die in eersten aanleg·
zouden begaan zijn, wa,mieer die onregelc
matigheden niet werden ingeroepen v66r
den rechter ·in beroep, en deze, zonder
het door den_ eersten rechter gedane
onderzoek over te nemen, zijn beslissing
1937:. ~
163
enkel gesteund heeft op het onderzoek
' ;'_~_ '
dat ter zitting in beroep geschiedis.
80. -:'_ Verwij;zing naar ee:n·ree(is vroe- \
24 Mei 1937.
47 en 48 ger poor het Hofaal?,g_ebrachte memorie.
76, - Bewee1·d gebrek in de beschik_-- - Staat 'niet geli'jk met h((-t_ weder voorking tot verwijzing. - Geen beroep tegen brengen van het middel d~tdie memorie die beschikking. - Verworpen. - Kan inhoudt. -~De ve:rWijzing naar een~eerste
niet aangenomen worden het .middel ge- memor"ie staat niet gelijk met)iet weder
steund op de schending van de rechte:ri voorbrengen. vair het misJ-del dat cYi'oeger
v66r het Rof werd'aa;_ngevoerd.
der verdediging, in de beschikking tot 4'0ctober 1937.
101
verwijzing naar de correctioneele recht- 8l. ec:__ Midd~l steunend·o'P· eejt !fiet bebank, indien die beschikking door · geenerlei beroep is bestreden geweest. · _
staande _wet. -~ Wordt veriob~pen. --~
152 _Ret· Rof verW-erpt het. :rpidclet- dat steunt- ·
15 November 1937.
op het ontbrekewva~d_e beteekeiJing van
77. - Strafzaken. - Bij misdrijf op- een afschrift van h~t procescy6rbaal aan
gerichte bouwwerken. - Middel ont- beklaagde, -bij -· -toepassing. :v:an: eeri ·· niet
leend daaraan dat het bestreden vonnis bestaande wet van 18 September 1919.
het afbreken van bouwwerken · beveelt,
21 September 1937:
• •92
dan wanneer beklaag_de door de bestuursoverhed goedgekeurde plannen uitvoerde. - Vonnis dat stilzwijg_end vaststelt
dat voorschriften van de machtig_ing tot
bouwen niet werden nageleefd. - Midael VERBREKING; ---:- VERlHtEfrNG AMBTSHALVE.
~ DRAAGWIJDTrE VAN DE VE;ruiREKIN"G.niet gegrond. - Ret middel ontleend
GEVOLG.
.~
daaraan dat het bestreden vonnis beklaagde tot geldboete en het afbreke:p
82. ~ Conclusi"e neergelf>-gddopr beheer
van de door hem opgerichte bouwwerken -van financien, vervolgende.partij. ,-"--Niet
veroordeelt, ofschoon hij slechts · door de beantwoord. _ _ _Verbrekirig, _;..__: ... Wordt
bestuursoverheid goedgekeurde plimnen verbroken het arrest' dlit cie' c6nclusie1 _uitvoerde, is niet gegrond wanneer het neergelegd -door het beheEll": vari :{41arivonnis stilzWijgend vaststelt dai bepaal- cien, vervolgende partij; niet heeft peant- de voorschriften van de machtiging tot woord~ (Grondwet, art:97,r
- '
het uitvoeren van die bouwwerken niet
8 J~ni }937.
- .·. \
_ 56-

~e;ci;~·
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67
83. - OnwettiiJe
VerlJteking ,
ambtshalve . .:_____;Ret Rofcv'erbreekt ambt78. -Strafzaken. - Geheime stokerij; shalve indiei) de straf onwettig:is:' .
- Middelen aanvoerende dat liet bestreHr October 1937. ·
·· ·
· · ·~ 123
den arrest niet antwoordde op de_ bewe.· __ ~-· _____-:_,---·-· -~''-"-c'L- ·,,_c -~""=~:_e.c ring van beklaagde.- ~ Beklaagde ''j)er- . --: :·g4~ ____: Strafzaken. --'--;--- Burgerlijke voroordeeld om rechtstreeks te hebben deel- dering.-=..:: Geen middel'worat· a,mbtshalve
genomen· aan liet misdrijf. "--- Middelen opgeworpen.- -~ Het HoFwe:fpt ambtszonder befang. - Zijn van belang ont-' halve voor den beklaa'gde geeri" iniddel
bloat de middeleri door beklaagde ont- op ten aanzien van: de burgerlij~e vor.~
leend daaraan dat het ·arrest, hetwelk daring.
·
·hem veroordeelt ·am aail het misdrijf
3 November 1937.
138
naf:le;;!
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85. · - Voorzieninlf. van bek[aagde. zelfs indien de voorziening van de burBurgerlijke vordel'ing. - Geen middel gerlijk verantwoordelijke partij niet ontwordf, ambtshalve opgeworp.en. - Het vankelijk was.
16
2 Maart 1937.
Hof werpt arJ.tshalve geen nuddel op tot
staving vn.n de voorziening van den be91. - Draagwijdte. - Verbreking u.itklaagda' tegen de beslissing die op de gesp1·oken op de voorziening van bebl:il'gerlijke . vordering werd gegeven.
klaagde. - Brengt verbreking mede van
8 November 1937.
142 en 143 de beslissing ten aanzien van de burger86. - Voorziening van beklat;£gde lijk verantwoordelijke partij; zelfs ingetegen burgerlijke partij. - Ambtshalve val de voorziening van deze niet ontvanwordt geen middel opgeworpen. - Het kelijk is. - De verbreking van de beHof werpt ambtshalve geen middel op schikking, waarbij een beklf!,agde naar de
bij de voorziening van beklaagde, gericht politierechtbank wordt verwezen, brengt
tegen de beslissing die over de burgerlijke de verbreking mede van die beschikking
ten aanzien van de burgerlijk verantvordering werd gewezen.
30November 1937.
170 woordelijke partij, zelfs indien de voor87. - Voorziening van beklaagde op ziening van deze partij niet ontvankede burgerlijke vordering. - Geen middel lijk was.
16 November 1937.
154
wm·dt ambtshalve opgeworpen. - Op
de burgerlijke vordering werpt het Hof
92. - Draagwijdte.
Strafzaken. ambtshalve geen middell op ten voor- V erbreking van de beslissing gewezen
deele van den beklaagde.
over de publieke. vordering. - Uitbrei12 October 1937.
115 ding tot de burgerlijk verantwoordelijke
88. - Strafzaken. -. Voorziening van partij. - Indian de be.streden beslissing
beklaagde verworpen in zoover zij gericht verbroken wordt op voorziening van den
is tegen de beslissing O'l(er de publieke veroordeelde, strekt de verbreking zich
vordering. - Geen middelen aangaande uit tot de burgerlijke partij, zelfs indien
· de beslissing dver de burgerlijke vorde- de voorziening van deze niet ontvankering. - Eenvoudige afwijzing. - Wan- lijk is.
23 November 1937.
158
neer de voorziening van beklaagde tegelijk gericht is en tegen de beslissing over
93. - Draagwijdte. - Verbrek;ing op
de publieke vordering en tegen de beslis- de publieke vordering. - Burgerlijke vorsing over de burgerlijke vordering, en het dering, verbreking. - Verbreking van de
Hof de voorziening afwijst in zociver zij beslissing over de publieke vordering
de veroordeeling tot straf betreft, werpt brengt verbreking mede van de beslissing
het ambtshalve geen middel op ten aan- qver de burgerlijke vordering.
zien van de burgerlijke veroordeeling.
2 Februari 1937.
9
18 October 1937.
119
94. - Draagwijdte. - Verbreking van
89. - Drdagwijdte. - Verbreking ten de op de publieke vordering gewezen beaanzien van beklaagde. - Strekt ten slissing van veroordeeling. - Verbreking
voordeele van de burgerlijk verantwoor- van de beslissing verleend op, de burgerdelijke partij. - Wegens de ondeelbaar- lijke vordering. - Verbreking van de
heid moet de verbreking, die op de voor- beslissing die, op de publieke vordering,
ziening van beklaagde wordt uitgespro- de veroordeeling uitspreekt, brengt verken, tot voordeel strekken aan de bur- breking mede van de beslissing die over
de burgerlijke vordering uitspraak doet.
gerlijk verantwoordelijke partij.
22 Februari 1937.
12
2 Februari 1937.
9
90. - Ve1·breking ten aanzien van be·
kl(J.agde brengt verbreking mede ten aanzien van de burgerlijk verantwoordelijke
pm·tij, ·ondanks niet-ontvankelijkheid
van haar voorziening. - De verbreking
van het vonnis dat den beklaagde veroordeelt brengt ook de verbreking mede
van dat vonnis, wat de veroordeeling
uitgesproken tegen de burgerlijk verantwoordelijke partij betreft, wegens de
ondeelbaarheid van die veroordeelingen,

95. - Verbreking van de op de publjeke vordering gewezen beslissing van
veroo1·~eeling: Verbreking van de
beslissing verleend op de burgerlijke vordering.- Verbreking van het vonnis van
veroordeeling gewezen op de publieke
vordering brengt verbreking mede van de
beslissing over de burgerlijke vordering.
25 Mei 1937.
51

96. - Draagwijdte. - Strafzaken. V erbreking van de veroordeeling tot

38
straf. - Strekt zich uit tot de veroor~ :>}oJ, ~.Verbreki~..g 'l.?~n·de besthilck{ng~
deeling tot schadevergoeding jegens .de to( ver~ijzing naar d"-.. politierechtba1":1c:
burgerlijke partij. - Verbreking van de ---<·Vooizieningett .door ,'Qeklaagde ingebeslissing gewezen op de publieke vor-. steldJegen de beslissin,gen·,f!ve.r dl zaak
dering brengt ver breking mede van de. ·, zelf. va.n belang . ontbloot; .--.:.. I?.~ verbre:
beslissing gegeven tegen den eischer op king, van de bescJUkking, waa~;hii .~en .
de vordering van 'de burgerlijke partij. ·
beklaagde naar .,de , politier~chtba~
23 November 1937.
15.8 wQrd t , verwezen, brengt ·de. vernietiging.
me de .van de beslissingen w«:Jike, 'fill,. die.
97. - Draagwijdte. - Veroordeeling verwijzing. naar de. politierechtbank;" ten.
wegens samenloopende wanbedrijven tot . grande verleend.werden, end~;~ tegen deze
vervangende gev.angenisstraffen waarvan beslissingen' ingestelde voorzieillngen very
het geheel bedrag zes maanden over- liez'en al hur:C~~l8.llg. _, _ '·
~·
1.
schrijdt. - Gedeeltelijke verbreJcing. - ,
·16 NovEimber 1937:'
154 en.l55
Wanneer beklaagde wegens samenloo102 . .-:- Voor~i~nin~ van den ~~~~or~
pende wanbedrijven veroordeeld werd
tot vervangende gevangenisstraffen waar- . deelde. -. Gee'/1, ver:zwa,rir~:g mogelijk.- ~· .
van het geheele bedrag zes maanden De voorziening in verbreJring v~n c).en
overschrijdt, verbreekt het Hof slechts. veroordeelde zaF. geen · ver~waririg van,
in zoover de arresten verzuimd hebben . zijn . toestand medebrengen' oh, J..unnen
' ·
·· '
dat geheele bedrag te verminderen tot mec;:l.ebrengen.
20 December 1937.
. ,177 e:r:\.178
zes maanden.
19 October 1937..
~23
I

-- _-_-_.
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. HOOF:QSTUK V,~
Vervangende gevangenisstraffen.
Samenloop van wanbedrijven.
VERWIJZING NA vERBREl.l=ING.
Hoogste bedrag overschreden. ~ Verbreking alleen op dit punt. - Wanneer bet
103. ·. ~- _Veroordeelde• ·- alleen .di~ als
Hof verbreekt omdat de vervangende eischer optr~edt,! - v erbt:eking amb ts~.- .
gevangenisstraffen opgelegd wegens sa• halve: - Verwijzing; c~cWanneer, op dr;i·
menloopende wanbedrijven zes maanden enkele voorziening van' den veroordeelde,
te hoven gaan, wordt de _verbreking bet Hof ambtsbalve :verbreekt- om1lat' de
slecbts op dit punt uitgesproken.
. straffen' onwettig zij'n, ges9hiedt de ver.10 Nover.nber'1937.
149 breking met verWijzing. ·
"
·.
20 December 1937.
·'in; en 178'.99. - Verbreking omdat het arrest
niet verklaard heeft dat de' correctioneele
't!}4. --.:,ve;in·eking :Van d~ ~e~~hi~~iri(/
gevangenisstraf de politiegevimgenisstraf t.ot,verwijzing~ naar. de pOlitierecfttba!r_tk.
opslorpt, bij samenloop. - Verbreking - Za.ak ve7'Wezen naqr de?'f pr:.ocur~ur .
slechts op dat punt.- Wanneer bet Hof des Konings. =--; Wanruier de hescbjk-kjT;ig.
verbreekt omdat bet arrest verzuimd tot verwijzing naar de. politiere:chtbank
beeft te verklaren dat een politiegevan- verbroken 'wordt, mag de· zaak naar aen
genisstraf wordt opgeslorpt door een cor- procureur des Konings ter'ug V"«:Jrwezen ;
rectioneele. gevangenisstraf, uitgesproken worden.
bij samenloop van een wanbedrijf met
16 November 19!17:
154eh'I55.
een overtreding, geschiedt de verbreking slecbts op dit punt.
H)5, ~· Vo~;zi~!Ling.~~n .be~laagge. -:,
29 November 1937.
. 169 Tle'T'breking _in: zoo'L)er het gefteel ~er/,rag
van de . ve.rva,ngende gev_a'li,genisstraffen -·
100. - Draagwijdte. - Straf~aken. '-- ri.iet verrYfin'derd wer:d tpt zes mil,anden'..
Onwettige handhaving van 'het·' bevel
Verbrekingi zonder. verwijzfrig, ; ~
tot onmiddellijke gevangenneming.- Ge~ W anneer; op vciorziening van beklaagde,
deeltelijke verbreking. - Wanneer bet de . arresteD. verbroken• worden in z66:ver
Hof : verbreekt ()mdat de gevangenne-. zij Il.agelaten hebben het geheelecbedrag
ming buiten de· wettelijke yoorwaarden van de. vervangeride gev;angetllsf!trilifen
gebandhaafd werd door den rechter in tot zes maanderi te·verrnjp:dere:r:\.;- bestaat
beroep, die de _straffen tot rnip.der dan er geeri aadleiding. :tot .verwijzilig. ·.' ..
zes maanden gevangenisstraf terugbracht,
19 October 1937.
,;_ 123
strekt de verbreking zich aileen uit tot
het bevel waarbij de . gevangenneming
. 106. :.___ Ve;~angende geva.n;e;,f.sstraf ·
werd bebouden.
fen. ;- Samenloop van wcm.bedrijven: ~.
22 November 1937.
157 Hoogste bedrag overschreden. ~~- Ver~·.
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breking zonder verwijzing. - Wanneer partij, die in eersten aanleg werd afgehet Hof gedeeltelijk verbreekt omdat de wezen en geen beroep instelde, geschiedt
vervangende gavangenisstraffen, uitge- de verbrekmg zonder verwijzing. (Wb.
sprokeri wegens samenloopende wanbe- van Strafvordering, art. 429.)
12 Januari 1937.
3
drijven, z.os maanden overschrijden, geschiedi.-de verbreking zonder verwijzing.
- Zie ook REGELING VAN RECHTSGEBIED.
------10 November 1937.
149
107. - Strafzaken. - Gedeeltelijke VER.JAR.ING IN STR.AFZAKEN.
verbreking. --:- Geen verwijzing. - Wan1. - Overtreding. - Laatste daad van
near het Hof gedeeltelijk verbreekt om- stuiting gedaan binnen den termijn van
dat het arrest verzuimd heeft te ver- zes maanden te rekenen van de overklaren dat een politiegevangenisstraf treding. - Verjaring. -·De publieke
wordt opgeslorpt door een correctioneele vordering volgende uit een overtrading is
gevangenisstraf, uitgesproken bij samen~ verjaard wanneer.zes maanden verloopen
loop van een wanbedrijf met een overtra- zijn sedert de laatste daad van stuiting
ding, bestaat er geen aanleiding tot ver- verricht binnen den termijn van zes'
wijzing. (Wetb. van Strafv., art. 429.)
maanden te rekenen van· de overtrading.
169 (Wet van 17 April 1878, artt. 21, 23,
29 November 1937.
en 26.)
108. - Publieke vor·dering verjaard. 8 November 1937.
Verbreking. - Geen verwijzing.- Wan146
near de verbreking wordt uitgesproken
2. - Jachtmisdrijf.
Proces-ve1·baal
omdat de publieke vordering verjaard van de Rijkswacht. - St1titing. - De
was, bestaat er geen aanleiding tot ver- Rijkswacht is krachtens de wet op de
wijzing.
jacht, bevoegd om de jachtmisdrijven
146 door proces-verbaal vast te stellen; het
8 November 1937.
109. - Voorziening van beklaagde. - , proces-verbaal opgemaakt aangaande
Niet vastgesteld dat al de bestanddeelen een jacbtmisdrijf door twee rijkswacbvan het misdrijf aanwezig waren. ters, bandelend op bet mondeling bevel
Verbreking zonder verwijzing. - Wan- van den procureur des Konings, is een
neer, op de voorziening van beklaagde daad van onderzoek die de verjaring van
aileen, het Hof een arrest van veroordee- de publieke vordering stuit. (Wet van
ling verbreekt, omdat de rechter die ten 28 Februari 1882, artt. 24 en 28; wet van
gronde beslist heeft de aanwezigheid van 17 April 1878, artt. 21, 22, 26 en 28.)
al de bestanddeelen van het misdrijf niet
30 November 1937.
170
heeft vastgesteld, geschiedt de verbre3. - Brief van den procureur des
king zonder verwijzing. (Wetb. v. Strafv., Konings die den deurwaa1·de1· gelast het
art. 429.)
·
bij verstek gewezen vonnis te betee28 September 1937.
98 kenen. - Stuiting. - De verjaring -van
de publieke vordering wordt gestuit door
110. :....... Voorziening door beklaagde. V erbreking wegens onwettige hand having den brief van den procureur des Konings
van het bevel tot onmiddellijke gevan- waarbij een deurwaarder gelast wordt
genneming. - Verbreking zonder ver- bet bij v:erstek gewezen vonnis, dat tegen
wijzing.- Wanneer het Hof, op de voor- beklaagde werd uitgesproken, aan dezen
·
zi(ming van den beklaagde, gedeeltelijk te beteekenen.
13 April1937.
27
verbreekt omdat de rechter in beroep de
gevangenneming buiten de w!Jttelijke
4. - Wet van 4 A.ugust1ts 1930 op de
voorwaarden heeft gehandhaafd, beveelt
gezinsvergoedingen. - Daden van behet de verwijzing niet. (Wetb. van Strafdrag. - Toepassing van artikel 469 van
art. 429.)
het Strafwetboek. - Termijn van ver22 November 1937.
157
jaring van de publieke vordering die van
111. - Strafzakim. - V erbreking om- het gemeen recht. - lngeval de rechter
dat de rechter in beroep schadevergoe- op zoodanige daden, na de bestanddeelen
ding toekende aan een burgerlijke partij van bet wanbedrijf van oplichting te
die werd afgewezen en geen beroep in- bebben vastgesteld, artikel 496 van het
stelde. - T'erbreking .zonder verwijzng. Strafwetboek toepast, is de termijn van
- Wanneer het Hof verbreekt omdat verjaring van de publieke vordering niet
de rechter in beroep schadevergoeding de bijzondere termijn van een jaar, voorheeft toegekend aan een burgerlijke zien door artikel 71 van de wet van
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4 Augustus 1930 op de gezinsvergoedingen, maar die van het ge1neen recht, dit
is drie jaar.
28 Juni 1937.
71
5. - MisdTijf tegen de wet van 18 Juni
1930 op de veTZeker•ing tegen de geldelijke gevolgen van oudeTdom en VToegen dood de?" bedienden. - T'eTmijn van
de verjar·ing. - Bij misdrijf tegen de
wet van 18 Juni 1930 op de verzekering
tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der bedienden, om,
werkgever zijnde, de wettelijk voorgeschreven afhoudingen voor een bediende
niet te hebben gedaan of te hebben verwaarloosd het bedrag er van, samen met
de bijdragen, bij de verzekeringsinrichting en in het toelagenfonds te storten,
is de bijzondere termijn van verjaring
van de publieke en de burgerlijke vordering een jaar te rekenen van d!lp dag
waarop het dienstcontract heeft opgehouden, zulks volgens de onderscheidene
tijdstippen bepaald bij artikel 21 van het
w·etboek van Strafvordering. (Wet van
18 Juni 193{), artt. 6, 12, 47, 2°,48 en 56;
wet van 24 December 1928, eenig artikel.)
8 Juni 1937.
58
6. - V erkeeT. - Politiestmf. - V e1'jaring van een jaar. - De publieke vordering wegens misdrijf tegen de politie
van het verkeer verjaart door verloop
van een jaar, zelfs indien de uitgesproken straf een politiestraf is. (Wet van
1 Augustus 1899, art. 7.)
13
23 Februari 1937.
7. - NaaT den politieTechteT verwezen" wanbedrijf. - Verjaring door verloop van zes maanden sedert de laatste
geldige daad van stuiting van de verjaring. - Wanneer een wanbedrijf door
de raadkamer, die verzachtende omstandigheden aanneemt, naar den politieI·echter verwezen wordt, is het feit onderworp~n aan de regelen van de verjaring
voorz1en voor de overtredingen. Er is
bijgevolg verjaring, wanneer er nieer dan
zes maanden verloopen zijn sedert de
la.a~st~ geldige daad van stuiting van de
verJanng.
~ Mei 1937.
50
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l. - Hoofdwegen. - Secundaire wegen. - Bebouwde kommen. - Koninklijk besluit van 7 September 1910.- Ophetfing. - Het koninklijk beslui~ van
7 September 1910 werd opgeheven door

het koninklijk besluit van 1 Februari
1934 en heeft bijgevolg, sedert bet inwerkingt.reden van Ia-atstgen()emd besluit, opgebouden te gelden waar het
zegt wat door « bebouwae kommen "
moat verstaan worden in de oe,_-qalingen
van bet reglement op bet verkeer ,_die
bet onderscbeid maken tusscben de
boofdwegen en de secundaire wegen.
26 Januari 1937.
6
2. - Hoofdwegen, secundair·e wegen.
- W eg die niet verder loopt dan de aa/ftsluiting. - · Altijd ·secundair. - W eg
aangewezen doo?" kilometerpalen met
rooden kop. - Hoofdweg alleen buiten
de bebouwde kommen. - Een weg die
niet verder loopt dan de aansluiting is
steeds een secundaire weg. (Kon. besl.
van 1 Februari 1934, art. 51, 2°.) Een
weg, die aangewezen is door kilometerpalen met rooden kop, is slecbts boofdweg buiten de bebouwdekommen. (Zelfde
besluit, art. 53.)
17 en 18
8 Maart 1937.

3. - Secundaire baan. - Begrip. - ·
Een baan, die• niet verder loopt dan de
aansluiting, is een secundaire baan vergeleken met aile andere wegen, bebalve
die welke zelf wettelijk altijd secundair
zijn.
5 Januari 1937.
1
4. - Teeken tot waarschuwing dat de
weg secundair woTdt. - Omgekeerde
driehoek. - Verplichting zoodra dat teeken aan den vereischten nitwendigen
vorm voldoet. - Gebruiker van den weg
niet gerechtigd de regelmatigheid van
dat teeken te betwisten. - Het · teeken
(omgekeerde drieboek), dienende tot
waarschuwing dat de weg secundair
wordt en de bestuurder van een voertuig den doorgang moet vrij laten voor
de voertuigen die den weg berijden
waarop hij gaat aarikomen, legt de verplicbting op die bet voorstelt van zoodra het aan de voorgescbreven vereiscbten aangaande den vorm voldoet. Geen
enkele andere voorwaarde is vereischt.
Regelmatig naar den vorm verplicbt bet
uit zich zel£ den weggebruiker, also£ bet
geplaatst was door de bevoegde overbeid of met baar macbtiging, en bet is
den gebruiker van den weg niet toegelaten te betwisten dat bet teeken, hetwelk uiterlijk in orde schijnt, niet regelmatig zou zijn. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, artt. 31, 3°; 131, §§ 1 en 2,
7°, en§ 4.)
11 Mei 1937.
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5.- RangoTde.van de wegen.- Openbm-e pleinen zijn ope1tbare wegen. -:-Regelen betref{mde den voorra'f'g zijn
van toepassing.- Volgens artik~l 3, 1°,
van het Koninklijk besluit van 1 Februari 1934 zijn de openbare pleinen
publieke wegen. Het punt waar een weg
en een openbaar plein samenkomen
vbrmt een splitsing, aansluiting of kruising, in den zin van artikel 51, 3°, van
dat besluit. Het plaatsen van het teeken
(omgekeerde driehoek) is bijgevolg door
artikel 51, 3°, toegelaten bij het naderen
van een openbaar plein, zoowel als bij
het naderen van andere wegen, en dit
teeken verplicht den weggebruiker, die
het ontmoet, den doorgang vrij te laten
voor hem die het openbaar plein komt
opgereden.
ll Mei 1937.
40 en 41
6. - Bebouwde kom. - Begrip. Ret koninklijk besluit van 1 Februari
1934 heeft het koninklijk besluit van
7 September 1910 opgeheven dat de
plaatsen bepaalt die, op de Staatsbanen,
als bebouwde kommen beschouwd moeten worden; er bestaat thans geen enkele
wetsbepaling die de plaatsen bepaalt
welke als bebouwde kommen rnoeten
gelden. Bijgevolg behoort het aan den
rechter, die ten grande uitspraak doet,
te oordeelen of een plaats, met het oog
op de toepassing van de verkeersverordening, al of niet een bebouwde kom is,
rekening houdend met de gebruikelijke
beteekenis van het woord.
8 Maart 1937.
17 en 18
7. - Niet verhoogde benn. - Verkee1·
ve1·boden voor autovoertuigen. - Het
verkeer op de niet verhoogde bermen
is verboden voor de autovoert"Lligen, tenzij om uit te wijken en mn, in de mate en
gedure~de den tijd die strikt noodig is,
te krmsen en voor te steken. Een verklaring van het Beheer van bruggen en
wegen, waarbij wordt bevestigd dat de
berm aangelegd werd en onderhouden
wordt ten behoeve van al de weggebruikers, kan niet opwegen tegen dien regpl.
(Kon. besl. van 1 Februari 1934, art. 25.)
21 September 1937.
94
8. - Verklaring van het Beheer van
bruggen en wegen aangaande den aard
van· een benn. - Niet bindend. ·- Een
verklaring van het Beheer van bruggen
en wegen, over den aard van een berm
wijzigt de regelen niet die op dit stuk
gel den.
21 Septe1nber 1937.
94
3.
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9. - Verplichting voor den gebruiker
van de secundaire baa?• den dortocht
vrij te laten voor den gebruiker van de
hoofdbaan, over de geheele l:ireedte van
deze. - Het misdrijf gepleegd doo1·
laatstgenoemde, die niet de uiterste rechterzijde heeft gehouden op een aansluiting van wegen, neemt het misdrijf van
den ee1·ste niet weg. -De gebruiker van
de secundaire baan is gehouden den doortocht vrij te laten voor den gebruiker
van de hoofdbaan, over de geheele
breedte van deze; hij kan niet inroepen
dat zijn rnisdrijf wordt weggenomen
doordat de gebruiker van de hoofdbaan,
bij overtrading van de verkeersverordelling, zijn uiterste rechterzijde niet gehouden heeft op de aansluiting van de
wegen. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,
artt. 54 en 29, 4°.)
20 December 1937.
182
10. ~ Tle1·kee1·svemrdening.
Beklaagde 1·ijdende ove1· hoofdweg. - Bestuurde?· komende uit secundaire baan.Kruising.- Hoofdweg die na de kruising
secundair wordt. - Vonnis dat beklaagde
ve1·oordeelt om geen doorgang te hebben
verleend aan dengene die van re.chts
kwam. - Schending van artikelen -ta;
4Z, 54 en 55 van het Koninklijk besluit
van 1 Febrtta1·i 1934. - Door artikel 54
van .het Koninklijk besluit van 1 Februari 1934 wordt het voorrecht van
dom·gang, aan den gebruiker van den
hoofdweg toegekend; niet vernlinde:rd bij
het naderen van een kruising ; dit voorrecht hangt af van den aard die de baan
v66r de kruising bezit, en niet yan den
aard dien zij na de kruising zou· hebben.
Aldus i~ de g·ebruiker van den hoofdweg
gerecht1gd te verwachten dat de gebruiker van den secundairen weg hem doorgan~ zal verleen~n, terwijllaatstgenoemde met r~chtmat1g er op iekenen mag dat
de gebruiker van den hoofdweg hem zijn
voorrang zal afstaan.
Derhalve worden artikelen 41, 42, 54
en 55 van voormeld Koninklijk besluit
geschonden door het bestreden vonnis
dat, - na te hebben vastgesteld dat de
baan gevolgd door beklaagde een hoofdweg was en degene die van een secundairen weg kwam geen voorrecht van
doorga~~ had, ofschoon de hoofdweg na
de krmsmg een secundaire baan werd, niettemin beklaagde veroordeelt om van
zijn snelheid niet meester te zijn gebleven en om den doorgang niet te hebben
verleend aan degene die van rechts

42
kwam, en de burgerlijke verailtwoorde~
Iijkheid verdeelt.
6 Juli 1937.
80
11. - Verbod voorbij te steken op de
aansluitingen. - J3egrip van de aansluiting. - Plaatsen, _'lpaar dwarswegen uit~
loopen, zijn geen aansluitingen. ~ Verbod voor den weggebruiker, die 'zulke
dwarsverbin,ding wil oprijden al zwenkend nam· links, den doorgang af 'te snij- van zijn sne~~~et«:L.
dat_ belanghebbende ••'•. ,r,n,rzir.hl~iil
den van dengene die zijn weg vervolgt. De aansluiting, waar het. verboden. ~s matigd reed en zich
te
..
voorbij te steken, is het punt· waar twee koming schuldig maakte
afzonderlijke, openbare wegen zich veree- uit te wijken. --:- Geen misdrijf. "'7 -Arti~
nigen. Zijn niet van dien aard de plaat- kel 42 van het Kortirtlilijk .besluit van
sen waar de dwarswegen uitloopen die 1. Februari 1934 wordt niet 'overtred,en
de twee rijwegen van een en denzelfden door den bestuurder .waarvahde rechter
weg verbinden. De weggebruiker die · zegt dat, blijkens het o:riderzoek, die benaar links wil afdraaien om zoodanige stuurder « voorzichtig en gematigd reed
dwarsverbinding op te rijden, mag bij- . !Jn men tegen hem geen bezwaar kan yingevolg den doorgang niet afsnijden van den in de beweging,. die hij uitvoerde; om
.· _
··
dengene die wettelijk zijn weg vervolgt de aanrijding te v:ermijden ;,,
"8 Maart 1937.
17 enJ8
door links voorbij te steken. (Kon. besl.
van 1 Februari 1934, artt. 36, 4°, en57,
15. - Snelheid r,~et gerirgeld. derwijze
§ 2.)
dat kan worden stilgehouden ,v66r hin1 Februari 1937.
· 7 · ' dernis. ~ Botsing tegen h,indernis dat .
12. - Veroordeeling wegens schen- .niet. kon voorzien' worden; als gevol{i va,n
ding van den voorrang van dengene die een misdrijf door een derde begaan, -:.__ ·
·van rechts aankomt. - Rechtvaardiging. v aststelling .dat .de ' sne.Zhdd . zoodanig
- De veroordeeling, wegens schendiilg overdreven was dat' de': bestuurder zich
van den· voorrang van· dengene die van er aan ·. b'laotstelde . iegen 'om '. het ·_even
rechts aankomt, is gerechtvaardigd wan- welk hinderniS- te bots.en. - Veroordeec
neer vastgesteld ward dat een botsing ling wett{g. ---'Is wettig de veroordee1ing
plaats had in de volgende omstandighe- van den bestuurder van .. eeri voe'rtuig,
den :_ 'de twee wegen gevolgd door be- die niet bestendig- Zijn · srielheid. meester
klaagde en de burgerlijke partij en de gebleyen is en ze niet · geregeld heeft dertwee wegen .die zij wilden oprijden vor- wijze dat hij v66r zich een voldoenden
men een kleine plaats die aan het ver- vrijen afstand behield om te:killmen stilke.er niet onttrokken is; beklaagde en de houden v66r een hmdernis,_- ook indian,
burgerlijke partij kwamen schier te ge- bij· het ongeval dat tot vervolging-aanlijkertijd aan op die splitsing en beklaag- leiding gaf, de:aangereden 'hin<iernis met
de had op dat oogenblik de burgerlijke te voorzien was als; gevolg van. een door
partij aan zijn x:echterzijde: (Kon. besl. een derde bedreven misdrijf, -~ wamieer
de rechter, die het feit beoordeeld heeft,
van 1 Februari 1934, artt. 55 en 56.)
109 vaststelt dat . de·. door ·beklaagde ;J,ange'11 October 1937.
wende snelheid· zoodanig · ov(3rtreden was
13. - Telastlegging door naar rechts te dat hij zich er aan blootstelde in de gegezwenken den doorgang van dengene die ven omstandiglwden, tegen om: het even
zijn weg vervolgt te hebben. afgesrieden. welli· hindernis te. botsen. (Kon., besL van
- Feit dat het misdrijf uitmaakt voor- 1 Februari 1934, art. 42.)
zien door artikel 57, 1°, c, van de ver2,9--November 1937.
163
keers'uerordening~ Veroordeeling; op·
· 16. · - Autontobielen die elkander
grand van die bepaling, wettig. ~ cc Den
doorgang van den weggebruiker die zijn kruisen bij het vallen van' den avond. - _
weg ·vervolgt afsnijden door naar rechts Gebruik van wegschijnwerpers en· van
af te draaien » is cc den doorgang niet kruisingsschijnweTpers. Begrip_ het
De overtreding . van het
vrijlaten _voor den in b~weging zijnde misdrijf. weggebruiker, wanneer men een rijbe- verkeet;,sreglement de wegschijnwerpers .
'\Veging uitvoert » ; de rechter past dus van een automobiel niet dadelijk te heb- wettig op het aldus in· de telastlegging ben gedoofd, wanneel' de bestuurde:r van._
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een ander automobi_el, door het achter- beklaagde bega.ne onvourzicht.?:ghcid af te
eenvolgens snelle aansteken en dooven leidcn. - De rechter die ten grande
van zijn schijnwerpers, teeken geeft dat beslist heeft, kon, krachtens zijn recht
hij verblind wordt, is een ander misdrijf van vrije beoordeeling, uit hat fait dat
dan het misdrijf verwaarloosd te hebbt;Jn beklaagde tegen een stilstaand voertuig
de niet verblindende kruisingsschijnwer- · gereden had, afleiden dat beklaagde een
pers te gebruiken, bij het ontmoeten van onvoorzichti.gheid beging.
19 Mei 1937.
46
een anderen weggebruiker, en op zulken
afstand dat het verkeer gemakkelijk en
20. - Artikel 5, alinw Z, van het koveilig kon doorgaan. (Kon. besl. van ninklijk besluit van Z6 Augustus 19Z5.
1 Februari 1934, art. 85, A, 11, en 85, - Opgeheven. - Bepaling van dat ciTtiA, 9, 1°.)
.
kel oveTgenomen in artikel 11 van het
27 April 1937.
36 en 37 koninklijk besluit van 1 Februa1·i 1934,
17. - Beklaagde door eersten rechte1· behalve dat het woord « weggebruiker ,,
vervallen verklaard van het recht een in de plaats werd gesteld van het vroe1·ijtuig te voeren. - W eigering van den gere woord « bestuurder n. - Artikel 5,
1·echter. in beroep deze straf toe te pas- alinea 2, van het ko'ninklijk besluit van
sen om de eenige reden dat het ter zake 26 Augustus 1925, luidens hetwelk «de
geen misdrijf tegen de verkeerspolitie bestuurder moat in staat zijn te besturen,
geldt. - Verbreking. - Schendt arti- de vereischte lichamelijke hoedanigheden
kel 11 van het Koninklijk besluit van (moet) hebben en de noodige kennis en
1 Februari 1934 en artikel 2, 2°, tweede bekwaamhei.d bezitten n werd opgeheven
alinea, littera 0, van de wetten van door artikel 1 van hat koninklijk besluit
1 Augustus 1899 en 1 Augustus 1924, en van 1 Februari 1934; echter werd die
wordt verbroken, 'de irt beroep gewezen bepaling woordelijk overgenomen in artibeslissing die, terwijl zij beklaagde schul- · kel 11 van laatstgenoemd besluit, bedig verklaart om een autorijtuig te heb- halve het woord « bestuurder ''• dat verberi gevoerd zonder daartoe in staat te vangen ward door hat woord « weggezijn, daar hij dronken was, hat vonnis bruiker ''·
19 April 1937.
31
van den eersten rechter wijzigt aangaande de vervallenverklaring een rijtuig te
voeren, en weigert deze stra£ toe te pas- VER.LATING VAN FAMILIE.
sen, 0111 de eenige redan dat hat tar zake
Vervolging •wegens achte1·lating van
geen misdrij£ tegen de politie van het een kind in behoeftigen toestand. verkeer geldt.
Strafwetboek, a1·tikel 360bis. - Geen
22 Juni 1937.
66 voorf!ofgaande oproeping vooT den vrede~
rechter · vereischt. - Bij vervolging we18. - Verschillende misdrijven voor- gens achterlating van een kind in behoefzien door artikel Z7 van de verkeersver- tigen toestand (art. 360bis, toegevoegd
ordening. - Vonnis veroordeelend we- aan hat Strafwb. door art. 60 van de wet
gens misdrijf teg(m dit artikel~ - Vast- van 15 Mei 1912), is hat niet vereischt
stellingen waaruit voldoende blijkt dat dat er voora£ een oproeping geschi.edt
§ 1 van dat artikel werd bedoeld. - Al- om v66r den vrederechter te verschijnen.
. hoewel artikel 27 van de algerrieene ver(Art. 2 van de wet van 14 Januari 1928,
keersverordeni.ng (Kon. besl. van.1 Fe- gewijzigd 30 Mei 1931; Strafwb., art.
bruari 1934), in elk van zijn twee para- 391bis.)
grafen, een verschillend misdri.j£ voor12 Januari 1937.
4
ziet, toch geeft hat vonnis, dat wegens
misdrij£ tegen dit artikel veroordeelt, VER.WIJZING NAAR. EEN ANmet voldoende bepaaldheid te kennen
DER.E R.ECHTBANK.
dat het misdrijf vervat in § 1 ward be1.- Ve1·wijzing naar een andere rechtdoeld, wanneer het de veroordeeling gesteund heeft op de vaststelling van de bank op grand van gewettigde verdensporen dar wielen van hat voertuig ko- king . .,-- Verzoek gestaafd op feiten die
mende van de linkerzijde van den steen- het openbaar ministerie en de. griffie van
de verdachte rechtsmacht mken. - Niet
wag.
7 December 1937.
176 ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk hat
verzoeksc:brift tot verwijzing, op grand
19. - Vermogen van den rechter om van gewettigde verdenking, dat tegen een
op souvereine wijze uit de feiten de door Ho£ van beroep wordt ingediend en ge-

!
I

!

st.aa.fd is op f~itmi die ni~t dit H~f, ·i])aat. ·
wei het openbaar ministerie; en de ·griffiEi
bij dit Ho£, raken. ·
- · '
20 December -1937.

2. -- Verwijzing;.naar een. andere recht:
bank op grond van' geweUigde verdenking. - Eerste verzoek verworpen, ~
Tweede verzoek . gestaafd op feiten geschied na. de verwerping: '--- Kan. aangenomen worden. - De vetwerping van
een verzoekschrift · tot verwijzing ·op
grand van gewettigde verdenking sluit
niet- uit dat een riieuw verzoekschrift,
gestaafd op feiten die sedert d~~ verwerping zijn geschied, ·kan ingediend wor_den. (Wetb. :van Strafv:, art. 552.)
20 December 1937. ·
··
is4

3, - Verwijzi_ng naar een andere rechtbank op grand van gewettigde verdenking. - Verzoek gesteund op beweerde
vijandige gezindheid'of partijdigh_eid van
het openbaar ministerie . .:.__ Niet ontvan-_
kelijk. - Is niet ontva:rikelijk het ver- ·
zoek tot verwijzing naar een andere
rechtbank dat steunt op de door den verc
zoeker beweerde vijandige gezindheid of
partijdigheid van een officier van het
openbaar ministerie. (Wb. van Srafv.,
art. 542.)
31
19 April 1937.

4. - Verwijzing naar een a~dere rechtbank op grand va'fl- {jewettigde. verdenking.- Verzoekschrift waarin feiten verm,eld worden, die vaag zijn, ionder verband met de zaak- en niet gestaafd door
eenig stuk dat ze waarschijnlijk ·maakt.
- Wordt afgewezen het verzoek, wegens
gewettigde verdenking strekkende tot
verwijzing naar een ande;re rechtbank,
dat tegen de rechters, welke het bedoelt,
slechts f~iten aanhaalt die vaag en ~onder :verband met de zaak . zijn, en niet
gestaafd worden door eenig stuk da:t 'ze .
waarschijnlijk- maakt.
19 April 1937..
31

aan '·"'-""'"m
te-..d.a~raaJrQ.Em
sch.ljnelJ.,- ter .
. den cL;ttum.
. .
· verstrekk,~n :'Over'lde ""''·""''' 1 H
zoek. (Wet _van' 25
2° ; wetb. vari Burgeri.·
kel364.)
-·•· - ,; ·
20December 1937,
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VE:QZEKERINGEN.I. -

tlerzekering

~egen- oud~1~dom. e~·

v~oegtijdigen dood. ~ Veiplichting voor

den werkgever .het ontvangs(beivijs •··· te
bewaren .vaststellende dat hij.de kaart
aan den. verzek'eringspliqhtige heeft over' handigd.'- Duur. - De reg\')len betreffeiide de _verzekering. tegen ciuderdom ·en·
vroegtijdigen dood,·.van.kracht in_l93Q,
verplichtten• den ~verk:g~ver 'het ontvari~stb'ewijs, . vasts.telle~de .• dat- hij •. de
kaart ,aan• zijn wetkiDan had. overhah"
digd,. slechts' gedutende' een jaar te. bewa- .·
ren;. sedert .1 Juli 1931 moe~ decwerk~
gever liat cmtvangstbeWijs. bewar<;Jf\ totdat een:jaar verstrekenis na het~verttek
of liet. overlijden '\fll.ri.. derFverzekeri~gs
plichtige. (Wet van 10December~'l924, · .
art. 7, laatste alinea, erl Kon.: besl, :van ,
· 24 Februart1927, art. 44,; wet van·l4 Juli19030,' art~ 7: en. ~ori. besL van 15 Mei
. l931, art:27.) · ·
12 October 1937.
112

2. -,-c. Veizeke1'ing. tegen oude~dom·-~n
vroegtijdigen ,dood. .:C.. ·Wettelijk bewjjs
van het vervullen van. de verplichtingen van den we'f'kgever;.~ Verzuim de afhotidingen, te doen. - Verz'I.J,im dekaart Over
te maken. · -- Werkgever· verplichf het
ontvangstbewijs . te·.beivarerk. ~·--Vrifc··
spra.ak. s_lechts. mogelijk indien, d¢· werk-.
gev'er. heC ont_vangstbewijs vei;toont. - -·
5. - I{echtbank van eersten aa;,leg die In .zake · verzekering- tegen •ol1derd.om en 1 ·•
in de onmogelijkheid is. samengesteld te · vroegtijdigen dood;• h!)eft. de. wetgever het
worden om van een burgerlijke iaak ken- wettelijk bewijs .hlgevoerd ~;~.angaaride het
nis te nemen. - Verzoekschrift tot ver- rialeveh yari de .verplichtingen. van '.den.
wijzing naar een andere rechtbank getee- werkgeyerc:· op,het oogenblik- dat/hij:in
kend door een advocaat bij het Hof van het bezit_rhoet ziju van,hetontvimgstc __ .\
verbrell{ing. · - Toelating verweerder ·te bewijs, ontsnapt de werkgever slechts aan ..- .
rJ,agvaarden op een terechtzitting.-waar~. de geldboete gesteld op:- het _verzuim de ,
van de dag bepaald wordt. - Wanneerc afho-qdingen te doeii of de kaart neer te
eenrechtbank- van eersteJi aanleg vast~ leggen, indien hij he~- ontvangstbewijs
stelt dat zij niet 1·egelmatig samengesteld vertoont. (Wetvan 14 Juli 1930, art. 64.).
kan worden om van een burgerlijke zaak
12_ October 1937>
112 •
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VONNISSEN EN ARR.ESTEN.

VON NISSEN EN ARREST EN;
HOOFDSTUK I.
.
V o':NN~SSlllN. :EN AltREBTEN.
-

V01-INISB:ml< EN AlU!EB'r!lW IN
.--_RET ALa~.- VoltMEN.

i. ·-

45

weggebruiker aankwam, zondcr zich to
vergewisscn of er geen gevaar voor a:anrijding bestond), nmar d_e wetsbepa.ln_tg,
die de strai vom· dat fmt bepaalt, met
inroept.
51
25 Mei 1937 .
5. - Arrest van veroo1·deeling tot
st?·af. - Verplichting de -t?ets?epal?:ng
aan te duiden. - De verphchtmg, aan
den rechter opgelegd, om, tot staving van
een veroordeeling tot straf, de wetsbepaling die het feit strafbaar stelt en die
de straf bepaalt aan te duiden, is een verplichting die den vorm betreft en het
motiveeren van de gerechtelijke beslissingen raakt. (Grondwet, art. 97.)
19 Mei 1937.
43 en 44
6. - Tekst van de wet. - VeTkeeTde
aandttiding. - Geen nietigheid. - In
correctioneele zaken brengt de verkeerde
aanduiding van den tekst der wet geen
nietigheid van het arrest teweeg, indien
de uitgesproken straf die is van de wet
welke op de feitei:l van toepassing is.
19 April 1937.
31
7. - VeTgissing in het aanduiden van
de wetsbepaling die het feit strafbam·
stelt en die de straf bepaalt. - Stmf toe- gepast volgens de feitelijke gegevens. De vergissing in de aanduiding van de
wetsbepaling, die het feit strafbaar stelt
en de straf voorziet, kan niet dienen tot
een middel van verbreking, wanneer de
toegepaste straf die is welke had moeten
toegepast worden volgens de feitelijke
gegevens. (Wetb. van Strafv., art. 411.)
· 43 en 44
19 Mei 1937.

Op·_ tegenspraak gewezen t;onnis
in strafr:aken. - TVet op het ge_bn-1-tk der
talen: ~ Het op tegensp-raa.k m beroep
gewezen von:nis kan, ten aanzien van de
regelen op het gebrwk der t.alen in strafzaken, een niet zuiver voorbereidend
vonnis zijn.
26 October 1937.
132
2. - V onnis bij verstek gewezen ten
aanzien van de burgerlijke partij. Begrip. - Is bij verstek gewezen de beslissing die ten aanzien van de burgerlijke partij werd verleend, wanneer deze
partij noch in persoon, noch door bijzonder gemachtigde verschenen is, en uit
het zittingsblad blijkt dat een advocaat,
die niet van een volmacht voorzien was,
haar vordering uiteengezet heft.
.
26 Januari 1937:
7
3. - Berusting in het vonnis. -Vonnis dat een voorschot tot levensonderhoud aan de echtgenoote toekent gedurende het geding tot scheiding van tafel
en bed. - Latere overeenkomst tusschen
beide echtgenooten die het bedrag en de
vervaldagen van die uitkeering wijzigt. Is zulks een berusting in het vonnis? Si:mveTeine· beoordeeling dom· den rechteT. - Wanrteer, na het vonnis dat een
voorschot tot levensonderhoud aan de
echtgenoote, tijdens het geding tot scheiding van tafel en bed, t-oekent, de echt8. - Strafzaken. - Vergissing in het
genooten, door onderlinge overeenkomst, aanduiden vail de wetsbepaling die het
de bestanddeeen van die uitkeering wij- feit strafbaar stelt en die de stmf bezigen, is de vraag te weten : of die over- paalt. - Het arrest van veroordeeling,
eenkomst een zefstandige is, of wel of de dat een vergissing bevat in de aanduiding
man de door het vonnis opgelegde ver- van de wetsbepaling die het_feit strafbaar
plichting in beginsel aanvaardt en in de stelt en de straf voorziet, schendt de
beslissing berust, een vraag die zich stelt verkeerdelijk aangeduide wetsbepaling
in feite en die door den i:'echter, ten gran- niet.
de uitspraak doende, op souvere'ine wijze
19 Mei 1937.
43 en 44
beoordeeld wordt.
5 October 1937.
104
HOOFDSTUK II.
4.- Vemordeeling.- Beslissing welke
de wetsbepaling, die de stni.f voorziet, REIYENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN.
lN BTRAFZAKEN.
niet inmept. - VeTb1·eking. - Wordt
verbroken, als niet wettig met redenen
§ 1. - Redenen, gebrek aan redenen.
omkleed, het vonnis dat beklaagde veroordeelt wegens het feit voorzien door
9. - Feitelijke gegevens, vooTgebracht
artikel 54, 2, van het Koninklijk besluit v66r den eeTsten rechter, in beroep veTvan 1 Februari 1934 (den hoofdweg te woTpen door de veTklaring van den rechhebben opgereden, wanneer een ander ter in beroep dat hij de redenen van het
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vonnis « ct qtto >> aanneemt; _:_ V~ld~eji:de;
beantwoord. - Wanneer beklaagde voor·
den rechter in beroep feitelijke gegevens .
aanbrengt, die aile door den eersten techter werden onderzocht, is het afwijzen.
van die gegevf)ns v~ldoende gerechtvaardigd door <;len rechter in beroep, indian deze verklaart dat hij de redenen van het
vonnis a quo overneemt.
I Juni 1937.
53
10. - Middel ontleend daaraan dat de
?'echter in beroep, na aanneming van· de
redenen van den eersten rechter, · er een
omstandigheid heeft .bijgevoegd die met
die redenen strijdig is. - Rechter in beroep beslissende op grand van eigen. re,
denen. -'- Is ongegrond het middel daaraan ontleenci dat de rechter in beroep,
na de rederien :van den eersten rech ter
te hebben aangenomen, er een omstandigheid heeft bijgevoegd die met die
redenen strijdig is, dan wanneer de rechter in beroep zich niet steunt op de
1-edenen van 'den eersten rechter, maar
op eigen redenen.
21 September 1937.
94 en 95

11. - Arrest dat de straf verzwaart,
steunend op het onderzoek voor · het ·hof
gedaan. ~ W ettelijkheid. - Ret onderzoek v66r het Hof gedaan, waarop het
Hof van _beroep steunt om beklaagde
schnldig te verklaren en een zwaard!'Jr'
straf dan die welke door d,en 'eersten
rechter werd opgelegd uit. te spreken,
mag bestaan in het yerslag over .de zaak
en het hooren van _beklaagde in zijn
middelen van verdedigirig, zonder dat
het hooren van getuigen noodzakelijk
daaronder moet begrepen worden.
9 Maart 1937.
-?2
12. ·- Arrest dat de telastlegging bewezen verklaart en ·daardoor de beweringen van beklaagde stilzwijgend
beantwoordt. - Is niet gegrond het-middel ontleend aan het gebrek aan redenen,
wanneer het arrest de telastlegging bewezen verklaart en daardoor. stilzWijgend
de beweringen bean,twoordt van beklaagde die, v66r het Hof van beroep,
bij conclusie aanvoerde dat hij vennoot
was met · zijn broeder, medebeklaagde,
welk.e in eersten aanleg werd vrijgesproc
ken, en dat er geen reden bestond hei:n
eerder dan zijn broeder te veroordeelen.
30 Juni 1937.
75

13. -Middelen door beklaagde uiteengezet in zijn verzoekschrift tot staving
van zijn beroep. - Afstand van beroep.
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,-. Hoi van 'b~1:del.i :fieslissii!deial~e~fL ·
over het. bemen vaiu. het- openba_ar -rn,.i, ·.
nisterie. ~- Geen- verplic.hting' de· iri -he,t
verzoekschrift ,uiteeii(/ezeite middelen te
beaniwoorden ... -~ :Het·. Hof van beroep
moet de door beklaagdc;:: inzijn'-Yerioekschrift tot staving , vti.n zijri' ~bel'OI;iP, ·
uiteengezette middelen niet l:>e.a:ntwoor.-' ·
den;'· warineer, beklaagde_ atsyand .:deed
~an zijn beroep en het ;Hof iille.!Jn over .
het berbep van het, openb~J:ar·mini!lteritj
uitspraak- geda~n heefy. · · ·
·
· ·
. 19 Mei 19~7;
·· ·
43 en)l4•

14. - &hade. - Besiissing vcm den
eersten rechter die de v~rantiooordelijk
heid verdeeJt. ,--c-;. fleslzssirig .vim den
rechier in b~roep die, oekliiagd,e veroordeelt .tot bepaalde son:t;·' q,ls, schade)ver,,
goeding,. zonder .·ze;. te ·• ve~minderen, ---:Stilzwijgend aangeninn~r~ dati geen deel
van de verantw.oo;tdelijkheid;. .ten, -'laste
van de .- burgerlijke: partzj . kan • gelegd
worden.· ";- Met - rerienen oinkl~ed> , ~·
Door vast -te stelleri
dat d'e.·door
de bur.
'
._ .. -... ...... . . ."·
gc:rlijke partij ,ge1ede:g: •fiCha,d~ ,billijk op
een bepaald be(h:ag. uioe:t ge.S<Jhat. w.oiden en do.or hekla<J,gd(): tqt. beta)Jhg. vari
dat oe'drag;., ZCJl'J.der l;)e!)ige Verfuind~trmg; I
te' 'veroordeelen, heeritt 'c;le, re'cliter in be: '
roep !;tilzWijgepd a,an'dat geen'deel van
de veiantwbordelijkl)eid ten l.aste 'Val]. de
bur'gerlijke ' partij :kan gelegd worcieri; '
eri is voldoen,de m~;Jt r~;Jdeiien omkleed: de
wijzigiilg van het, vdnnis, a quo .dat eel!
deel - van d~t , v!)rail:twoordelijkheid t611
Ia'ste van_ de b1lrgerlijke pa:rtij 'gelegd
had wegens. de door haa:r:. begane .tekortkoillingerL
· · · · ·_ ·
·· · ·
, 1s Maart 1937. •
· 23
. 15. _:_ W~t van . 9 Aprill930. tot. b~~
$Cherming !J,er maatschappij:: ~ ,Arrest·
dat verwijst. 17-aa:r . de -redenen omschre:
· ven in de voTdering van: der~- 'procureur ·
generaal. - .Is wettig met redei_:!en om~
kleed het' arrest hetwelk eeriv~mdig · ver,
medlt dat het ",de. l:Jeweegredtinen ·vati ·
het reqU:isitoriUlll van den prqcureur ge-_
neraal overneemt I>,~ wanneer . deze : re~
denen aanhalen dat e'i-tege:n. belrlaagc;le _
zware aanwijzingen'van schuld besta,an, ·
en dat er aanleiding is ~om te d€m¥:e_n
dat: hij lijdt aan:".krank~il:migheid Qf
door · erge geestesstoornis · of geestes- ·
zwakheici. is aangedaan ,waal:dobr hij~ pn," ·
bekwa,am · w9rdt .zijn daden te beheercL;
·schen.
I
' ''14 J"umHl37. ·
6.1 .
-
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Str~fzak'en. --,-· Rechter ' die,
1(); oordeelt dat « de klaclJ,t 'zoodanige voor-
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waarden van waars<'hijnlifhheid biedt,
biedt . dat er rede<t' bes.tG,at om de betichting oewe~n ·.. t!f ·.. ~rklaren )), -:Vetodf,dee~i.na;.ilestaafd.:....,... De rechter die
OOJ,'deelt lfu V « fle. klacht zoodanige VOOr·
waardei'l -~an . wa#schijnlijkheid biedt,
cia~ er.l.'eden bestaat om de betichting
·oewezen · te verklaren », heeft hierdoor
nietc .een · eenvoudige waarschijnlijkheid
]JitgedrUkt, maar integendeel de innigste
overttiiging doen kennen waarop hij de
yeroordeeling steunt.
11 October 1937.
Ill

17. --:- Strafzaken. - Bestreden beslissing niet aanwijzende dat een ingemepen exceptie onderzocht werd door den
1·echter. - Gebrek aan redenen. - Moet
verbroken worden wegens gebrek aan
redenen het arrest dat, op een door beklaagde, tegen de vordering van de burgerlijke partij, aangevoerde exceptie
uitspraak doet in bewoordingen waaruit
niet blijkt dat die exceptie, zooals zij
voorgebracht werd, door den rechter
onderzocht is geweest.
19 April 1937.
31
18. - Stmfzaken. - Dubbelzinnige reden. - Gebrek aan redenen. - Is niet
met redenen omkleed de beslissing die
steunt op een dubbelzinnige reden.
7 Juni 1937.
54
19. - Voorhanden hebben van alcohol. - Proces-verbaal van de beambten van het beheer. - Bewijskracht. Arrest dat vrijspreekt om de eenige reden dat de feiten niet werden bewezen.
- Ve1·breking. -Ret arrest dat bij misdrijf van, zonder geldige bescheiden, alcohol voorhanden te hebben gehad,
niettegenstaande de vaststellingen van
het proces-verbaal, vrijspreekt om de
eenige reden dat de feiten door het voor
het Ho£ gedane onderzoek Diet bewezen
werden, is niet wettig met redenen omkleed en moet verbroken worden.
6 Juli 1937.
79.
20. - Feiten tegen artikel 1, § 1, van
de wet van 29 Augustus 1919 op het
regime van den alcohol. - Proces-verbaal die feiten vaststellende. - Vrijspraak gesteund alleen op de reden dat
het door het onderzoek ter zitting bewezen werd dat het bedoelde vocht
geen alcohol was. - Niet wettig met redenen omkleed. - Wanneer de feiten,
die door het proces-verbaal van de
beambten van het beheer van Financiiin werden vastgesteld, van dien aard

zijn dat zij het misdrijf. tegen artikel 1,
§ 1, van de wet van 29 Augustus 1919
op bet regime van den alcohol uitmaken,
en de rechter slechts op grond van de
reden (( dat het door bet onderzoek ter
zitting bewezen is dat het vocht, dat zich
in het borreltje bevond, geen alcool was n
de vrijspraak verleent, zonder bepaaldelijk de wettige bewijzen aan te halen die
als tegenbewijs gelden van de door het
proces-verbaal vastgestelde en gebleken
feiten, is zoodanige beslissing te dien
opzichte niet met redenen omkleed, en
moet zij derhalve verbroken worden.
8 Juni 1937.
57

21. - Fiscale zaken. - Is niet wettelijk met redenen omkleed het arrest van
h!3t Ho£ van beroep dat, op het beroep
tegen een door den directeur der belastingen gegeven beslissing zeggende · dat
eischer de bedrijfsbelasting verschuldigd
is, dit beroep gegrond verklaart, de bestreden beslissing te niet doet en eischer
ontslaat van de bedrijfsbelasting, hierbij
uitsluitend steunend op redenen die
trachten te rechtvaardigen dat geen mobilienbelasting verschuldigd is op de betwiste som, dan wanneer bet een bedrijfsbelasting is welke de bestreden beslissing
regelmatig vastgesteld verklaart.
9 Maart 1937.
21
2. -

Tegenstrijdigheid in de

redenen~

22. - Stmfzaken. - Onv1·ijwiUige slagen en verwondingen. - V erzachtende
orristandigheden en verdeeling van de
verantwoordelijkheid, door den eersten
rechter aangenomen. - Beroep van het
openbaar ministerie. - Rechte1· in bemep
verklm·ende dat de telastlegging bewezen
is, verzachtende omstandigheden afwi.}zende, bijgevolg de straf ve1·zwarende en
verklm·ende dat alleen de beklaagde ve1'·
antwoordelijk is. -Met redenen omkleed ·
arrest; bevat geen tegenstrijdigheid. Wa1meer, op de telastlegging van onvrijwillig toegebrachte slagen en verwondingen, de eerste rechter aan den
beklaagde het voordeel van verzachtende
onistandigheden heeft toegekend en verklaard heeft dat het slachtoffer gedeeltelijk verantwoordelijk was, bestaat er, bij
beroep van het openbaar ministerie, geen
gebrek aan redenen, noch tegenstrijdigheid in de redenen van het in beroep
gewezen vonnis, indien de rechter in
beroep, na verklaard te hebben dat de
telastlegging bewezen gebleven is en dat
geen schuld ten laste van het slachtoffer

~_,~.

",~I

4B

;.,.;~Jl!~iPJ.~~;~~;rjiji;'ti;'
.·. · · ·. ~~,;~~~~!~~;ijl
' '
·:->>~~

kan gelegd worden', aaD.
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0
~:~itib~:e!::.virst~:~mt?~~!t{f,·.
,be~r~;d~
,~~sl6!;l~t"d~r~~~err:.t~•
woordelijkheid te niet doet.
' de aangestelde'vah de :burb'"'riijkecp<u·tij
~.

18 Januari 1937.
4 en.~5 hetyerkeersregleill:ent·.()vt:h:tr6~~en.heeft,
23. _ Strafzak.en; _ Middel ontleimd · dodr met ioodll,nige .~ne!.Ilerq til' .,.ijdim
win de tegens~rijdigheid in de~.-redenen dat Hij 'nie(tijdi~. yo~r. ee:y;-_.lPnderi-.Js
van het arrest. _ Beschou:wingen en' )ron stil staan, ~an~woordt de reehter
redimen waaruit de bedof3ling van den. wettig.: o:w die concluSiti ''door vast te
Techter blijkt. _c_ Beklaagden beweren ~tellen dat· de, tEjko:i:tkommg~<vail .di,en
v66r het Hof ~t ertegenstrijdigheid is~ a~ngestelde de·ver9.eelirig.vande'ourger'in de redenen van het arrest omdat dit. lijke' verantwoordelijklieid ":_ l:rt.ede~ferigt'
arrest hen veroordeelt wegens oplichting, zondEjr. Mt _aan . beklaagde ten -Iaste
ten nadeele van de kas voor gezinsver~ gelegde misdrijf weg: te nemen. en ht')t
goedingen, dan wanneer het_. vaststelt gedeeltelijke v{lrband tll,Sscb.Eln. 'dit ._mis"
dat zij zich ill de verhouding bevonden drijfen de door:de buJ:gerlijky pliftij ge,
van werknenier tot werkgever, zooals !eden schade te doer;t ver(iWijneri. : . .: door de wet van 4 Augustus 1930. <ip ' 27 April1937. _··-.
-~6-ei1,37
de gezingsvergoedingen w'ordt vereischt; • _ 27. - Concl?fsie."--:-]1e~ntwpbrding, .:._
- Dat ¥liddel is gebrekkig in feite. daar Is gebrekkig in feite het .D+iddel daa,raan
uit de beschouwingen van het arrest, ver- ontleend'dat de door beklaagde genomen:
geleken met de rc~denen die ze vooraf-. coriclusie :niet werd beantwoord,c dan
gaan, en die klaar de bedoeling van den . \vanneer- de verrhelcijligen 'yan' de berech,ter doen kennen, blijkt dat ·de._ be- st:reden beslissing-__ de:. feitehjktl. iii,. cj.e
w.eerde tegenstrijdigheid niet bestaat. ·.ponclusie aange_haalde ~ver:we~~ddelen
28 Juni 1937.
73 stilzwijgend-verworpf3:p.· h,~eft~ ·en·:oyerP
24. - Beklaagde die ve1·oordeeld werd - gens al de best:;tnddeel.er.t: die, :P,et·gestrll,fte
wegens gebrelc aan licht aarii zijn voer- misdrijf -riitmakim 1leef(va&tges~el'd; ; c
tuig op den openbaren iveg, en teveris
26 October,1937.' ··''
-c~ • ..-, ,137
v_an de burgerlijke verantwoordelijkheid
28. ~ Gondusie; . Beafttiv.ootdiniJ. ~-.-wegens botsing met auto ontslt;Lgeri werd. Op de conCllJ.si'e, ~aa,~b~j l?ew~e:rd wordt
- Middel ontleend aan de tegenstrijdig' dat de telastleggmgen. ruet,,vqldoende
heid niet gegrond. - Er bestaat geeD.• do?r- p_e getuigenisseri"l;)effl~~il,/.werden, ~
tegenstrijdigheid daarin dat de rechter antwoordy q.e .rechte)' . di~ . t~!l "gronde_
den beklaagde veroordeeld heeft wegens beslist voldoepae w8:Pneer hif~r-zich bij
het ontbreken van licht aan zijn voerttiig _bepaald · heeft 'de feit~n.·. bewezen te 'ver~
staande op den openbaren weg, en an- . klaren.
. . . . ·..· ..... ' ! ', ••. • :•_ _.·
derzijds dien beklaagde ontslagen heeft
28 s_epte_in_b. er_._19____37_ :.:.•_.'_;_'·. :._-.·._~. ·.·_·. _-99
van de bmgerlijke verantwoordelijkheid
- -. ·
-·
· · ·
· '- · wegens een botsing ontstaan tussche:h
29 .. - ConClm{e 'Jan qeklaaglie ten
dat voertuig e;n een. auto, wa~eer· Jiet at;Lnzien.varv de .bur.gerlijke-.ydrdering. ___:_
vonnis vaststelt dat het voertuig stond Be:antwoording. --: Is. ge'Qi·ekkig ill feite
(( nevens hE)~ r~jwielpad, maar riiet op,dE!n het middel daaraairontleend. dat de consteenweg >>, t 1s te zeggen op ee~ gedeelte clusie vah beklaagde .rriet, beantw6ord
van den openparen weg, waar ove:rigens werd, waar hlj bew!lerde_ datde bmger..de auto niet mocht rijden. · ·
lijke partij noyh dei schuld, noch de
6 Juli 1937.
78 sphade enhaar becirag, noch liefi J)orza-.
25. - Beweerde tegenstrijdigheid. ~, kelijkverlnindt\lsschen sphuld enscilade
Er is geen tegenstrijdigheid m het arrest bewe~eil heeft; dan wanneer -de bestteden.
hetwelk verklaart :· eenerzijd,s;· .dat' de beslissjJig, ill h~ar geheel/gell,c::une~). dui~ ·
toestand van een onderneming na' de ver~ . delijk de: wet-t;elijke gro:rillen van de burvolging ~et ~eer die was waarop. be- gerlijke verpo:tdeeJingc opgeeft; di~, ~a.t
klaagcie ZlCh had beroepen, en anderzijds, c haa;r ·• bedt'ag ··aarigaat,,.-bi.ilnen;, de' SOUdat; wanneer de onjuiste bescheiden be:" vereihe beoorlfe~Iin£. v~l#~ viin> den~ over .·
dr' r·
-de feiteh beslissenderi rechteL
· ..
. 1eg lJk werden vertoond, beklliagde eeri.
Septemqe:r; _1!!37. ·
.. .
. 99. •
staat van de zaken had overgelegd, welk~ _ . 28 , ...
. · . , ,· .
op dat tijdstip met de werkelijkheid niet _.c. 'jo;. ~ StrafigJ~en: ~ Ohvrijwillig t~eovereenstemde. ··
· .
· ·.
gebrachte. veri.Qo:ndin{jel'!. 3 Conclusie b-e~
15 November r937.
152 antwoord.-=-- Wanne!Jr de beklaagde, ver- .
c
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volgd wegens onvrijwillig toegebrachte door in feite te beslissen dat de openverwondingen,. in zijn conclusie aanvoert bare orde die handhaving vereischt; zij
dat het ongeval niet werd veroorzaakt zijn niet verplicht aan beklaagde akte
door zijn gebrek. aan vooruitzicht of te verleenen aangaande feiten die uit
voorzorg, maar het gevolg is van door den bundel zouden blijken en waarop
een derde · gepleegde misdrijven tegen de hij steunt om te beweren dat de handhaverkeersverordening, is de door het ar- ving van de hechtenis nutteloos is.
165
29 November 1937.
rest aa:ngenomen beslissing vall veroordeeling wettig met redenen omkleed,
33. - Telastlegging in bewoordingen
waar het verklaart : eenerzijds dat be- vari de wet. - Bewezen verklaard. klaagde de fout begmg de dem van zijn Wettelijkheid. - Wanneer de beslissing
auto open te Iaten aan de zijde van het vaststelt dat een met de bewoordingen
verkeer, waardoor de val van een voor- van de wet omschreven telastlegging bebijrijdenden wielr~jder, het uitwijke_n wezen is, bevat zij de opgave van de benaar links van den autobestumder die standdeelen van het wanbedrijf en is,
den wielrijder volgde, en de botsing van bij gebreke van conclusie, de. veroordeze tweede auto met een derde uit de deeling voldoende met redenen omkleed.
tegenovergestelde richting en rechts aan- (Grondwet, art. 97.)
komende auto, werden veroorzaakt, en
15 Maart 1937.
24
anderzijds, dat de bestuurder van de
tweede auto een voorbijstekcnden weg34. - Geen conclusie.- VerooTdeeling
gebruiker niet heeft voorbijgestoken en vastgesteld in de bewoordingen van de
niet verzuimd heeft de helft_van de baan wet. - W ettig met Tedenen omkleed. vrij te laten voor den bestuurder van de Is wettig met redenen omkleed de bederde auto die uit de tegenovergestelde slissing tot veroordeeling die, bij gerichting aankwam. (Strafwb., artt. 418 breke van conclusie, het bestaan van het
en 420; Kon. besl. van 1 Februari 1934, misdrijf vaststelt in de bewoordin~en
artt. 32 en 36, 9° .)
·van de wet.
3 November 1937.
138
8 .Juni 1937.
.56

31 . .:__ Strafzaken. ~ Conclusie die een
35. - Geen conclusie. - A1Test dat
.vie1· stmffen VOOT vieT diefstallen uitfeitelijke bewijsvoering ontwikkelde, Genoegzame bearitwoording, - Begrip. spreekt. - Vaststelling dat deze feiten
- Het arrest dat veroordeelt wegens door niet de uitvoeTing zijn van hetzelfde
onvoorzichtigheid toegebrachte verwon- misdadig opzet. -Met redenen omkleed.
dingen, veroorzaakt bij een botsing van - Is wettig met redenen omkleed het
voertuigen, heeft de conclusie, waarbij arrest, dat het vonnis a quo wijzigend,
beklaagde tot staving van zijn onschuld vier straffen voor vier diefstallen uiteen feitelijke bewijsvoering ontwikkelde, spreekt en, bij gebreke van conclusie, als
voldoende beantwoord door vast te stel- reden daartoe slechts opgeeft dat die
le~ dat het ongeval gedeeltelijk te wijten feiten, op verschillende datums gepleegd,
is aa.n de schuld van dien beklaagde, die niet de uitvoering zijn van hetzelfde misden weg, gevolgd door een medebeklaag- dadig opzet.
de heeft afgesneden.
62
15 Juni 1937.
8 November 1937.
142
36. - Geen conclusie. - Bestreden
32. - Raadkamer en kamer van inbe- arTest dat de bewoordingen van de dagschuldigingstelling beslissende over het vaarding, die de misdrijven in de te1·handhaven van de voorloopige hechtenis, men van de wet omschrijft, overneemt,
bij het eindigen van de maand. - Con- even als het eerste vonnis. - Wettig
clusie van beklaagde waarbij deze in feite met redenen omkleed. - Wanneer het
de noodzakelijkheid van het handhaven vonnis van den eersten rechter de beder hechtenis betwist. - Beslissing ver- woordingen overneemt van de dagvaarklarende dat zulks wordt vereischt door ding die de misdrijven in de termen van
het openbaar belang. - Voldoende be- de wet omschrijft, en daarna het beantwoording. - Op de conclusie waarin streden arrest, verklarende recht te doen
beklaagde in feite de noodzakelijkheid op het tegen dat vonnis ingesteld beroep,
van de handhaving van de voorloopige even als het vonnis naar de dagvaarding
hechtenis bij het eindigen van de maand verwijst, is het arrest, bij gebreke van
betwist, antwoorden de raadkamer en conclusie, wettig met redenen omkleed
de kamer van inbeschuldigingstelling, door het bestaan vast te stellen van de
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feiten, zooals ze m de
paald zijn.
30 Juni 1937.

37.- Geen conclusie.--: Bzj den bundel gevoegde schriftelijke verklaring .. --'-Bij gebreke v'an conglusie, mqet . d':'
rechter geen uitleg verstr~en over het
gei:nis aan belang van een l;>ij den bundel
gevoegde schriftelijke verkl~ring.
21 September 1937.
·
_94
38. - Hooren van getuigen geweigerd. - Geen conclusie.. - Is ·gebrekkig
in feite het middel daaraan ontleend dat
de door beklaagde ingediend.e aanvraag
tot. het hooren van getuigen afgewez!m
werd; dan wanneer uit de stukken van
den bundel. niet blijkt .dat · beklaagde,
tijdens de debatten, . d~artoe eeri conclusie zou hebben neergelegd ..
5 October 1937.
108 .
39. - Conclusie. - Geen beantwoording. - Verbreking. ~ Is niet met redenen omkleed, ove1~eenkomstig de wet,
het vonnis dat er zich toe beperkt · de
telastlegging bewezen te ve~;klaren en
zich onthoudt uitspraak te doen over een:
door beklaagde bij conclusie aangevoerd
middel dat, indian• het gegrond: was; aan .
het misdrij£ zijn strafbaren aard zou
kurinen ontnomen hebben.. (Grondwet,
art. 97 .)
·
2 Februari 1937.
•9
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v:ero"ordeelei1 zi.ch stel.lnt ~p h~t
.vaststelleri. van slecl!.U; t'len :Van:-.di!'l twee
. beweging~n;. (Grond")'l":, ar_t. 97.) ·
22 Febrtiari ~.937.
· \,
.12

42._ .;_ Strafzaken. . _._ V~icq.rtfeeling
w~~ens

. m,isbruik 1Zan vertrov,w_e:'l. '· ::Concluste. -. Geen ·beantwoordtng; .~ -Gebre,k aan redenen. :-:::- 1\!Ioet.:verproken
worden;. u:it hp 0 £!ie van geprek; ~ap. rederien; het wrest .dat:· Wl')gens .• ;mjsbruik
:van vertrmiwen ·. ve:roordeelt zonder de
conclusie t_e be!l-nt"Wqord(3i:I waarbi} .de ,beklaagde een riliddel v.an· recht inroept
er toe strekkende.te doen -aanl;J.emeri dat
de :teruggave vah. de verd"l\iste:rde voorwerpen het _misdrijf wegnee~nt. (Grandwet, art. 9'(.) ·
·
·
· 8 November 1937,.
142

43; ~: · S}r:ajz(iken, c Beklaagde voert
ef!n f.eit aan waaruit hij, zijn ,onschulcf,
beweert af 'te M3iden in, .rechte .. ....!.... .Rederte-n. van het · von:nis v.arL veroordeeling,
·aie twijfellaten:nopens· hef;.iiil,nt ofhet
aangevoerd~ fei~ als bewezen of wel als
zorider belang. werd.. be~chrjuwd, ~.On
wettelijkheid. - Wanneer. d~ telastleg"
ging huc!t : als.c ~eggebrtiiJier ; vel)V:aar,
loosd t~ hebben de. rechteriijde.'v!ln de
ba;Jn te poudem, aal). eep. ;(( SRlitsing<o£
aa:.nsluit~p.g »,. en belp.!ltagde' aanvoe:r_t 'in
rechte dat artikeF 29 van de~ verkeevs~
verordening, '(lie" .d,e~e' ov:ertrei:ling. yoorziet; i:tiet vaJ;i tpf:lpa,Ssil:Lg i.s :o!): pl;otatsel}
welke ·een «krui!ling J>, v:ormJin, .flU' in
fei te' da t de. pl~ats waa:r_. de overf.redirig
ges?hiedde, .• een .. ic k:rriisrng )) J w~s, •;wordt .
artikel 97.. v~n de, Gromlw:et. geschondep.
door· de; h!lslissing. die,.: om te .' veroorc
deelen, •er z-ich l::!ij pepa:alt
verklaren
dat « het ten laste gelegde feit bewezeri
- · '/ ·geblev:en is n;·: ' . - . .•·
23 Nove!nb~i-1937. • .. . .' .; .·· 158
'='- Zie ook REOH'J'SPLEGING iN' S~ZA-

40. - Conclusie. - Geen bearitwoo"r"
.ding. 1- Gebrek aan redenen>~ 17er.breking. -· Wordt verbroken wegens gebrek aan redenen het arrest dat, .din 'het
vonnis waardoor beklaagde. veroord~eld
werd te bevestigen, er · zich · toe bepaalt
te verklaren dat « de feiten bewezen ·ge•
bleven zijn door het onderzoek voor het
Ho£ gedil.an )) , dan wanneer bek}aagde. bij
conclusie aanvoerde dat hij · veroordeeld
werd krachtens een wetsbe.paling zo:rtder. KEN•.
strafsanctie, dat het do·or herri gepleegde
feit slechts ·een overtrading uitmaakte,~. vpoRLOOPIGE HECHTENts ..
en bijgevolg de correctioneele rech(bank .
._. i: ~lri?IJs.er.vatiest.el~i~g vail;
gf:_~
onbevoegd was.
·
16 Februari 1937.
11 detme.er,de. ~: Schors~'r'-g·van de.-gevolgen van de hechtenis, 7 "\i\[anneer de be4L - Strafzaken.- Conclusie. ~ Niet klaagde, die. zich- in. voorloopige. hechtemet redenen omkleede ver_oordeelin{j. m.~ b'e';md~, m_ obse:r:vati!!,WOrd~ .gesteld
De rechtbank die kennis neemt van de bU toepassmg .van. de,,wet op de beschertelastlegging te hebben voorbijgestoken ming der ±ri.aatschappij; is de ·rechtsple-·
op het oogenblik dat de voorbijgestoken ging betreffende de . voorloopige~ hech:
'\veggebruiker zelf aan het. voorbijsteken tenis geschorst: .. .. .
was (Kon. besl. van 1 Fehrliari 1934,. ~ 20 December 1937.
-~·-. 183
\,'
~
art. 36, 9°), .antwoordt niet op de. con~
2 .. - Handhaving bifhet·eindigen van
clusie die elk van die beide bewegingen
van voorbijsteken-ontkent, wantieer, zi} · de maand . .:.....: V aststellintl dat zulks ve~
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VOORLOOPIGE HECtJTENIS.

5.1

loopige hechtenis behouden werd, vernietigt en het behoud er van, bij riieuwe
beschikking, uitspreekt. - Arrest gewezen na de termijnen bepaald door de
wet op de voorloopige hechtenis. - Beschikking verleend binnen die termijnen.
- W ettelijkheid. - Het arrest van de
Kamer van inbeschuldigingstelling die,
na vernietiging van de beschikking
waardoor de' raadkamer het behoud van
de voorloopige hechtenis heeft bevolen,
uitspraak doet bij nieuwe beschikking
en zel£ de voorloopige hechtenis behoudt,
kan verleend worden na het verstrijken
van de termijnen bepaald door de wet
op de voorloopige hechtenis, indien de
beschikking van cle· raadkamer binnen
die termijnen i< >!Jwezen. (Stilzwijgend
beslist.)
17 Juli 1937.
83
6. - Beroep van beklaagde tegen de
beschikking die de voorloopige hechtenis,
bij het eindigen van de maand, handhaaft. - Onregelmatige beschikking. Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om opnieuw te beslissen en de hechtenis te handhaven, ofschoon de maand verstreken is. - De
kamer van, inbeschuldigingstelling, die
kennis neemt van het beroep dat door
beklaagde werd ingesteld tegen de besc~ing waarbij de voorloopige hechtems wordt gehandhaafd bij het eindigen van de maand, kan, indien de beschikking niet regelmatig is, opnieuw beslissen en de voorloopige hechtenis handhaven, alhoeweler, op het oogenblik van
deze beslissing, reeds meer dan een
maand verloopen is sedert het bevel tot
aanhouding of sedert de laatste regelmatige _beschikking die de voorloopige
hechterus handhaaft. (Wet van 20 April
1874, artikel 20.)
·
29 November 1937.
165
7. - Mededeeling van ·den bundel
aan den raadsman van beklaagde.- Hoe
zij bewezen wordt. - Conclusie van be-.
klaagde waaruit blijkt dat, naar zijn
om·deel, voldoende mededeeling van den
bundel aan zijn raadsman gedaan werd.
~ Wanneer uit geen enkel stuk van de
rechtspleging of uit geen enkele vermelding van het arrest blijkt dat de bundel
gedurende twee dagen ter beschikking
werd gesteld van den raadsman van beklaagde, voor dat de debatten in de Kamer van inbeschuldigingstelling over het
· behoud van de voorloopige hechtenis ria
. 5. -:- Kame1· van inbeschuldigingstel- het verstrijken van de tweede maand
lmg dte de beschikking, wam·bij de vom·- plaats hadden, kan het Hof van verbre-

1·eischt is door het openbaaT bidang. V oldoende · 1·eden. ~ W anneei' zij beslissen over de handhaving van de voorloopige hechtenis bij het eindigen van de
maand, moeten noch de raadkamer, noch
de kamer van inbeschuldigirigstelling de
uitzonderlijke en gewichtige omstandigheden vermelden, die het bevel tot aanhouding rechtvaardigden; het is voldoende dat zij vaststellen dat het openbaar bela~g de handhaving van de aanhouding van den beklaagde vereischt.
(Wet van 20 April 1874, art. 5.)
29 November 1937.
165
3. - Beschikking van de madkame1·
die de vo1·loopige hechtenis, na het verstrijken van de tweede maand, behoudt.
- Geen bewijs dat de bundel ter beschikking van den raadsman van beklaagde gesteld werd.- Vernietiging van
de beschikking wegens schending van de
rechten de1' verdediging. - Verplichting
voor de kamer van inbeschuldigingstelling om opnieuw te beslissen.- Wanneer
de raadkamer het behoU:d van de voor- ·
loopige hechtenis bevolen heeft, na het
verstrijken van de tweede maand, zonder dat uit de vermeldingen van de
beschikking of uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat de bundel gedurende twee dagen ter beschikking gesteld werd van den raadsman van beklaagde, doet de Kamer van inbeschuldigingstelling de beschikking te niet wegens schending van de rechten der verdediging, en doet zij uitspraak bij
nieuwe beschikking. (Wet van 20 April
1874, art. 5; wet van 23 Augustus 1919,
art. 1; Wb. van Strafv., art. 125.)
17 Juli 1937.
83 en 84
4. --'- Beschikking waarbij de voorloopige hechtenis behouden wordt. Beroep van beklaagde. - Beschikking
vernietigd wegens schending van de rechten der verdediging. - Bevoegdheid van
de Kamer van inbeschuldigingstelling.
- Op het enkel beroep van beklaagde
tegen de beschikking van de raadkamer
die. de voorloopige hechtenis behoudt,
R;an d~ Kamer va~ inbeschuldigingstell~g, die deze beschikking wegens schen~ng van de rechten der verdediging te
met doet, bevelen, door nieuwe beschikking dat de voorloopige hechtenis zal
behouden blijven. (Wb. van Strafv.,
art. 215.) (Stilzwijgend beslist.)
17 Juli 1937.
83
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king, uit de conclusie door beklaagde
v66r de Kainer van inbeschuldigingstelling genomen, afleiden dat "de bundel,
naar dezes om·deel, aan zijn raadsman

WOEKER.
voldoende is medegedeeld geweest. (Wet
van 20 April1874, art. 5; wet van 23 Augustus 1919, art. 1.)
17 Juli 1937.
83 en 84-

w
WEGEN.

WET.

I. --'- Toelating tot bouwen. - Ge?neentelijke politieverm·dening. - Tekst
die de bottwmeeste?·s, aanneme1·s, metselaars, timmerlieden bedoelt. - .Tekst
toepasselijk op den ei'i'"naar die zelf zijn
huis bouwt. - Wann, .. r een gemeentelijke politieverordening een stra£ stelt
tegen aile bouwmeesters, aannemers,
metselaars, timmerlieden en anderen, die
bouwwerken uitvoeren alvorens gebleken is dat. het College van burgemeester
en -schepenen de toelating tot bouwen
verleend heeft, bedoelt deze tekst niet
aileen de vaklieden die, wegens hun beroep, aan het bouwen deelnemen, maar
ook al degenen die de werken uitvoeren,
namelijk den eigenaar die zel£ zijn huis
bouwt. (Verordening op het bouwen van
de gemeente Broechem, van 12., Juni
1909, art. 14.)
10 November 1937.
147

Te?·-ugwe?·kende kracht. Regeling
van rechtsgebied. - Raadkamei· die, bij
aanneming van vetzachtende omstan- ·
dighed'en, een beklaagde naat de correctioneele rechtbank vetwijst, wegens een
misdaad die niet voor die veTwijzing ·
vatbaaT is. - Vonnis waarbij de coTrectioneele .rechtbank zich onbevoegd verklaar:t. - Regeling van 1·echtsgebied. Latere wet die de ve?·wijzing van die
misdaad naar de con·ectioneele recht~
bank mogelijk maakt. - Vernietiging
van het vonnis waarbij de rechtbank
zich· onbevoegd veTklaart. - Wanneer
de -raadkamer, ten voordeele van beklaagde verzachtende omstandigheden
aannemend, een misdaad,_ die niet naar
de correctioneele rechtbank kan verwezen
worden, bij deze rechtbank aanhangig :
maakt, en de correctioneele rechtbank
zich onbevoegd verklaart oni er van kennis te nemen, maar dat, na die beslissingen en vooraleer ten gronde wordt
uitspraak gedaan, een nieuwe wet de op
die misdaad gestelde stra£ vermindert
derwijze dat de verwijzing naar de correctioneele rechtbank mogelijk wordt, is
het Ho£ van verbreking, het rechtsgebied regelend, verplicht de toepassing
van de nieuwe en minder strenge wet te
verzekeren, en vernietigt het Ho£ darhalve het vonnis waarbij de rechtbank
zich onbevoegd verklaard heeft, en behoudt het de beschikking van de raadkamer, die wettig is ten aanzien van de
nieuwe wet. (Strafwb., artt. 2, 373 en
377, gewijzigd door art. 2 van de wet
van 14 Mei 1937; wet van 4 October
1867, art. 2, ·gewijzigd door art. 3 van
de wet van 23 Augustus 1919, en art. 3
van de wet van 14 Mei 1937.)
173
6 :Pecember 1937.

2. - Gemeentelijke politievordering
die voorschrijft dat niet mag gebouwd
worden zonder voorafgaande toelating
van het College van burgemeester en
schepenen, - Aanvraag met bijvoeging
van technische gegevens. - Antwoord
dat de toelating slechts zou verleend
worden ingeval de technische gegevens
zouden gewijzigd worden. - Uitvoering
van den bouw volgens de eerste technische gegevens . .- Misdrijf. - Wanneer
een- gemeentelijke
politieverordening
voorschrijft dat niet mag gebouwd worden zonder voorafgaande toelating van
het College van burgemeester en - schepenen, wordt die verordening overtreden
door dengene die, na bij het College een
aanvraag tot bouwen, samen met- technische gegevens, te hebben ingediend,
toch bouwt volgens _deze gegevens, alhoewel het gemeentebestuur hem had
lat~n weten dat het de gevraagde toelatmg slechts zou verleenen· ingeval de
technische gegevens zouden gewijzigd .
worden.
12 October 1937.
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WOEKER.
Artikel 494 van het Strafwetboek, vervangen door het Koninklijk besluit
nr 148 van 18 Maart 1935, artikel 2. - /
Begrip. - Het wanbedrij£ van woeker,'

\

ERRATA.
zooals het thans is bepe-<tld door artikel 2,
alinea 3, van het Koninklijk besluit
nr 148 van 18 MI'Lart 1935; vervange1,1-d
artikel 494 va~"'- het Strafwetboek, bestaat in het f"'it gewoonlijk interesten of
voordeelel"- te eischen,die overdreven zijn
E)n ·het t,e dekken risico van de leeningen
ovBrschrijden, en niet in bet enkel feit
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die interesten of voordeelen te ontvangen zoodat het werkelijk bedrag van het
voordeel, dat de· uitleener ten slotte
getrokken heeft uit die verrichtingen,
geen invloed heeft op het bestaan van
het wanbedrijf.
23 November 1937.
159 en 160

ERRATA
- Op. blz. 64, 2• kolmn, 44• en 45• regel, lees : middel tvaarbij niet wordt aangewezen, in de plaats van : middel
waarbij niet wordt aangenomen.
-

Op blz. 67, eerste kolom, onderaan,

lees : 2• Kamm·.
22 Juni 1937 in de
plaats van 2• kamer. - 22 Juni 1922.
- Op blz. 169, 2• kolom, lees : 29 November 1937, in de plaats van 29 November 1927.
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