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1_0 VERKEER. RIJWIELPAD OP BAAN
ZONDER STOEP OF VERHOOGDEN BERM.
VERPLICHTING VOClR DEN VOETGANGER UIT TE WIJKEN OM WIELRIJDERS DOOR TE LATEN. GEEN
VERPLICHTING RET RIJWIELPAD TE VERLATEN.
~0 VERBREKING.- VOORZIENING VAN

DE BURGERLIJKE PARTIJ. MIDDEL WORDT AMBTSHALVE
WORPEN.

GEEN
OPGE-

1° De voetgange1· die gaat over een rijwiel-

pad, aangelegd op een baan zonder stoepen of verhoogde bermen, is verplicht uit
te wijken om de wielrijders door te laten;
hij is niet verplicht het rijwielpad te verlaten, maar hij moet den doortocht vrij
. geven. (Kon. besl. v. 17 Januari 1936,
art. 2, vervangend artikel 21 van de
Verkeersverordening van 1 Februari
193~.)

'2° Het Hof we.rpt ambtshalve geen middel

op bij
partij.

voorz~ening

van de burgerlijke

{BONNIER EN NATIONAALE MAATSCHAPPIJ
VAN DE BELGISCHE SPOORWEGEN, T.
CLAUS.)
ARREST.

Gelet op het vonnis door de rechtbank
te Bergen, zetelende in graad van beroep,
.den 26n September 1938 uitgesproken;
Overwegende dat de voorzieningen eenzelfde arrest bestrijden; d·at ze derhalve
dienen samengevoegd;
I. 'Vat de voorziening· der burgerlijke
partij Bonnier betreft :
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 2 en 3 van het Koninklijk
besluit van 17 J anuari 1936, doordat
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bestreden beslissing heeft gezegd dat " den
doorgang voor de wielrijders vrijlaten » wil
zeggen " het rijwielpad verlaten " dan
wanneer het volstaat uit te wijken, zelfs
op het rijwielpad, opdat de " doorgang »
voor de wielrijders vrij gelaten zij :
Overwegende dat de rechter, om het
ongeval aan het slachtoffer alleen ten
laste te leggen, en om betichte van alle
schuld te ontlasten, wanneer hij artikel 2
van het Koninklijk besluit van 17 J anuari 1936 toepast, beslist dal' " de voetganger ,, krachtens deze beschikking,
" verplicht is uit te wijken en voor de wielrijders het geheele rijwielpad te laten en
niet een deel van dit pad " zooals eischeres
het gedaan had ;
Maar overwegende dat deze uitlegging
niet overeenstemt met de bewoordingen
van de bedoelde beschikking, die aan den
voetganger toelaat de rijwielpaden te
volgen, zoo er noch trottoirs, noch verhoogde bermen zijn, " waarbij zij echter
den doorgang aan de wielrijders afstaan·,;
Overwegende, inderdaad, dat; volgens
de gebruikelijke en logische beteekenis,
deze woorden " den doorgang afstaan »
willen zeggen doorgang verleenen, .den
doorgang vrijlaten, zonder dat men noodzakelijk en in alle geval het rijwielpad
moet verlaten om het geheel voor den
wielrijder vrij te laten, zooals bestreden
beslissing het vergt;
Overwegende dat het vonnis, door in de
hierboven aangehaalde beschikking meer
te lezen dan er staat, deze verkeerd heeft
toegepast en ze geschonden he eft;
II. Wat de voorziening van de burgerlijke partij Nationaale Maatschappij der
Belgische spoorwegen betreft :
Overwegende dat eischeres geen middel
tot staving harer voorziening inroept en
dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
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Om deze redenen, het Hof voegt de
voorzieningen- samen ;· verbreekt bestreden
beslissing, in zoover slechts de rechter
zich onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen over de conclusHin der burgerlijke partij Bonnier; verwerpt de voorziening der N ationale Maatschappij der
Belgische spoorwegen; zegt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op
de registers der rechtbank van eersten
aanleg te Bergen, en dat melding er van
zal gemaakt worden in den rand der ge.deeltelijk vernietigde beslissing;. verwijst
de zaak alzoo omschreven naar de rechtbank te Doornik; veroordeelt de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen
tot de helft der kosten en tot de vergoeding van 150 frank ten voordeele van de
verweerders Arille Claus en Auguste Claus.
~

9 Januari 19S9.- 2° Kamer.- Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - VerslagGelijkluidende congever, H. Wouters. clusie, H. Sartini van den Kerckhove,

eerste advocaat generaal.

2° KAMER. -

9 Januari 1939.

1o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- TOLK.- WANNEER SCHENDT
HET ONTBREKEN VAN EEN ')'OLK DE
RECHTEN DER VERDEDIGING?
20 OPLICHTING. BESLISSING VERKLAREND DAT HET MISDRIJF BESTAAT
DOOR HET GEBRUIK VAN EEN VALSCHEN
NAAM OF VAN EEN VALSCHE HOEDANIGHEID. STILZWIJGENDE VERWERPING
VAN EEN VRAAG ER TOE STREKKEND
AKTE TE DOEN VERLEENEN VAN FElTEN
WAARUIT ZOU VOLGEN DAT BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN NIET BESTAAN.
so BE\VIJS.- ARREST DAT ZICH BEROEPT
OP MATERIEELE VASTSTELLINGEN VERMELD IN EEN PROCES-VERBAAL VAN DE
POLITIE. - VERBALISANT DIE DE TAAL
DOOR BEKLAAGDE GESPROKEN NIET
KENDE. 0;}ISTANDIGHEID ZONDER
BELANG.
4° BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN
RECHTER. HEROPENING VAN DE
DEBATTEN. BINDENDE BEOORDEELING VAN DEN RECHTER.
5o BEWIJS. ___: AAN DE AKTEN VERSCHULI,IIGDE TROUW. BESCHIKKING TOT
NIET-VERVOLGING WEGENS GEBRUIK VAN
EEN VALSCH STUK.- \'VANBEDRIJF VAN
OPENBAAR AANNEMEN VAN VALSCHEN
NAAM VOLGEND UIT OMSTANDIGHEDEN
DIE VREEMJJ ZIJN AAN HET GEBRUIK
VAN EEN VALSCH INDENTITEITSSTUK.

GEEN SCHENDING VAN DE AAN DE
AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW.

1° De tusschenkomst van een tolk bij de
debatten wordt, met het oog op de rechten
van de verdediging, slechts vereischt wannee?' beklaagde de taal, wam·in de rechtspleging geschiedt, niet voldoende kent; er
is geen schending van de 1·echten der verdediging wanneer uit de zittingsbladen
blijkt dat beklaagde, die zich tegen het
ontbreken van een tolk niet /weft verzet, in
het Fransch werd ondervmagd, en, bijgestaan doo1· zijn raadsman, een conclusie heeft neergelegd.
2° De rechter die het wanbedrijf van oplichting bewezen verklam·t, en daartoe
steunt op het gebruik door beklaagde van
een valschen naam en van een valsche
h~edanigheid, verwerpt stilzwijgend, als
met doeltre {fend, de vraag er toe strekkend akte te doen verleenen van feiten.
die de bedrieglijke handelingen uitsluiten.
0
S Wanneer de rechter zich beroept op een.
proces-verbaal van de politie en verwijst
naar zekere materieele, doo1· den verbalisant gedane vaststellingen, is het van
geenerlei belang dat deze de vreemde taal,
door beklaagde gesproken, niet kende.
4° De rechter beoordeelt op bindende wijze
of het gepast is de debatten opnieuw te
openen (1).
5° Wanneer de 1·echter een telastlegging van
openbam· aannemen van een valschen
naam bewezen verklaart en zijn beslissing
steunt op vm·schillende feitelijke omstandigheden, die hij opgeeft en die alle
vreemd zijn aan het gebruik dat beklaagde
van een valsch identiteitsstuk zou gemaakt
hebben, schendt hij niet de trouw verschuldigd aan een beschiklcing tot nietvervolging die beklaagde, vervolgd wegens
gebruik van een valsch stuk, belcomen
he eft.
(BERTONI EN VOLTAN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het.
Hof van beroep te Brussel den Sn October
19S8 in de zaak der eischers uitgesproken;
Overwegende dat de voorzieningen van
eischers verknocht zijn en dat ze dienen
samengevoegd;
A. Wat de voorziening van Bertoni
betreft :
Omtrent het eerste middel : schending
(1) Vergelijk Verbr., 1 April 1935 (Bull.
en PASIC., 1935, I, 209 en de nota); alsook de
voetnota 1 onder bovenstaand arrest, geteekend P. L., in Bull. en PAsiC., 1939, I, 2.
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van artikelen 154 en 332 van het Wetboek
Dat het middel niet kan aangenomen
van Strafvordering, doordat bestreden worden;
Wat de voorziening van Voltan betreft:
vonnis werd uitgesproken zonder dat de
Omtrent het eerste middel : schending
bekla.agde werd bijgestaan door een tolk,
dan wanneer de voorbererdende rechts- van artikelen 332 en 154 van het Wetpleging die het arrest vooriifgaat vast- hoek van Strafvordering, doordat bestrestelt dat v66r de politie te Brussel, v66r den arrest geen rekening heeft gehouden
den onderzoeksrechter en v66r de Raad- met de omstandigheid dat eischeres de
kamer een tolk is tusschengekomen die de Fransche taal niet kende en dat het Hof
van beroep zijn toevlucht niet heeft geFransche en ltaliaansche talen kende :
Overwegende dat de tusschenkomst in nomen tot een tolk :
de debatten van een tolk tot vrijwaring
Overwegende dat de tusschenkomst in
der rechten der verdediging slechts ge- de debatten van een tolk tot vrijwaring
eischt wordt wanneer de beklaagde van der rechten der verdediging slechts gede taal der rechtsvordering een ontoe- eischt wordt wanneer de beklaagde van
reikende kennis heeft; dat dit een feite- de taal der rechtsvordering een ontoelijke omstandigheid is waarvan de op- reikende kennis heeft; dat dit een feitezoeking aan de bevoegdheid van het Hof lijke omstandigheid is waarvan de opzoeking aan de bevoegdheid van het Hof
van verbreking ontsnapt;
Dat deze omstandigheid, ver van uit de van verbreking ontsnapt; dat deze omstukken der rechtspleging te blijken, door standigheid, ver van uit de stukken der
de authentieke meldingen die in de zit- rechtspleging te blijken, door de authentingsbladen van het Hof van beroep voor- tieke meldingen die in de zittingsbladen
komen, onjuist wordt bevonden, zittings- van het Hof van beroep voorkomen, onbladen waaruit blijkt dat bekla.agde in de juist wordt bevonden, zittingsbladen waarFransche taal is ondervraagd geweest, uit blijkt dat beklaagde in de Fransche
zonder dat bewezen is dat deze, die door taal is ondervraagd geweest, zonder dat
een raadsman was bijgestaan en die con- bewezen is dat deze, die door een raadsclusien heeft neergelegd, protest heeft aan- man was bijgestaan en die conclusien heeft
geteekend tegen het feit dat geen tolk aan- neergelegd, protest heeft aangeteekend
tegen het fei t da t geen tolk aanwezig was;
wezig was;
Dat het middel dus niet kan worden
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
aangenomen;
Omtrent het tweede middel : schending
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 496 van het Strafwetboek, van artikelen 189, 209, 210, 154, 155 en
artikelen 1317 en 1319 van het Burgerlijk 156 van het Wetboek van Strafvordering,
Wetboek, artikel 97 der Grondwet, arti- 97 der Grondwet, 1317 en 1319 van het
kelen 189, 209, 210, 154, 155 en 156 van Burg·erlijk Wetboek, en der rechten der
het Wetboek van Strafvordering, doordat verdediging :
Overwegende dat het arrest het procesbeklaagde de akte had gevraagd van zekere
feiten, die, naar zijn meening, onvereenig- verbaal, door de politie op 30 Juli 1938
baar zijn met de betichting van oplichting, opgemaakt, slechts aanhaalt om aan te
en dat het Hof van beroep hem dien- stippen dat beklaagde in het bezit gevonaang·aande geen akte zou verleend heb- den werd van een valsch identiteitsstuk
en van naamkaarten met een valschen
ben :
Overweg·ende dat bestreden arrest vast- naam; dat de officier van politie, die het
stelt dat de betichting van oplichting, ten proces-verbaal opstelde, om deze matelaste van beklaagde gelegd, bewezen werd rieele vaststellingen te doen, de Italiaanverklaard door het feit dat hij zich bij sche taal hoegenaamd niet hoefde te kenverscheidene personen heeft aangeboden nen, zelfs indien men veronderstelt dat
onder een valschen naam en onder een beklaagde enkel deze taal sprak;
Dat het middel niet kan aangenomen
valsche hoedanigheid, die den benadeelde
vertrouwen heeft gegeven en hem heeft worden;
aangezet om aan den beklaagde de fondOmtrent het derde middel afgeleid uit
sen te overhandigen die deze zich wilde het feit dat bestreden arrest een heropening der debatten zou geweigerd hebben
toeeigenen;
Overweg·ende dat het arrest, door op welke door beklaagde was gevraagd gebindende wijze de feitelijke bestand- weest om te houden staan dat het dragen
deelen der betichting van oplichting vast van een valschen naam in 't openbaar,
te stellen, stilzwijgend het verzoek, tot wat a.an bekla.agde wordt ten laste gelegd,
verleenen van akte ten einde in feite het slechts een niet-strafbare poging daartoe
bestaan van het misdrijf te betwisten, als was:
Overwegende dat de rechter over den
ingebeeld en niet juist verwerpt;

g-rond op bindende wijze beslist of er ja
dan neen aanleiding· bestaat tot een
heropening- der debatten;
Dat het middel niet kan aang-enomen
worden;
Omtrent het vierde middel : schendingvan artikel 2S1 van het Strafwetboek en
van artikel 128 van het Wetboek van
Strafvordering- :
Overweg-ende dat uit de g-egevens van
het arrest blijkt dat het misdrijf van het
drag-en van een valschen naam in 't openbaar, aan beklaag-de ten laste g-eleg-d, is
voortg-esproten uit het feit dat, handelende
in gemeen overleg- met haar medebeklaagde Bertoni, die, volgens hij bekent,
den valsche naam droeg van di Robilant,
zij zich voor derden deed doorgaan, nu
eens als zijn echtg-enoote, dan weer als
zijn dochter;
Dat het dus overbodig was aan te stippen dat beklaagde draagster was van een
valsch identiteitsstuk;
Dat het dus, in weerwil van het bevel
van niet-vervolging dat ten haren voordeele, hoofdens het gebruik van valschen
naam, werd verleend, geenszins vastgesteld is dat zij dit valsch identiteitsstuk zou gebruikt hebben;
Dat het middel dus feitelijken grandslag mist;
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 voegt de
voorzieningen samen; verwerpt ze; veroordeelt eischers tot de kosten.
9 Januari 19S9.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhpve,
eerste ad vocaat g-eneraal.
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1° BELASTING OP DE INKOMSTEN.
CO!HlHISSIE VOOR TAXATIE, VOEGDHEID.

BE-

2o BELASTING OP DE INKOMSTEN.
VENNOOTSCHAP OP AANDEELEN. MoGELIJKHEID
oJH
lHOBILIENINKOlHSTEN TE VERKRIJGEN. VERKREGEN
IN BELGIE, ZIJN ZIJ ALS ZOODANIG
BELASTBAAR.

S0 BELASTING OP DE INKOMSTEN.
VENNOOTSCHAP VAN LEVENSVERZEKERING. INTERESTEN BESTEED AAN
DE WISKUNDIGE RESERVES. LAST

MET BETREKKING.TOT HET GEBRUIK VAN
DIE INKOMSTEN.

qo VOORZIENING IN VERBREKING.
- 0PGA VE VAN HET MID DEL. - FISCALE
ZAKEN. .lVIIDDEL HOUDENDE SCHENDING VAN DE WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE TERUGVORDERING VAN HET
NIET
VERSCHULDIGDE,
ZONDER
DIE
WETSBEPALINGEN AAN TE DUIDEN. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

5° BELASTING OP DE INKOMSTEN.
BEZWAAR GESTEUND OP EEN DUBBELE AANREKENING. TERMIJN.

1° De Commissie voor taxatie is bevoegd om
het bedrag van de inkomsten, grondslag
van de belasting, te onderzoeken, maar is
niet bevoegd om die belasting te berekenen,
noch om de daarop geldende wetsbepalingen toe te passen. (Kon. besl. v. 12 October 19SO.)
2° Een vennootschap op aandeelen ka·n
mobilieninkomsten verkrijgen, onderscheiden van de bedrijfsinkomsten; indien zij,
voortgebracht, te boek gebracht en getaxeerd in Frankrijk, in Belgie worden
verkregen, zijn zij in laatstgenoemd land
aan de taxe onderworpen.
S0 De inte1·est te besteden aan de wiskundig(}
re_serves is een .~a~t die betrekking heeft;
met op de verkrt)gtng, maar wel op het gebruik van die inkomsten.
qo Is niet ontvankelijk het middel dat, in
fiscale zalcen, de schending inroept van de
wetsbepalingen betreffende de terugvm·dering van het niet verschuldigde, doch die
wetsbepalingen niet aanduidt.
5° Het Koninlclijk besluit nr 203, van
27 September 1935, laat, in zijn artikelen 6 en 8, aan den belastingplichtige
slechts toe deherziening van een aanslag,
op grand van een vergissing of dubbele
aanrekening, te vorderen gedurende een
te1·mijn van drie jaar te rekenen van de
aflevering van het aanslagbiljet.
(NAAMLOOZE
PIA III "•
CIEN.)

VENNOOTSCHAP " ANTWERT. BESTUUR VAN FINANARREST.

Gezien het arrest door het Hof van beroep te Brussel, den 17n December 19S7,
geveld;
Omtrent het eerste middel, genomen uit
de schending van artikel 97 der Grandwet, artikelen 55 en 56 der wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld door
het Koninklijk besluit van 6 Oogst 19S1, en
bijzonder, I, § 2, 2, 4 en 5 van het KoninkIijk besluit van 12 October 19SO betref-
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5fende de oprichting van fiscale commis- tusschenkomst der fiscale commissie, en
sHin, doordat het bestreden arrest, wat betreffende de onregelmatig·heden van de
betreft de aanslagen in de mobilien- proceduur in het middel aangehaald, alle
belasting vastgesteld onder n'" 676 der behoorlijkheid ontnemen;
rol van 1933 door navordering van rechDat het middel niet kan aangenomen
ten van 1931, en 111>9 der rol van 1932, worden;
voormelde aanslagen niet heeft nietig
Omtrent het tweede middel : in hoofdverklaard wegens verzuim der substan- orde wat betreft al de aanslagen in de
tieele pleegvormen op straf van nietigheid mobilienbelasting, en in ondergeschikte
voorg·eschreven, deze aanslagen vastge- orde wat de belasting·en betreft die in het
steld geweest zijnde, zooals de beslissing eerste middel bedoeld worden : schending
van den best1,1urder het zegt, volgens de der artikelen 97 der Grondwet, 2, 2o,
pleegvormen door artikel 56 voorgeschre- 14, § 1, 4°, 18, 19, 25, § 1, 26, §§ 1 en 2
ven, dit is van rechtswege, alswanneer de van belastingswetten op de inkomsten,
adviezen der fiscale commissi13, die nood- samengeschakeld door het Koninklijk
, zakelijk de aanslagen moesten voorafgaan, besluit van 6 Oogst 1931, 2, 75, 179 en 180
adviezen gedagteekend 18 Juli 1933, on- der wetten op de handelsvennootschappen
reg·elmatig en nietig zijn omdat zij de samengeschakeld den 22 Juli 1915, 6, 7,
namen en hoedanigheden der aanwezige 8, 9 en 12 der Fransche wet van 17 Maart
commissieleden, noch de belasting die het 1905 over de controle der verzekeringsvoorwerp der beraadslaging uitmaakt, ver- maatschappijen, en 19 der Belgische wet
melden; omdat zij geteekend zijn door den van 25 Juni 1930 op hetzelfde voorwerp,
toeziener alleenlijk " voor akkoord » en 1, 3 en 4 van het decreet der Fransche
niet als commissievoorzitter; omdat zij regeering, in dato 20 Januari 1906, 1 en 41
niet vermelden dat de afgevaardigde der der wet van 11 Juni 1874 op de :vergemeente aanwezig was; alle verzuimen die zekeringen, doordat het bestreden arrest
beletten de wettigheid der samenstelling beslist heeft dat de betwiste aanslagen
der commissie vast te stellen; en dat het in de mobilienbelasting op inkomsten van
Hof ambtshalve het middel van openbare vreemde waarden wettig waren, alhoewel
orde had moeten opwerpen, en de aldus de eischeres in hare besluiten beweerde
vastgestelde aanslagen had moeten ver- dat zij in Belgie alleenlijk kon ondernietigen;
worpen zijn aan de bedrijfsbelasting op
Aangezien, op bezwaarschrift van de de zuivere inkomsten uit hare balansen
eischeres betreffende de aanslagen in de voortvloeiende, alswanneer eenerzijds, het
mobilienbelasting n' 676 der rol van 1933, bedrijfskarakter van al de verrichtingen
navordering van rechten van 1931, en eener vennotschap op aandeelen het
n' 111>9 der rol van 1932, de bestuurder de mobilienkarakter harer geldbeleggingen
aanslagen, oorspronkelijk zonder raad- overheerscht, en anderzijds, de betwiste
pleging der fiscale commissie vastgesteld, inkomsten : a) door hun natuur, zooals
vernietigd had, en een nieuwen a:anslag, de wiskundige reserven door de belegde
door het beheer na advies der fiscale com- fondsen uitgemaakt, aan de groep der
verzekerden toebehooren, aan dewelke
missie vastgesteld, verminderd had;
Aangezien, gedeeltelijke voldoening al- kroozen moeten uitgekeerd worden om de
dus aan de eischeres gegeven geweest wiskundige reserven te vermeerderen, en
zijnde, deze, v66r het Hof van beroep, dat, in alle geval, b) ten gevolge van het
geen betwisting meer opwierp nopens het bestaan, in Frankrijk, van den bestuurbe drag der inkomsten die tot grondslag der lijken zetel der eischeres in verbreking,
belasting dienden; aldus het bedrag, door voormelde inkomsten alleenlijk tijdens de
den bestuurder vastgesteld, op stilzwij- goedkeuring der balans en der rekening
gende, doch ondubbelzinnige wijze, aan- van winsten en verliezen, dit is na den
31 December van ieder jaar, eenen band
vaardende;
van territorialiteit met Belgie bekomen,
Aangezien het alleenlijk het bedrag is daar enkel de netto-uitslagen der verder inkomsten, grondslag der belasting, richtingen in Belgie samenvloeien, niet in
dat het voorwerp der beraadslaging van de hoedanigheid van mobilieninkomsten,
eene taxatiecommissie mag uitmaken; dat maar in de hoedanigheid van bedrijfsde berekening van de belasting, en de toe- inkomsten, en dit in de maat, waarin zij
passing der wettelijke beschikking·en welke niet besteed geweest zijn tot onvermijdedie berekening beheerschen, buiten hare lijke lasten van het beroep van verzebevoeg·dheid vallen;
keraarster, door de eischeres uitgeoefend,
Dat daaruit volgt dat het akkoord der afhangende, het is te zeggen, na aftrek
partijen nopens den grondslag der be- van de bestuurskosten en van de kroozen
lasting aan de hekelingen betreffende de die ze verplicht is te storten aan de wis-

6kundige reserven die aan iedere soort van
verzekerden toebehooren :
Aangezien het middel beweert dat de
opbrengsten van waarden, in Frankrijk
neergelegd, bedrijfsinkomsten, en niet
mobilieninkomsten zijn, om de volgende
redenen : 1o dat alle inkomsten van eene
vennootschap op aandeelen noodzakelijk
bedrijfsinkomsten zijn; 2° dat die inkomsten, gei'nd, in rekening gebracht en aan
gedwongene belasting onderworpen zijnde
in Frankrijk, alleen de zuivere uitslagen
der verrichtingen in Belgie samengetrokken worden, met het karakter van bedrijfsinkomsten;
Aangezien de eerste bewering van het
middel op geen enkelen wettelijken tekst
berust; dat zij in strijd is met de artikel14,
§ 1, 1°, artikel 35, §§ 1 en 7 der samengeschakelde wetten, die veronderstellen
dat het voor een vennootschap op aandeelen mogelijk is mobilieninkomsten te
verwerven die onderscheiden zijn van de
bedrijfsinkomsten;
Aangezien het bestreden arrest, aangaande de tweede bewering van het middel, vaststelt dat de inkomsten verkregen
worden in Belgie, waar zij belastbaar zijn
krachtens artikel 14, § 4, en artikel 2,
§ 2, der samengeschakelde wetten;
Aangezien het feit dat deze inkomsten
in Frankrijk opgebracht, in rekening gebracht en belast worden, hun karakter
van mobilieninkomsten niet kan wijzigen;
.
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om trent het derde mid del, ondergeschikt
aan het tweede : schending der artikelen 97
der Grondwet, 1 en 41 der wet van 21 Juni
1934, betreffende de verzekeringen, 2, 75,
179 en 180 der wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld door
het Koninklijk besluit van 22 Juli 1913,
1, 14, § 1, 4°, 19 der belastingswetten op ·
de inkomsten, samengeschakeld op 6 Oogst
1931, wet een belasting op de zuivere inkomsten scheppende, doordat, verondersteld zijnde dat de betwiste inkomsten aan
de mobilienbelasting zouden moeten onderworpen worden, het ten onrechte is
dat het bestreden arrest niet aangenorrien
heeft dat de lasten, medegebracht door
het verwerven dezer inkomsten, van het
brutobedrag dezer inkomsten worden
afgetrok:ken, lasten in het tweede middel
:nader bepaald; alswanneer de mobilienbelasting eene belasting op de nettoinkomsten is, het is te zeggen op het verrijken van hem die wins.ten maakt, het is
tezeggen de vermeerdering van het patrimonium van hem die winsten maakt, en
dat in zake die vermogensaangroei kon

ontstaan slechts na aftrek van de kroozen
die, gezien de techniek van de levensverzekeringen, aan de wiskundige reserven
moeten toegekend worden, reserven die
aan de verschillende soorten van verzekerden toebehooren, en lasten die nader
bepaald zijn in de besluiten door de eischeres in verbreking v66r het Hof van beroep
genomen, alsook in de stukken ter griffie
neergelegd;
Aangezien het bestreden arrest te recht
verklaart dat de kroos die aan de wiskundige reserven moet worden besteed, een
last is, aanklevend, niet aan de verwerving,
maar aan het gebruik dezer inkomsten;
Aangezien, inderdaad, de eischeres met
het gansche bedrag dezer inkomsten verrijkt is, en dat het gebruik dat zij later
van deze gemaakt heeft geen invloed kan
hebben op het feit dat zij de taxe verschuldigd is;
Aangezien, overigens, het arrest op
bindende wijze vaststelt dat de eischeres
geen enkel bewijs van beheerskosten voorbrengt;
.
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Omtrent het vierde middel : wat betreft
de storting van 189,604 frank als hoofdsom, gedaan op 20 April 1931, schending
der artikelen 97 en 111 der Grondwet,
1, § 1, 1°, 19, 21, 59, en bijzonder, 59,
§ 1, der belastingswetten op de inkomsten,
samengeschakeld op 8 Januari 1926,
doordat het bestreden arrest, na bekend
te hebben dat de inkomsten van vreemde
fondsen, ingekasseerd door de eischeres in
verbreking gedurende het jaar 1929, aan
geen andere belastbare stof konden toebehooren dan aan die van het dienstjaar 1930, en dat de betwiste belasting
niet verschuldigd was voor 1929, de
outlasting dezer som door de eischeres in
verbreking in hare besluiten gevraagd,
geweigerd heeft, om de reden, dat het ten
onrechte was dat de ontvanger, in zijn
kwijtschrift, die betaling aan het dienstjaar 1929, voor hetwelk zij niet verschuldigd was, gehecht had, alswanneer het
grondbeginsel van eenjarigheid der belasting zich er tegen verzet dat een belasting zou geeischt of ge'ind worden voor
een dienstjaar waarvoor zij niet verschuldigd is, en dat er wettelijk geen compensatie bestaat tusschen de belastingen
voor verschillige dienstjaren verschuldigd:
Aangezien het bestreden arrest aanneemt, zooals de eischeres het beweerde,
dat de inkomsten in 1929 ingekasseerd de
belastbare stof uitmaakten niet van het
dienstjaar 1929, maar van het dienstjaar 1930; dat er, voor het dienstjaar 1930,

-7noch aangifte was geweest, noch inschrijving op de rol, noch aflevering van waar:schuwing-uittreksels of van aanslagbiljetten, dat de taxe had moeten gehecht worden aan het dienstjaar 1931, door na vor-dering van rechten van bet vorige dienstjaar;
Aangezien deze vaststellingen geen grief
aan de eischeres berokkenen, en geen enkele der wetsbepalingen, door het middel
.aangehaald, krenken;
Maar aangezien het middel het arrest
aanklaagt omdat, alhoewel het bekende
-dat de betwiste taxe voor 1929 niet verschuldigd was, het de teruggave geweigerd
heeft van het bedrag dezer taxe, door de
€ischeres betaald, die betaling zonder wettige oorzaak gedaan geweest zijnde;
Aang·ezien dit bezwaar de schending
aanklaagt der artikelen 1376 en 1377 van
het Burgerlijk Wetboek, die de terugvordering regelen van hetgeen niet verschuldigd was; dat die wetsbepalingen
niet, door het middel, als geschonden aangeduid zijn;
Dat het middel dus niet ontvankelijk is;
Omtrent het vijfde middel : nopens het
verzuim van toepassing van artikel 52 op
··ue mobilienbelasting op dividenden aan
de aandeelhouders gestort, en op de
bedrijfsbelasting op percenten aan de beheerders uitgekeerd volgens de balansen
van 31 December 1930 en 31 December
1931, schending van artikelen 97 der
Grondwet, 52, 61 en 65 der belastingswetten op de inkomsten, samengeschakeld
op 6 Oogst 1931, 6 en 8 van het Koninklijk besluit nr 203 van 27 September 1935,
-doordat het bestreden arrest beslist heeft
-dat het eigenlijk bezwaarschrift tegen die
.aanslagen slechts op 26 Januari 1934, dit
is buiten de tijdsbestekken, aangevoerd geweest zijnde, het te recht is dat de bestuurder het laattijdig verklaard had,
alswanneer, eenerzijds, dit bezwaarschrift
geldig was ingediend binnen den termijn
voorzien door de artikelen 6 en 8 van het
Koninklijk besluit nr 203 van 27 September 1935, vermits het betrekking had
{Jp een dubbele in rekening brenging, het
gebrek aan toepassing van artikel 52 de
grondvorm zelf van de dubbele in rekening brenging zijnde, en, anderzijds, net
beheer de verantwoordelijkheid voor de
-dubbele in rekening brenging dragende,
vermits het de reeds belaste inkomst
(inkomst van de vreemde · portefeuille)
geschapen had, na de taxatie der dividenden en percenten, moest bet de vroeger
ingestelde belastingen rechtmaken, daar
de bestuurder, gelast de betwisting te onderzoeken en de definitief verschuldigde
belasting vast te stellen, het recht had al

de bestanddeelen der aanslagen, ter gelegenheid van het onderzoek der betwisting,
recht te maken, en ook de plicht had, al
de vergissingen of verzuimen ten nadeele_
van de belastingschuldigen gepleegd, recht
te maken;
Aangezien het middel gericht is tegen
het deel van het arrest, dat de vorderin~
gen verwerpt van de eischeres die beweerde dat de mobiliiinbelasting, op de
dividenden aan de aandeelhouders uitgedeeld, en de bedrijfsbelasting, op percenten op voet der balansen van 1930 en 1931,
aan beheerders en kommissarissen toegekend, niet verschuldigd waren, omdat
de inkomsten in Frankrijk verwezenlijkt
waren geweest, en dat de percenten er
reeds getaxeerd waren geweest;
Aangezien het bestreden arrest bindend
vaststelt dat er nooit, wat de mobilienbelasting betreft, een bezwaarschrift is
aangeboden geweest; dat, wat de bedrijfsbelasting betreft, bezwaarschrift is ingediend geweest op 28 J anuari 1934; maar
dat het bestreden arrest terecht verklaart
dat dit bezwaarschrift laattijdig was;
Aangezien de eischeres in ondergeschikte orde beweerde dat het Hof ten
minste moest aannemen dat er in de
taxa tie de dubbele in rekening · brenging
bestond, voorzien bij artikel52 der samengeschakelde wetten, en dat het ambtshalve den aanslag moest goed maken, door
artikelen 6 en 8 van het Koninklijk besluit nr 203 van 27 September 1935 toe
te passen;
Aangezien het Hof dit betoog beantwoordt, door te zeggen dat er geen dubbele in rekening brenging bestaat en dat
het Koninklijk besluit van 1935 in zake
niet toepasselij k is;
Aangezien dit antwoord het beslissend
gedeelte van het arrest voldoende met
redenen omkleedt; ·
Aangezien, inderdaad, voormeld Koninklijk besluit aan den belastingschuldige
toelaat de herziening van een aanslag
te vragen wegens vergissing of dubbele in
rekening brenging, binnen eenen termijn
van drie jaar, te rekenen van de aflevering van de waarschuwing-uittreksels;
Aangezien de eischeres, in haar besluiten op 21 Mei 1937 v66r het Hof van
beroep genomen, voor de eerste maal het
voordeel van artikelen 6 en 8 van voormeld Koninklijk besluit inroept;
Aangezien, moest men zelfs aannemen
dat die besluiten als g·elijkwaardig met
een bezwaarschrift mochten aanzien worden, dan nog moesten ze, als laattijdig,
verworpen worden; dat, inderdaad, de
termijn van drie jaar, voorzien door het
Koninklijk besluit, was verloopen, en de
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8toepassing vari dit Koninklijk besluit, ten
gevolge van de onwerkzaambeid der
eischeres, uitgesloten;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eischeres tot
de kosten.
10 Januari 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.

2e KAMER.- 10 Januari 1939.
10 GRONDBELASTING.- KADASTRAAL

. INKOMEN.- DIRECTEUR VAN BELASTINGEN BEVOEGD OM TE ONDERZOEKEN OF
DE FORMALITEITEN, VOORZIEN VOOR HET
VASTSTELLEN VAN DAT INKOMEN, WERDEN NAGELEEFD.
2o GRONDBELASTING. - KADASTRAAL
INK.OMEN. - VASTSTELLING. - TERMIJN BEPAALD VOOR RET NEERLEGGEN
VAN RET VERSLAG VAN DEN DERDESCHEIDSRECRTER.
1o De directeur der belastingen mag de be-

standdeelen van het kadastraal inkomen,
die tot grondslag dienen van de grondbelasting, niet onderzoeken, maar hij is
bevoegd om na te gaan of het bestuur de
formaliteiten, voorgeschreven tot het vaststellen van dat inkomen, heeft nageleefd.
(Kon. besl. v. 8 September 1930,
artL 5 en 11.)
2° Geen enkele wetsbepaling straft met nietigheid het deskundig verslag van den
aangewezen derde-scheidsrechter, bij vaststelling van het kadastraal inkomen, indien het verslag niet is neergelegd binnen
den termijn van een maand. (Kon. besl.
v. 8 September 1930, artt. 5 en 11.)

(NAAMLOOZE VENNOOTSCRAP << GRAND HOTEL DE LONDRES », T. BESTUUR VAN
FINANCIEN.)
ARREST.
Gelet ·op het arrest den 30n Maart 1938
door bet Hof van beroep te Brussel gewezen;
Over bet eerste middel van verbreking :
scbending van artikelen 67 der Grondwet,
5, § 6, 61, §§ 1 en 3 (voornamelijk alinea 1), 67 der wetten betreffende de
belasting op de inkomsten sameng·eordend
door Koninklijk besluit van 6 Augustus

1931, en artikel 67 der wetten op de
belastingen op de inkomsten samengeordend door Koninklijk besluit van
12 September 1936, schending van artikel 11, §§ 1 en 5 van het Koninklijk
besluit van 8 September 1930, wijzigend
de reg·eling voor het bewaren van bet.
kadaster, genomen ingevolge artikel 5,
§ 6, der bovengenoemde samengeordende
wetten; van artikel 1, § 1, litt. a, van de·
wet van 31 J uli 193~, gewijzigd door deze·
van 7 December 193~, 15 en 30 Maart
1935, dewelke aan den Koning zekere
macht toekent met het oog op de economische en ftnancieele heropbeuring; van
artikel 5 van het Koninklijk besluit nr 168
van 13 Mei 1935, eerste en laatste alinea's,
en van artikel 6 van hetzelfde besluit,
schending eindelijk van artikel 5, alinea '1,
der wet van 6 September 1895, betreffende
de fiskale aanslagen in zake rechtstreekscbe
belastingen, doordat het betwiste arrest
beslist dat de provinciale bestuurder der
rechtstreeksche belastingen « niet de minste bevoegdheid beeft » om de vaststelling
van het kadastraal inkomen te onderzoeken, noch om te beslissen over de betwistingen die zouden ontstaan nopens die
vaststelling, en namelijk de betwisting
voorgelegd door aanlegster in verbreking
nopens de geldigheid der beslissing van
den derde-scheidsrechter aangesteld op
voet van artikel 11, § ~. van het Koninklijk besluit van 8 September 1930, wanneer de beslissing niet wordt genomen,
noch ter kennis gebracht van den beIastingschuldige binnen de maarrd zijner
aanstelling als derde-scheidsrechter, dan
wanneer zulke bevoegdheid op de zekerste;
wijze voortvloeit uit de teksten in het middel aangeduid ";
Overwegende dat aanlegster eigenares
is van een onroerend goed te Antwerpen
gelegen, waarvan het kadastraal inkomen
door de diensten van het kadaster eerst
op 3~8,000 frank dan op 372,600 frank
werd bepaald;
Dat aanlegster, van oordeel was dat
deze scbatting verkeerd was en beweerde
dat het kadastraal inkomen van haar
goed hoven de 150,000 frank niet mocht
geschat worden; dat zij te dien einde verscheidene bezwaarschriften bij den provincialen hestuurder ingediend heeft, strekkende tot het bekomen van een vermindering van het kadastraal inkomen, tot op
de sommen van 150,000 frank alsook tot
de verrrietiging van het neergelegd deskundig verslag van een derde-scbeidsrechter,
door den heer vrederechter aangesteld, met
opdracht het hedrag van dit kadastraal
inkomen te hepalen;
Overwegende . dat, bij beslissing van
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-98 Mei '1936, de provinciale bestuurder publieke lasten, en van artikel 5 van het
der belastingen, over ' deze bezwaren Koninklijk besluit nr 168 van 13 Mei 1935rechtdoende, ze verworpen heeft; dat het (eerste en laatste alinea's), doordat verHof op hooger beroep van aanlegster de zocht nietig en zonder uitwerking te verbeslissing van den provincialen bestuur- klaren de beslissing getroffen door de derder bevestigd he eft;
de-scheidsrechter- Smits waarop de beOverwegende dat de beslissing van de- twiste aanslag berust, om red.en dat deze·
zen laatste de onbevoegdheid van den be- beslissing· niet werd genomen en ter kennis
stuurder staande houdt enkel « om de .gebracht van aanlegster in verbreking
samenstellende deelen van het kadastraal binnen het tijdperk eener maand, vastinkomen, tot gTond dienende voor de gesteld bij artikel11, § 5, van het Koninkvestiging der aanslagen in de grond- lijk besluit van 8 September 1930 sedert
belasting te onderzoeken, dat zulkdanig den dag zijner aanstelling, het Hof van
onderzoek van de bevoegdheid van het- beroep de geldigheid en de werkdadigheid
zelfbesturend beheer van het kadaster dezer beslissing aanneemt, dan wannee!'"
aile voorgeschreven pleegvormen in zake·
deelmaakt ";
Dat het bestreden arrest ook beslist dat vaststelling van het kadastraal inkomen
de in voege zijnde wetsbepalingen het en de vastgestelde tijdperken dezer pleegoordeel over de geschillen betreffende de vormen, in elk geval het tijdperk hier ter
vaststelling van het kadastraal inkomen, zake moeten worden geeerbiedigd op straf
aan den provincialen bestuurder ontne- van inbreuk op de publieke orde en van
nietigheid der fiskalen aanslag » :
men:
Maar dat noch de beslissing van den
Overwegende dat geen een der in het.
bestuurder noch het bestreden arrest middel aangehaalde teksten de nietigheid
staande houden dat de bestuurder « geen door aanlegster ingeroepen voorziet;
de minste bevoegdheid " in deze zaak beOverwegende, ten andere, dat het bezit, en namelijk dat hij onbevoegd is om streden arrest in feite en onherroepelijk
te onderzoeken of het beheer de formali- vaststelt dat in geen een der stukken van
teiten nageleefd heeft die voorgeschreven het dossier de datum voorkomt der aanzijn om de schatting van het kadastraal stelling van heer Smits in hoedan1gheid
inkomen te bekomen;
v:an derde-scheidsrechter door den vredeDat, overigens het aangeklaagd arrest, rechter van het 2e kanton te Antwerpen;
op· dat punt niet bestreden, het middel dat deze vaststelling in feite aan het bev66r het Hof van beroep door aanlegster roep van aanlegster allen grond ontnam
genomen en afgeleid uit het niet naleven en aileen reeds de beslissing van het Hof
der termijnen voorzien voor de neerleg- van beroep verrechtvaardigde;
ging en beteekening van het deskundig
Dat, inderdaad, daaruit voortvloeide
verslag van den derde-scheidsrechter, met dat het niet bewezen was dat de derdezorg onderzoekt en verwerpt;
scheidsrechter zijn verslag buiten de tijdDat het middel dus tegelijk aan grond perken hem tot dien einde toegestaan,
en aan be lang mist;
·
neerlegde en beteekende;
Dat dus hadde bestreden arrest zich
Over het tweede middel van verbreking : << schending van artikel 67 der vergist in zijn andere beweegredenen, die
Grondwet, der artikelen to, § '1, 5, §§ '1, to overbodig zijn, waardoor het zijn beslisen 6, 6'1, §§ 1 en 3, der wetten op de sing verrechtvaard1gt, dan nog zou het.
belastingen op de inkomsten samen- middel, op de enkele ·bewering steunende
geordend bij Koninklijk besluit van 6 Au- dat de scheidsrechter zijn verslag meel'"
gustus '1931, to, § 1, 5, §§ 4 en 6, 61, dan een maand na zijn aanstelling neer§§ 1 en 3, der wetten op de belastingen legde, feitelijk missen;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
op de inkomsten, samengeordend bij
Koninklijk besluit van 12 September voorziening en verwijst aanlegster in de
1936, van artikel11, §§ 1, 4 en 5 van het kosten.
Koninklijk besluit van 8 September 1930,
10 Januari 1939.- 2e Kamer.- Voorgenomen in uitvoering van artikel 5,
§ 6, der hoven aangehaalde samengeor- zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
dende wetten wijzigende het reglement voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg.
over de bewaring Van het kadaster, - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
schending van.artikel1, § 1, litt. a, der wet den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
van 31 Juli 1934, gewijzigd door deze van
? December 1934, 15 en 30 Maart 1935, aan
den Koning zekere macht toekennend met
het oog op de economische en financieele
heJ;Opbeuring en op de bezuiniging der
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2e KAMER. -

10 Januari 1939.

'1° GENEESKUNDE. -

KANTONS EuPEN, MALMEDY, ST-VITH. BEWONERS DIE DE BELGISCHE NATIONALITEIT HEBBEN VERKREGEN. VISUM
VAN DE• DIPLOMA'S NIET VERKREGEN
VAN DE PROVINCIALE GENEESKUNDIGE
COMMISSIE. GEEN RECHT OM DE GENEESKUNDE UIT TE OEFENEN.

'2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. VERBEURDVERKLARING VAN VERDOOVINGSMIDDELEN
EN GIFTSTOFFEN. GERECHTVAARDIGD
ALB VOORZORGSMAATREGEL OM GEVAARLIJKE OF SCHADELIJKE ZELFSTANDIGHEDEN TE VERWIJDEREN. MET REDENEN GESTAAFD.

3°

RECHTERLIJKE MACHT. VRIJSPRAAI\ VAN BEKLAAGDE.- VERBEURDVERKLARING ALB VEILIGHEIDSMAATREGEL. ONWETTIG.

,qo STRAF. -

VERBEURDVERKLARING. -----'
MAG NIET UITGESPROKEN WORDEN TENZIJ
DE
WETTELIJKE
VOORWAARDEN
DAARTOE WORDEN VASTGESTELD.

.5°

BEROEP. STRAFZAKEN. -MACHT
VAN DEN RECHTER IN BEROEP.- WIJZIGING VAN HET VONNIS IN ZOOVER HET
DE VERBEURDVERKLARING VAN ZEKE:f\E
VOORWERPEN NIET UITSPREEKT.
VERPLICHTING VAST TE STELLEN DAT
DE BESLISSING GENOMEN WERD MET
EENPARIGHEID.

6°

:MIDDELEN TOT VERBREKING.
:YIIDDEL STEUNEND DAAROP DAT DE
RECHTER, OFSCHOON HIJ AANNEEMT DAT
TWEE
MISDRIJVEN,
WAARVOOR
HIJ
STRAFT, HET GEVOLG ZIJN VAN EEN
lviiSDADIG
OPZET,
NOCHTANS
TWEE
STRAFFEN UITSPREEKT. FElT ONNAUWKEURIG. - MIDDEL DAT IN FEITE
GRONDSLAG MIST.

] 0

VERBREKING. MIDDEL AMBTSRALVE OPGEWORPEN. VOORZIENING
VAN BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSlNG
VERLEEND OP DE BURGERLIJI{E VORDERING. GEEN MIDDEL WORDT AMBTSHALVE OPGEWORPEN.

S 0 VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAI{EN. VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. - VERBREKING VOOR ZOOVER
DE VERBEURDVERKLARING ONWETTIG
WERD UITGESPROKEN. VERBREKING
OP DAT PUNT ALLEEN.

'9° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. VERBREKING OP
VOORZIENING VAN BEKLAAGDE OMDAT
VERBEURDVERKLARING
VAN
ZEKERE
VOORWERPEN WERD UITGESPROKEN ZONDER DAT DE WETTELIJKE VOORWAAR-

DEN,
DAARTOE VEREISCHT, WERDEN
VASTGESTELD, EN VERBREKING OMDAT
VERBEURDVERKLARING
VAN
ANDERE
VOORWERPEN, DIE SLECHTS 1\IET EENPARIGHEID M:OCHT UITGESPROKEN WORDEN, NIET MET EENPARIGHEID WERD
BEVOLEN. VERWIJZING VOOR UITSPRAAK AANGAANDE DIE VERBEURDVERKLARINGEN.

1° De bewoners van de kantons Eupen,
Malmedy en St- Vith, die de Belgische
nationaliteit verkregen hebben, zijn niet
ge1·echtigd de geneeskunde uit te oefenen,
indien hun titels niet werden onderzocht
en geviseerd door de geneeskundige provinciale commissie. (Kon. besl. v. 4 October 1925, art. 8.)
2° Is, overeenkomstig de Gtondwet, met
redenen omkleed het arrest dat, in geval
van vrijspmak, de verbeurdverklaring
van ve1·doovingsmiddelen en giftstoffen
uitspreekt, tot staving opgevend dat zij
als voorzorgsmaatregel geldt om gevaarlijke of schadelijke voorwerpen aan den
omloop te onttrekken (1). (Grondwet,
art. 97.)
3° In geval van vrijspraak mogen de Hoven
en rechtbanken niet~ op grand van
artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek,
de verbeurdverklaring bevelen van zaken
die aanleiding gaven tot de vervolging,
zich steunend op de noodzakelijkheid om
gevaarlijke of schadelijke voorwerpen aan
den omloop te onttrekken (1). (Strafwb.,
artt. 42 en 43.)
4° Verbeurdverklaring kan slechts worden
uitgesproken indien de rechter vaststelt
dat de wettelijke voorwaarden om ze te
bevelen aanwezig zijn (2).
so Wanneer de rechter in be1·oep, die ~en
beslissing van den eersten rechtm· op dat
punt wijzigt, de verbeurdverklaring beveelt, moet hij vaststellen dat hij uitspraak doet bij eenparigheid (3). (Wet
v. 18 Juni 1869, aangevuld door
art. 2 der wet v. 4 September 1891.)
6° Niist grondslag in feite het middel daarop gesteund dat de rechte1· /weft vastgesteld dat twee misdrijven, waarvoor hij
straft, gevolgd zijn uit hetzelfde misdadig
opzet, en twee straffen heeft uitgesproken,
dan wanneer de rechter die vaststelling
in werkelijkheid niet heeft gedaan.
(1) Zie de voetnota's bij dit arrest, geteekend P. L., in Bull. en PAsrc., 1939, I, 16,
nota, 1, en 17, nota 1.
(2) Sic Verbr., 27 Juni 1932 (Bull. en
PASIC., 1932, I, 215).
(3) Sic Verbr., 16 October 1933 (Butl. en
PASIC., 1934, I, 31).
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-H7° Het Hof werpt ambtshalve geen middel
· op bij voorziening van den beklaagde
tegen de beslissing betre ffende de burgerlijke vordering (1).
8° Wanneer de verbreking in strafzaken, op
de voorziening van beklaagde, s[echts
uitgesp1·oken wordt omdat voorwerpen
werden verbe.urd verklaard waarvan de
ve1·beurdverklaring niet wettig werd bevolen, geschiedt de verbreking gedeeltelijk
en t1·e(t zij enkel dat punt (2\.
9° lVanneer verbreking plaats heeft omdat,
eenm·zijds, de rechter zeken voorwerpen
heeft verbeurd verklaard, zonder vast te
stellen dat de wettelijke voorwaarden om
de verbeurdverklaring te kunnen uitsp!'eken vervuld zijn, en omdat, anderzijds, de rechter andere voorwerpen heeft
verbeurd verklaard zonder vast te stellen
dat hij uitspraak deed bij eenparigheid,
dan wannee1· de verbeurdverklaring slechts
kon bevolen worden krachtens een beslissing verleend bij eenparigheid, geschiedt
de verbreking met vm·wijzing, om uitsp!'ftak te doen over de vm·beurdverklaring ('1).
(cLit~IENT EN LOUIS BODET, T. FEDERATION MEDICALE BELGE EN NATIONALE PHARMACEUTIQUE.)

ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Luik den 13n Juli 1938
uitgesproken;
A. Voor zoover de voorziening gericht
is tegen het deel van het arrest dat uitspraak doet over de publieke vordering :
I. Wat eischer Clement Bodet betreft :
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 8 van het Koninklijk besluit
van 4 October 1925, waarbij de rechtstoestand der kantons Eupen, Malmedy
en St-Vith, uit oogpunt der wetgeving
geregeld wordt, doordat bestreden arrest
bij eischer geen verworven recht heeft
erkend betreffende de uitoefening der geneeskunde :
Overwegende dat luidens gezegd artikel 8, de personen, die de Belgische nationaliteit verkregen hebben of zullen verkrijgen, ingevolge artikel 36 van het
. Verdrag van Versailles en op het oogen, blik der inwerkingtreding van dit besluit
· een der takken van de geneeskunde gel(1) Sic Verbr., 19 Januari 1937 (Bull. en
PAsiO., 1937, I, 22, 5°).
(2) Sic Verbr., 16 October 1933 (Bull. en
f:Asrc., 1934, I, 31, en de nota 1, blz. 32).

j

dig en overeenkomstig de locale wet uitoefenen op het bij artikel 11 van dit besluit bedoeld grondgebied, haar voort
mogen uitoefenen in genoemd gebied,
mits hun titels door de provinciale geneeskundige commissie te laten onderzoeken en viseeren;
Overwegende dat eischer g·een erkenning van een verworven recht heeft gevraagd wat de uitoefening der geneeskunde door hem betreft;
Overwegende dat zijn conclusien er
zich bij bepaalden het Hof te verzoeken
« voor de toepassing der straf zeer ernstig
in aanmerking te nemen dat de provinciale
geneeskundig·e commissie, door hem het
visum te weigeren bij bovengemeld artikel 8 voorzien, willekeurig heeft gehandeld, en dat hij de instelling en de inrichting van een staatsraad zal moeteiL afwachten om zijn recht te zien erkennen »;
Overwegende dat eischer, wanneer hij
nu staande houdt dat het Hof van beroep
zijn verworven recht op de uitoefening der
geneeskunde had moeten erkennen, de
uitdrukkelijke bewoordingen miskent van
artikel 8 van het Koninklijk besluit van
4 October 1925, dat uitdrukkelijk het
recht op de uitoefening der geneeskunde
afhankelijk stelt van de voorwaarden die
in de zen tekst voorkomen;
Dat, daar deze voorwaarden bij eischer
geenszins bestaan, het middel niet kan
aangenomen worden;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, doordat
bestreden arrest de redenen niet opgeeft
van de verbeurdverklaring die het be.
veelt :
Overwegende dat dit middel feitelijken
grondslag mist wat de verbeurdverklaring
van verdoovende middelen en giffen betreft;
Overwegende, inderdaad, dat het Hof
van beroep de verbeurdverklaring van deze stoffen, niettegenstaande het eischer
van deze twee ten zijnen laste gelegde
betichtingen vrijspreekt, rechtvaardigt
door de redenen van het vonnis a quo over
te nemen, 't is te zeggen als voorzorgsmaatregel om deze gevaarlijke en schadelijke voorwerpen niet in omloop te laten;
Overwegende integendeel dat noch de
eerste rechter, noch het Hof van beroep
de reden opgeven der verbeurdverklaring
van de zaken andere dan de verdoovende
middelen, en de giffen en de distilleerkolven;
Dat, wat die zaken betreft, het midde
dus moet worden aangenomen;
Omtrent het middel van ambtswege :
schending van artikel 140 der wet van
18 Juni 1869, artikel 2 der wet van 4 Sep-
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tember '1891, artikelen 7, 42 en 43 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat bestreden arrest in
zijn redenen zegt dat, om de in het vonnis a quo aangevoerde redenen, de verbeurdverklaring dient bevestigd te worden, zooals ze werd uitgesproken, en dat
de toepassing er van zelfs dient uitgebreid tot de inbeslaggenomen distilleerkolven, de toestellen die aan den veroordeelde toebehooren en die gediend hebben
of bestemd waren tot het plegen der misdrijven;
Overwegende dat het Hof van beroep,
in zijn beschikkend gedeelte het vonnis
betreffende de verbeurdverklaring bevestigende, zegt dat deze nochtans toegepast wordt ook op de inbeslaggenomen
distilleerkolven;
Overwegende dat het niet blijkt dat het
Hof de verbeurdverklaring van deze toestellen met eenparigheid van stemmen
heeft bevolen ;
Overwegende dat de verbeurdverklaring, in onderhavig geval, een karakter
van straf hebbende, ze slechts met eenparige stemmen mocht worden uitgesproken, en dat alzoo de in het middel bedoelde
wetsbepalingen geschonden werden;
II. Wat eischer Bodet betreft :
Omtrent het eenig middel : schending
van artikel 65 van het Strafwetboek, doordat bestreden arrest, na een strafbaar inzicht te hebben erkend voor de twee hetichtingen, nochtans twee straffen toepast :
Overwegend'e dat dit middel feitelijken
grondslag· mist;
Overwegende, inderdaad; dat het nopens eischer Bodet is, dat het Hof van
beroep verklaart dat de verkoop van
samengestelde geneesmiddelen en de verkoop van geneesmiddelen, pharmaceutische specialiteiten geheeten, verband houden met de onwettige uitoefening van den
tak der geneeskunde waarmede deze beklaagde zich bezig hield en waarvan zij in
onderhavig geval de teekenen zijn, en dat
deze daden, in hun geheel genomen, voorkomen als uit een enkel crimineel inzicht
spruitende : waaruit volgt dat het Hof
op Clement Bodet slechts een enkel straf
toepast;
Maar overwegende dat Louis Bodet
slechts vervolgd was voor verkoop van
samengestelde geneesmiddelen en voor
verkoop van pharmaceutische specialiteiten, en dat het Hof van beroep, door
hem plichtig te verklaren om deze twee
misdrijven te hebben gepleegd, de twee
door den eersten rechter uitgesproken
straffen wettelijk heeft kunnen bevestigen;

III. Wat de twee eischers betreft :
Overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitg·esproken veroordee·
lingen overeenkomstig de wet zijn;
B. Voor zoover de voorziening gericht
is tegen het deel van het arrest dat uitspraak doet over de burgerlijke vorderin·
gen :
Overwegende dat eischers geen enke1
middel inroepen en dat het Hof er van
ambtswege geen opwerpt;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch in zoover enkel het
de verbeurdverklaring beveelt van zaken
andere dan verdoovende middelen en
giffen; verwerpt de voorziening voor 't
overige; beveelt dat het deel van onderhavig arrest betreffende de verbeurdverklaring zal worden overgeschreven op
de registers van het Hof van heroep te
Luik en dat melding er van zal gemaakt
worden in den rand van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; legt een tiende der
kosten ten laste der burgerlijke partijen,
het overige ten laste van eischers; verwijst
de zaak naar het hof van beroep te Brussel, zetelende in politiezaken, om uitspraak te doen over de gebeurlijke verbeurdverklaring der zaken andere dan de
verdoovende middelen en de giffen.
10 Januari 1939.- 2e Kamer.- Voorzittel', H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry.- Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal. - Pleiter, H. Van
Werveke.
2e KAMER.- 16 Januari 1939.
1o MIDDELEN TOT VERBREKING.

- 8TRAFZAKEN. - MIDDEL TEGEN DE
BESTREDEN BESLISSING AANVOEREND
DAT ZE DE CONCLUSIE NIET BEANTWOORD
HEEFT.- GRIEF ONJUIST.- MIDDELEN
EEN VASTSTELLING OF EEN BESCHIKKING ONDERSTELLEND DIE DE BESTREDEN BESLISSING NIET BEVAT. - MIDDELEN DIE GRONDSLAG MISSEN IN
FEITE.
20 WOONPLAATS. - ONSCHENDBAARHEID. 0FFICIER VAN POLITIE. PLAATSEN WAAR RET PUBLIEK TOEGANG
HEEFT. -----: RECHT OM ER BINNEN TE
DRING EN.
so ALCOHOLHOUDENDE DRANK. HUISZOEKING .. - GELEGENHEID OPEN
VOOR RET PUBLIEK. - 8CHIJNBAAR PRIVATE KRING. - GEEN TOELATING VEREISCHT.
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40 AMNESTIE. - FISCALE AMNESTIE. WET VAN 7 MEl 1937. - BEHOUD VAN
DEN STRAFBAREN AARD VAN DE FElTEN
WAAROP ZIJ VAN TOEPASSING IS. TOEKENNING
VAN
EEN
BEPERKTE
KWIJTSCHELDING VOOR GELDSTRAFFEN
OPGELEGD- DOOR EEN EINDBESLISSING.

.so

BEROEP. STRAFZAKEN. -MACHT
VAN DEN RECHTER. BEKLAAGDE ALLEEN
IN
BEROEP. ___:__ VERZWARING
VAN ZIJN TOESTAND. 0:NWETTIGHEID.

60 VERBREKING. -

STRAFZAKEN. BEKLAAGDEN ALLEEN IN BEROEP. 0NWETTIGE VEROORDEELING DOOR DEN
RECHTER IN BEROEP DIE HOOFDELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN VAN
EERSTEN AANLEG UITSPREEKT. VERBREKING SLECHTS OP DIT PUNT.
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VERWIJZING NA VERBREKING.
- STRAFZAKEN. -VERBREKING OMDAT,
OP RET BEROEP VAN BEKLAAGDEN ALLEEN, DE RECHTER IN BEROEP ZE HOOFDELIJK VEROORDEELD HEEFT TOT DE
KOSTEN. VERBREKING ZONDER VERWIJZING.

1 o Mist feitelijken grondslag het middel hetwelk aanvoert dat geen antwoord werd gegeven op de conclusie, dan wanneer deze
wel beantwoord werd.
Mist feitelijken grondslag het middel hetwelk in brengt dat de bestreden beslissing
haar beslissend gedeelte heeft gesteund op
een onregelmatig verrichte inbeslagneming, dan wanneer die bewering geenerlei
steun vindt in de beslissing.
Mist feitelijken grondslag het middel ontleend daaraan dat de bestreden beslissing
de aan een proces-verbaal verschuldigde
trouw zou geschonden hebben, dan wanneer zij integendeel steunt op de vermeldingen van dit proces-verbaal en
tevens op andere gegevens van de rechtspleging.
Mist feitelijken grondslag het middel dat
als grief tegen de bestreden beslissing
aanvoert dat zij beklaagde, als commissaris van een kring, heeft veroordeeld, dan
wanneer geen enkele beschouwing van de
beslissing op die hoedanigheid van beklaagde heeft gesteund.
2° Krachtens artikel 9 van het decreet van
22 Juli 1791 is het aan de officieren van
politie toegelaten, 's nachts zooals over
dag, plaatsen waar eenieder toegang
heeft binnen te treden, ten einde er
wanordelijkheden of overtredingen van
de vero1·deningen vast te stellen (1).
3° Geenerlei bijzondere toelating is vereischt
om aan de agenten, in m·tikel 11 van de
wet op het regime van den alcohol aan-

gewezen, Joe te laten huiszoeking te verrichten, ten einde de misdrijven tegen die
wet vast te stellen in gelegenheden ·die
werkelijk voor het publiek toegankelijk
zijn, al vertoonen die gelegenheder~t. den
schijn van een privaten kring (2).
4° Ofschoon de wet van 7 1\!Iei 1937 den
titel draagt van wet betre ffende de fisc ale
amnestie, ontneemt zij geenszins aan de
feiten, die zij bedoelt, hun strafbarenaard, en verhindert zii niet dat de daders
van die feiten v66r de bevoegde rechtbanken worden gebracht.
De kwijtschelding, die de wet van 7 Mei 193.7
betre ffende de fisc ale amnestie verleent,
geldt slechts voor de geldstmffen waartoe overtreders, krachtens een eindbeslissing van de bevoegde rechtbank of administratieve overheid, werdim veroordeeld.
5° Wanneer alleen beklaagdlm beroep hebben ingesteld, mag de rechter in beroep ze
niet hoofdelijk tot de kosten van den
eersten aanleg veroordeelen, dan wanneer
de eerste rechter ze slechts ieder in een
gedeelte van de kosten had verwezen (3).
6° Wanneer verbreking plaats heeft omdat
de rechter in beroep, op het beroep ingesteld door beklaagden alleen, de hoofdeliikheid ten aanzien van de kosten heeft
uitgesproken, geschiedt de verbreking
s!echts op dat punt (3).
7° Wanneer verb1·eking plaats heeft omdat
de rechter in beroep, op het beroep ingesteld door beklaagden alleen, ze hoofdeliik tot betaling van de kosten van den
eersten aanleg heeft veroordeeld, geschiedt
de verbreking zonder verwijzing (3).
(PLATTEAU EN ANDEREN,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

, Gelet op het arrest door het Hof van
beroep te Brussel den 2n Juni 1938 gewezen;
Omtrent het middel : schending ·van
artikelen 10 en 97 der Grondwet, 12 der
wet van 29 Oogst 1919 op het regiem van
den alcohol, 239 der algemeene wet op de
douanen en accijnzen van 26 Oogst 1822,
doordat : 1° bestreden arrest de in conclusien ontwikkelde middelen niet beant~
woord heeft; 2° doordat dat arrest rekening heeft gehouden met de huiszoekingen
(1) en (2) Sic Verbr., 14 1\'l:aart 1932 (Bull.

en PASIC., 1932, I, 1,08) en 22 Juni 1937
(ibid., 1937, I, 195, en A1Testen van het Hot
van vm·b1·eking, 1937, 69).
(3) Sic Verbr., 1 December 1930 (Bull. en
PASIC., 1931. I. 3. lO).
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ep. vaststellingen, die werden gedaan zonder de regels in acht te nemen die werden
getroffen om de onschendbaarheid van
woonplaats te verzekeren; 3° doordat het
arrest de trouw heeft geschonden die men
verschuldigd is aan den inhoud van het
proces-verbaal door de agenten van het
beheer van douanen en accijnzen op
5 September 1936 opgemaakt, door te
bevestigen dat namelijk het karakter van
openbare plaats van den kring " Elysee »
blijkt uit een proces-verbaal op 8 December 1934 opgemaakt en uit de inlichtingen
die sedert dien werden ingewonnen, dan
wanneer in het proces-verbaal van 8 September 1936 wordt gezegd, dat het de
feiten zijn die op dien dag werden vastgesteld die den privaten kring « Elysee »
niet meer kunnen doen beschouwen als
een privaat karakter hebbende en doordat, 4° bestreden arrest beklaagde Em.
D'Hooge veroordeelt in hoedanigheid van
commissaris van den voornoemden kring,
dan wanneer uit het proces-verbaal op
5 December 1936 opgemaakt blijkt dat de
benoeming van dezen beklaagde tot commissaris nooit in den lVIoniteu1· is verschenen, en dat de afgetreden commissaris
in bediening bleef, zijn ontslag in den
Moniteur niet bekend gemaakt geweest
zijnde :
Omtrent het eerste dee! :
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat v66r dat de huiszoeking van
5 September 1936, waarvan hier spraak is
en waarvan op 1 October 1936 procesverbaal werd gesloten, plaats had, de
accijnsagenten tijdens een huiszoeking,
die op 7 December 1934 werd gedaan,
reeds hadden vastgesteld dat de bestuurders van den kring « Elysee " de wet op
het regiem van den alcohol overtraden;
en dat de inlichtingen die sedert dien door
het beheer van geldwezen werden ingewonnen het feit eenvoudig bevestigden dat
die zoogezegde private kring « Elysee » in
werkelijkheid slechts een koffiehuis was
waar men sterke dranken verkocht, en
dat met de medeplichtigheid der beklaagden werd uitgebaat onder de benaming
van een vereeniging zonder winstgevend
doe!;
Overwegende dat daaruit blijkt, zonder
betwisting mogelijk, dat het beheer en
zijn agenten ten tijde der huiszoeking op
5 September 1936 het 1okaa1 als een openbare plaats beschouwden;
Overwegende dat het arrest aldus, in
strijd met wat het middel zegt, de con-·
clusien van eischer op gepaste wijze heeft
beantwoord;
Omtrent het tweede dee! :
Overwegende dat bestreden arrest ten

rechte verklaart dat de politieofficieren
toegang tot het. 1okaa1 hebben' overeenkomstig artikel 9 van het decreet van
22 Jnli 1791;
Overwegende dat de politieofficieren,
ten einde wanordelijkheden en overtredingen vast te stellen, krachtens artikel 9
van het decreet van 22 Juli 1791 gemachtigd zijn, bij nacht zooals bij dag, binnen
te dringen in d·e Iokalen waar iedereen
wordt toegelaten, zooals koffiehuizen en
herbergen, en dit gedurende den ganschen
tijd dat het publiek er is toegelaten en
zooals het publiek zelf;
Overwegende dat niets toelaat uit het
begrip « plaatsen waar iedereen is toegeIaten " deze uit te sluiten die slechts het
uiterlijke hebben van private lokalen;
dat geen enkele wetsbeschikking de politieofficieren verplicht, alvorens zulke 1oka1en
binnen te dringen, eerst na te gaan of ze
wei toegankelijk zijn voor het publiek;
Dat in onderhavig geval een der opste11ers van het proces-verbaal adjunktpolitiecommissaris was;
Overwegende dat uit artikel 12 der wet
op het regiem van den alcohol blijkt dat
de in artikel 11 dezer wet vermelde agenten geen enkele machtiging moeten vertoonen om huiszoekingen te doen met het
doe! de inbreuken op gezegde wet vast te
ste11en in een slijterij waar de klanten en
het publiek werkelijk toegang hebben;
Dat bovendien uit geen enkele vaststelling van het arrest blijkt dat dit Iaatste
zijn beschikkend gedeelte zou gegrond
hebben op een beslag van bescheiden; dat
hieruit voortvloeit dat de huiszoekingen
en vaststellingen waarop bestreden arrest
zich steunt wettelijk werden gedaan alsook overeenkomstig de regels die getroffen
werden om de onschendbaarheid van
woonplaats te verzekeren;
Omtrent het derde dee! :
Overwegende dat, indien het arrest het
proces-verbaal van 8 December 1934 inroept alsook de feiten die sedert dien aan
het Iicht zijn gekomen, het bij dit bewijs
nog een ander voegt dat afgeleid is nit het
proces-verbaal van 5 September 1936 en
uit de getuigenissen die tijdens de clebatten werden ontvangen; dat aldus de trouw
aan het tweede proces-verbaal verschuldigd niet werd geschonden en dat het middel niet mag worden aangenomen;
Omtrent het vierde dee! :
Overwegende dat bestreden arrest in de
bewoordingen zelf der wet de inbreuk
vaststelt die ten laste van Em. D'Hooge
word t gelegd ;
Overwegende dat uit geen enkel der
beschouwingen van bestreden arrest blijkt
dat het in zijn hoedanigheid van commis-
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-15saris is dat eischer D'Hooge werd veroordeeld; dat daaruit voortvloeit dat het middel in zijn eerste, derde en vierde deel
feitelijken grondslag en in zijn tweede
deel rechtelijken en feitelijken grondslag
mist;
Omtrent het tweede middel, in zijn
eerste deel : schen:ding van artikel 1 der
wet van ? Mei 193? op de fiscale kwijtschelding, doordat bestreden arrest de
vordering van het beheer ontvankelijk en
gegrond heeft verklaard, en eischers veroordeeld heeft tot de geldboete, tot de verbeurdverklaring der inbeslaggenomen sterke dranken en tot het sluiten der slijterij
van den kring " L'Elysee "• dan wanneer
de aan beklaagden ten laste gelegde feiten
v66r 4 November 1936 gepleegd werden
en dus onder toepassing vielen van de
hierboven aangehaalde wet; en in zijn
tweede deel : schending van artikel 14
der wet van 29 Oogst 1919, doordat dit
arrest de verbeurdverklaring der inbeslaggenomen sterke dranken en het sluiten
van voornoemde slijterij heeft uitgesproken, dan wanneer deze maatregelen
bijkomende straffen uitmaken van de
hoofdstraf, die een g·eldboete is, bijkomende straffen die slechts mogen toegepast worden in geval men tot die hoofdstraf veroordeelt en dat deze laatste, krachtens artikel1 van voornoemde wet, kwijtgescholden zijnde, de bijkomende straffen
van inbeslagneming der dranken en van
sluiting der slijterij eveneens moeten worden kwijtgescholden :
Omtrent het eerste deel :
Overwegende dat alinea 1 van artikel 1
der wet van ? Mei 193? ten beloope van
een som van 5,000 frank, kwijtschelding
verleent van aile straffen opgeloopen wegens overtreding in fiscale zaken, gepleegd
v66r 4 November 1936;
Dat krachtens alinea 5 van hetzelfde
artikel door het beloop van de in aanmer·
king te nemen straffen voor de toepassing
van de eerste alinea van onderhavig artikel verstaan wordt het geheel der nog,
op voornoemden datum van 4 November
1936, verschuldigd zijnde sommen, wegens
geldboeten, door een zelfden persoon, aan
een zelfde ontvangkantoor, uit hoofde van
een zelfde feit of van samenhangende feiten, zooals die sommen definitief zijn bepaald door het bestuur of door de bevoegde rechtsmacht; dat in de voorbereidende werken der wet dikwijls nauwkeurig werd bepaald dat de som van
5,000 frank, die door de wet wordt kwijtgescholden, moet worden afgetrokken
geenszins van het bedrag der geldboeten
en straffen door de overtreden wetsbepaling voorzien, maar van het bedrag

der geldboeten en straffen die den overtreder worden ten laste gelegd door een
eindbeslissing van de administratieve
overheid of van de bevoegde rechtbank ~
Overwegende, daarenboven, dat dealinea's 1, 2 en 3, van voormeld artikel 1
deze kwijtschelding verleenen op voorwaarde dat de verschuldigde rechten eventueel vermeerderd met de achterstalligeintresten, met de vervolgingskosten en
met het gedeelte der straf, dat 5,000 frank
te hoven g·aat, binnen den bepaalden termijn worden betaald;
Dat eindelijk de alzoo kwi,jtgescholden
of verminderde straffen uitsluitelijk de
geldstraffen zijn, de belastingverhoogingen
en de gevangenzitting die de geldstraf vervangt, en geenszins namelijk de hoofdgevangenzitting;
Dat uit deze beschouwingen wordt afgeleid dat de wet van 7 Mei 193?, alhoewel
ze als opschrift draagt : wet betreffende
de fiscale kwijtschelding, aan de feiten
waarover ze handelt hun strafbaar karakter geenszins ontneemt, en hoegenaamd
niet belet dat de daders van die feiten
v66r de bevoegde rechtbanken worden
gebracht om in de door de wet voorziene
straffen te worden verwezen;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
de overtreding· v66r 4 November 1936
werd gepleegd; dat v66r ,de vordering
werd ingediend het bedrag der geldboete
niet definitief werd vastgesteld noch
door de administratieve overheid, noch
door de rechterlijke macht; dat de vordering van het beheer met het doel dit
bedrag te doen be pal en ontvankelijk was;.
Dat daaruit voortvloeit dat het middel
niet kan worden aangenomen;
Omtrent het tweede deel :
Overwegende dat door de verwerping
van het middel in zijn eerste deel, alle
belang dat het onderzoek van het tweede
deel kan hebben wegvalt;
Omtrent het middel van ambtswege,
schending van artikel 202 van het Wetboek van Strafvordering (wet van 1 Mei
1849, art. ?) :
Overwegende dat het Hof van beroepdoor eischers, op hun beroepen aileen,
hoofdelijk tot de kosten te veroordeelen
der rechtspleging in eersten aanleg, dan
wanneer de eerste rechter ze slechts ieder·
tot een derde der kosten had veroordeeld,
den toestand der eischers in beroep verzwaard heeft, en alzoo de in het middel
bedoelde wetsbepaling geschonden he eft~
Overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, en dat de uitgesproken straffen
wettelijk zijn;
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Om deze redenen, het Hof verbreekt
beslreden arrest gedeeltelijk, en dit in
.zoover slechts het de beslissing van den
eersten rechter gewijzig·d heeft wat de
kosten der rechtspleging in eersten aanleg
betreft; verwerpt de voorziening voor
't overige; beveelt dat onderhavig arrest
:zal overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
Tl"elding er van zal gemaakt worden in den
rand van de gedeeltelijk vernietigde be-slissing; veroordeelt den Belgischen Staat
·{Beheer van geld we zen) tot de kosten;
zegt dat er geen aanleiding bestaat tot
verwijzing.
16 Januari 1939.- 2e Kamer.- Voor_zittn, H. Jamar, -voorzitter. Verslaggeve1', H. Istas. ~ Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo-caat generaal.
2e RAMER.- 17 Januari 1939.
1D FAILLISSEMENT. -

ONTOEREll{ENDE BATEN. - VONNIS DAT DE VERRICHTINGEN AFSLUIT. - VOORLOOPIGE BESLISS!NG. BESLISSING OPGEHEVEN.
- GEVOLGEN.
-;zo REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- ZAKEN VAN !WOPHANDEL. -VoNNIS DAT DE VERRICHTINGEN AFSLUIT
WEGENS ONTOEREIKENDHEID VAN DE
EATEN. - N!EUW FA1LLISSEMENT OPEN
VERRLAARD DOOR EEN ANDERE RECHTBANK. - EERSTE VONNIS OPGEHEVEN.
EENHE!D VAN HET FAILLISSEMENT
VEREISCHT REGELING VAN RECHTSGEBIED.

3o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- ZAKEN VAN KOOPHANDEL. - FAILLIS.SE:VIENT. - PERSOON FAILLIET VERI{LAARD DOOR TWEE RECHTBANKEN. VERNIETIGING VAN HET VONNIS DAT
HET TWEEDE FAILLISSE!viENT OPEN VERKLAART. - BESCHIKKING DAT DE VERRICHTINGEN ZULLEN VOORTGEZET WORDEN BIJ DE RECHTBANK DIE RET EERSTE
FAILLISSE!viENT OPEN VERKLAARD HEEFT.
·1 ° Het vonnis dat, we gens ontoereikendheid

van de baten, de verrichtingen van het
faillissement afsluit, is slechts voorloopig;
wanneer het opgeheven w01·dt in de voorwaarden voorzien door alinea 4 van
m·tikel 536 van de wet van 18 April
1851, worden de ve1'1'ichtingen van het
faillissement hervat, also{ zij niet werden
afgesloten.
·
De goederen door gefailleerde verk1·egen sedel't het faillietverklarend vonnis vormen
het pand. van de schuldeischers van het fail-

lissement, na aftrek van de kosten veroorzaakt door de verkrijging van die goederen
en van de lasten waarmee zij bezwaard
zijn; zij maken, samen met de reeds
vroeger verkregen goede1·en, een enkelen
boedel uit (1). (Wet van 18 April 1851,
art. 536.)
2° Wannee1·, na een vonnis dat de verrichtingen van het faillissement, wegens on- toereikendheid van de baten, afgesloten
verklaart, de gefailleerde opnieuw in
staat van faillissement wordt gesteld door
een andere rechtbank, en het vonnis, dat
de verrichtingen van het eerste faillissement afgesloten had, wordt opgeheven,
· vereischt het beginsel van de eenheid van
het faillissement een regeling van het
rechtsgebied (1).
3° Wannem· .het Hof van verbreking het
1'echtsgebied 1'egelt omdat dezelfde pe1'soon in staat van faillissement werd
ve1'klaard doo1· twee !'echtbanken, vernietigt het de beslissing die het tweede
faillissement open verklaa!'d heeft en beveelt het dat de verrichtingen van het
faillissement zullen voo1·tgezet worden
v66r de 1'echtbank die het ee!'ste faillissement open verklaard heeft.
(MEESTER J. POLLET, CURATOR VAN HET
FAILLISSEMENT VAN BUTSEL, T. MEESTER
W. MELIS.)
ARREST.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied, door lVP' De Winde,
advocaat bij het Hof van verbreking ingediend in naam van Mr Pollet, advocaat te
Antwerpen, deze handelende in zijn hoe:
danigheid van curator van het faillissement van den Heer Gerard Van Butsel,
dat door vonnis der rechtbank van koophandel te Antwerpen, op 25 September
1937 heropend werd verklaard;
Gelet op het arrest door dit Hof, op
1i October 1938 uitgesproken en waardoor eischer wordt gemachtigd Mr W.
Melis, advocaat te Sint-Niklaas, in zijn
hoedanigheid van curator van het fail. lissement van denzelfden Heer G. Van
Butsel, v66r dit Hof te doen dagvaarclen,
op 6 December 1935 door vonnis der
rechtbank van koophanclel te Sint-Niklaas uitgesproken;
Gelet op de clagvaarcling krachtens gezegd arrest aan verweercler gegeven;
Ovel'wegencle dat Mr W. Melis niet
(l) Zie het arrest in dezelfde zaak, 11 October 1938 (A1·reilten ~an het Hot van verbreking, 1938, 200).
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-17-verschijnt, alhoewei behoorlijk gedag.vaard;
Overwegende dat een vonnis door de
rechtbank van koophandel te Antwerpen,
.op 1 Juni 1933 gewezen, den Heer Van
Butsel, alsdan handelaar, gehuisvest te
Antwerpen, Sint-J acobsmarkt, ~8, failliet
heeft verklaard, en Mr M. De Wandeleer
heeft aangesteld als. curator; dat, Mr De
Wandeleer belet zijnde, dezelfde rechtbank
bij vonnis op 3 Juni 1933 gewezen
Mr Pollet, advocaat te Antwerper;t, ter
vervang·ing he eft benoemd;
Overwegende dat dit faillissement door
vonnis, in dato 3 November 1933, bij
gebrek aan activa gesloten werd verklaard;
·
Overwegendi3- dat, bij vonnis door de
rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas, op 6 December 1935 gewezen, dezelfde Heer Van Butsel, alsdan gehuisvest te Temsche, Viaduc, 6, opnieuw failliet werd verklaard; dat deze tegen deze
beslissing verzet heeft aangeteekend, maar
dat zijn verzet door vonnis, in dato
3 J anuari 1936 werd verworpen; dat deze
beslissingen, op beroep, door arrest van
het Hof van beroep te Gent op 10 April
193? werden bevestigd;
Overwegende dat Mr Pollet vertoogde
dat de gefailleerde ten tijde van zijn
eerste faillietverklaring onroerende goederen bezat, en de rechtbank van koophandel te Antwerpen verzocht de failliet
.opnieuw open te verklaren; dat de rechtbank door vonnis, in dato 25 September
1938, het vonnis van 3 November 1933
introk en, voor zooveel als noodig, Mr Pollet in zijn ambt van curator bevestigde;
Overwegende dat Mr Pollet in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement Van Butsel, als derde persoon verzet heeft gedaan tegen · het arrest door
het Hof van beroep te Gent op 10 April
1938 gewezen, maar dat dit Hof, bij arrest, in dato 31 Januari 1938, dit verzet
door derden niet ontvankelijk verklaarde,
.om reden dat de twee faillissementen die
tegelijkertijd bestaan een moeilijken toestand verwekken die slechts door een
regeling van rechtsgebied kan worden opgelost;
Overwegende dat, krachtens artikel 536,
§ ~. der wet van 18 April 1851, op het
faillissement, de gefailleerde of alle andere
belanghebbende, te allen tijde, door de
rechtbank van koophandel, het vonnis
mag doen intrekken dat de verrichtingen
van het faillissement bij gebrek aan
activa gesloten heeft verklaard, mits te
doen blijken dat er genoegzame fondsen
bestaan om de verrichtingen van het faillissement te bestrijden, en mits in de conVERBR., 1939.- 2

signatiekas een toereikende sqin te stor
ten om er in te voorzien;
Overwegende dat het vonriis, waarbij
de verrichtingen van het faillissement
worden gesloten verklaard, slechts een
voorloopig vonnis is; dat, wanneer de
rechtbank, onder de bij artikel 536, § ~.
voorziene voorwaarden, dat vonnis intrekt,
het, is of het nooit bestaan had, en. de
verrichtingen van het faillissement worden hernomen alsof ze niet gesloten geweest waren;
Overwegende dat de goederen, die gedurende het faillissement door den gefailleerde werden verkregen, het pand zijn .
der schuldeischers van dit faillissement, na
aftrek van de kosten veroorzaakt door hun
aanwerf en van de lasten die ze bezwaren;
dat, wanneer de verrichtingen van een.
faillissement, bij gebrek aan activa gesloten, heropend verklaard zijn, er slechts
een enkele massa van goederen kan bestaan, omvattende buiten degene die de
gefailleerde bezat op den dag van het
vonnis van faillietverklaring ook al deze
die hij sedertdien heeft verkregen; da t
het overeenkomstig de wet niet mogelijk
is dat er in deze omstandigheden twee
faillissementen tegelijkertijd bestaan, die
onderscheidene massa's bedragen en af·
zonderlijk beheerd worden;
Overwegende dat het grondbeginsel der
eenheid van het faillissemfut zich, in onderhavig geval, opdringt eu dat het vonnis der rechtbank van koophandel te
Sint-Niklaas, waarbij de l1eer Van Butsel
voor de tweede maal failliet verklaard
werd, alsook het arrest van het Hof van
beroep te Gent, waarbij deze beslissing
werd bevestigd, den gang van het g·erecht
belemmeren, en dienen vernietigd te worden;
Om deze redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, zonder acht te slaan op
1o het vonnis der rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas, in dato 6 December .1935 dat het faillissement van den
Heer Van. Butsel open verklaart; 2° het
vonnis, in dato 3 Januari 1936, dat het
verzet verwerpt; 3° het arrest van het
Hof van beroep te Gent, in dato 10 April
193?, dat deze laatste beslissing bekrachtigt, beslissingen die zullen beschouwd
worden als nietig en niet bestaande alsook
al wat daarop is gevolgd; beveelt dat de
verrichtingen van het faillissement zullen
worden voortgezet v66r de rechtbank van
koophandel te Antwerp en; zegt dat de
kosten van deze regeling van rechtsgebied zullen gedragen worden door. het
activa van het faillissement; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der rechtbank van

-18koophande1. te Sint-Nik1aas en van bet
Hof van heroep te Gent, en dat melding
er van za1 gemaakt worden in den rand
der vernietigde bes1issingen.
17 Januari 1939.- 2e Kamer.- Voo!"zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitt~_r. --:- Verslaggever, H. Fontaine.
GeltJklmdende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaa1.

2e KAMER.- 17 Januari 1939.
BEWIJS. STRAFZAKEN. DOUANEN
EN ACCIJNZEN. VERSLAG VAN DESKUNDIG ONDERZOEK. VRIJHEID VAN
BEOORDEELING VAN DEN RECHTER. TOEKENNING AAN DEN DESKUNDIGE
VAN EEN MEENING DIE HIJ NIET UITGEDRUKT HEEFT. SCHENDING VAN
DE TROUW VERSCHULDIGD AAN HET
DESKUNDIG VERSLAG.

De rechte1· beoordeelt op bindende wijze de
draagwijdte van het verslag van een deskundig onderzoek; hij schendt de aan die
akte verschuldigde trouw, indien hij aan
den deskundige een meening toekent, die
door dezen niet werd uitgedrukt (1).
(BESTUUR VAN FINANCIEN,
T. DE HEN.)
ARREST.

Gelet op bet bestreden arrest door bet
bof van beroep te Brusse1 den 31n Mei 1938
gewezen;
Over bet middel : schending van artikelen 97 der Grondwet en 1322 van bet
Burgerlijk Wetboek, doordat bet bestreden arrest, den betichte vrijsprekende om
de enke1e reden dat " bet door bet deskundig onderzoek bewezen is dat bet
apparaat niet dienstig is om alcohol te
vervaardigen "• aan bet besluit van den
deskun~ig:e, besluit als eenig grond van
de beshssmg voorgesteld, eene beteekenis
toeschrijft in opvaiiende tegensteiiing met
de bewoordingen waarbij dit besluit omscbreven is en derbalve het geloof miskent
verschuldigd aan : 1° bet deskundig verslag dat dit besluit inhoudt; 2° bet besluitscbrift van bet beheer waarin het besluit
van den deskundige letterlijk overgenomen
wordt;

Overwegende dat verweerder in cassatie
beticht was van : 1° te Antwerpen, opo
8 Oogst 1936, in bezit te zijn gevonden
geweest van een volledig distiiieertoeste1,
me~ verkoe1er en slang; 2° zich niet geschJkt te hebben naar de voorschriften
van artike1 1 van bet ministeriee1 bes1uit
van 30 April 1934 bet bezit, den verkoop,
bet vervoer, bet gebruik, enz., der distil1eertoeste11en regelende;
Overwegende dat de deskundige, bij
arrest van het Hof van beroep in dato·
25 October 1937 aangesteld met opdracht
te onderzoeken of het aanges1agen toestel
a1 dan niet kon dienen om alcohol te vervaardigen, in de vo1gende woorden besloten heeft : dat bet een volmaakt toestel is
goed gebouwd en in staat alcohol voort te':
brengen; dat bet besluitschrift, door bet
vervo1gend beheer, v66r het Hof van beroep genomen, letterlijk dit bes1uit van
den deskundige overneemt;
Overwegende dat bet bestreden arrest
den betichte vrijspreekt van de feiten ten
zijne laste ge1egd om de enke1e reden " dat
door bet deskundig onderzoek bewezen is.
dat het apparaat niet dienstig is om
alcohol te vervaardigen ";
Overwegende dat deze bewering onvereenigbaar is en met de bewoordingen
van het vers1ag van den deskundige en
met deze van bet bes1uitschrift van het
vervolgend beheer; dat de rechter over
den grond, vrijelijk de draagwijdte beoordeeJt.van ~en deskundig vers1ag, maar dat
bet hem ~Jet behoort aan den deskundige
een. meenmg toe te schrijven die hij niet
gemt heeft; dat het arrest de trouw miskent verschu1digd aan de bescheiden in
het midde1 geme1d en artike1 f322 van
bet Burgerlijk Wetboek overtreedt;
Om deze redenen, bet Hof verbreekt bet
bestreden arrest; beveelt dat bet voorhandig arrest in de registers van bet Hof van
beroep te Brusse1 zal neergeschreven worden en dat melding er van in den rand
van bet vernietigd arrest za1 gedaan worden; verwijst verweerder in de kosten en
verwijst de zaak naar bet Hof van beroep
te Gent.
17 Januari 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg_
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaaL
2e KAMER. -

(1) Sic Verbr., 29 Maart 1926 (Bull. en
PASIC., 1926, I, 327); zie ook Verbr., 12 Jan)lari 1931 (ibid., 1931, I, 33), en 27 September 1938 (ibid., 1938, I, 293).

17 Januari 1939.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
FISCALE ZAKEN. MIDDEL AANVOEREND DAT ANTWOORD OP CONCLUSIE
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-19ONTBREEKT. - MIDDEL BEWEREND DAT
ARREST AAN EISCHER DEN LAST VAN EEN
BEWIJS OPLEGT. 0NJUISTE BEWERINGEN.- MISSEN FEITELIJKEN GRONDSLAG.

2° BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN
RECHTER. FISCALE ZAKEN. BESTAAN EN RECHTZINNIGHEID VAN REKENPLICHTIGE BESCHEIDEN. GEPASTHEID VAN EEN DESKUNDIG ONDERZOEK.

1° Mist feitelijken grondslag het middel
tegen het bestreden arrest aanvoerend dat
het de conclusies niet heeft beantwoord,
dan wanneer wel antwoord werd verstrekt,
of dat het aan eischer den last van een
bewijs heeft opgelegd, dan wanneer het hem
dit bewijs met heeft opgelegd.
2° In fiscale zaken doet de rechter op bindende wijze uitspraak over het bestaan
en de rechtzinnigheid van rekenplichtige
bescheiden, alsmede over de gepastheid
van een deskundig onderzoek.
(DANSKE ANDELSVINESLAGTERIER,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op het arrest den 9n Maart 1938
door het Hof van beroep te Brussel gewezen·
Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 97 der Grondwet, 25, § 1,
1 o, 27, § 1, en in 't bijzonder 27, § "''
28, 55 en 56 der wetten op de inkomstenbelasting·en, samengeschakeld door Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931, 3, 6
en 3"' van het Wetboek van de met het
zegel gelijkgestelde taxes : a) doordat bestreden arrest beslist heeft dat de wijzigingen door het beheer aan de aangifte
van bedrijfsinkomsten gebracht g·ew'ettigd waren, omdat eischeres in verbreking
niet bewezen had dat de kostende prijs der
door haar ingevoerde koopwaren en die
aan haar samenwerkende leden toebehoorden juist was, kostende prijs die in
de door eischeres in Belgie bijzondere
boekhouding vermeld staat en die tot
grondslag heeft gediend om de overdrachtstaxe toe te passen, zonder voorafgaandelijk het bijzonder middel te
beantwoorden dat door eischeres in haar
conclusien v66r het Hof van beroep werd
ingeroepen; dat, daar de wijzigingen die
door den controleur aan de aangifte gebracht werden overeenkomstig de rechtspleging voorzien bij voornoemd artikel 55,
zonder tusschenkomst der fiscale commissie en niet van ambtswege, het bewijs
dat de kostende prijs niet juist was door

het beheer moest geleverd worden; b) doordat bestreden arrest, zich steunende op
het gebrek eener door eischeres in Denemarken gehouden algemeene boekhou,ding over te leggen, het aanbod heeft verworpen dat eischeres in bijkomende orde
en voor zooveel als noodig deed om, bij
middel van deskundig onderzoek, de
juistheid te bewijzen van dezen kostenden
prijs, dan , wanneer eischeres in Belgie
slechts de bijzondere boekhouding door
de wet vereischt moest houden en overleggen, verplichting die ze heeft in acht
genomen zooals het niet he twist werd :
Omtrent het eerste deel van het middel :
Overwegende dat aan bestreden arrest
wordt verweten dat het niet met redenen
omkleed is om de conclusien van eischeres
niet te hebben beantwoord, waarin gezegd werd dat, wanneer de fiscale commissie niet is tusschengekomen, de bewijslast, betreffende de onjuistheid der
aangiften van eischeres, op het Bestuur
rustte; en om alzoo ten onrechte eischeres
te hebben verplicht de inkomsten te bewijzen, die tot grondslag der belastingen
dienen, hewijs dat het Bestuur moest leveren;
Maar overwegende dat bestreden beslissing vaststelt dat het Eeheer (in den
persoon van den controleur) het hedrag
der inkomsten heeft bewezen - inkomsten
die tot grondslag der belastingen dienen en die door het Beheer werden vastgesteld,
rekening houdende met de winsten verwezenlijkt door firma's die een gelijkaardigen handel uitbaten;
Overwegende dat, indien er wordt bijgevoegd dat de reklamante het bewijs niet
heeft geleverd dat op haar een te hooge
taxe zou zijn gelegd, het niet is om haar het
bewijs harer inkomsten op te leggen, maar
om vast te stellen dat zij het bewijs door
het Beheer geleverd niet heeft ontzenuwd;
_ Overwegende dat bestreden arrest dus
de conclusien beantwoord heeft en den
bewijslast, die op het Beheer rustte, niet
op de eischeres heeft gelegd, bewijs dat
het Beheer geleverd heeft;
Waaruit voortvloeit dat het middel, in
zijn eerste deel, feitelijken grondslag
mist;
Omtrent het tweede deel van het middel :
Overwegende dat in dit tweede deel aan
bestreden arrest wordt verweten dat het
een aanbod van bewijs bij middel van
deskundige door eischeres gedaan van de
hand heeft gewezen;
Overwegende dat de rechter over den
grond der zaak dit aanbod van de hand
heeft gewezen omdat het voorgestelde
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deskundig onderzoek moest geschieden
op een boekhouding door eischeres ingericht, en dat deze boekhouding verdacht
was, ofwel dat de boekhouding, die zocigezegd in het buitenland bestond, niet
regelma tig ter griffie werd neergelegd ;
· Overwegende dat deze beschouwingen
over het bestaan en de waarachtigheid van
de bescheiden der boekhouding alsook
over de gepastheid van een deskundig onderzoek afhangen van de bindende beoordeeling van den rechter over den grond
der zaak;
Waaruit voortvloeit dat het middel, in
zijn tweede dee!, niet mag worden aangenomen;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischeres tot de
kosten.
17 Januari 1939.- 2" Kamer.- Voorzittm·, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Wouters.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
2" KAMER.- 17 Januari 1939.
VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAKEN.- ARREST DAT EEN VRAAG
VERWERPT STREKKEND TOT HET GEBRUIK VAN EEN ANDERE TAAL BIJ DE
VOORTZETTING VAN DE RECHTSPLEGING.
- ARREST DAT EEN VRAAG TOT INOBSERVATIESTELLING NIET ONTVANKELIJK
VERKLAART. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
Is niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing,
de voorziening ingesteld tegen een arrest
dat een vraag verwerpt strekkend tot wijziging van de taal van de rechtspleging
en dat, dientengevolge, een vraag tot
inobservatiestelling, gesteld in een andere
taal dan die van de rechtspleging, niet
ontvankelijk verklaart. (Wetb. v. Strafv.,
art. 416.)
(WARLOP.)
ARREST.
Gelet op het arrest op 31 October 1938
gewezen door het Hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Omtrent de ontvankelijkheid van de
voorziening :
Overwegende dat in den loop van een
onderzoek, door den procureur des Konings te Kortrijk gevorderd ten laste van
aanlegger, de raadsman van beklaagde een
verzoekschrift, in de Fransche taal opgesteld, heeft ingediend tot wijziging van

de t.aal der rechtspleging en tot inobservatiestelling van aanlegger Warlop in de
psychiatrische afdeeling van een strafinstelling;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door mid del van bekrachtiging der beschikking van den eersten rechter, beslist heeft
dat de eisch tot wijziging van de ta.al der
rechtspleging voorbarig was en dientengevolge den eisch tot inobservatiestelling
niet ontvankelijk heeft verklaard;
Overwegende dat die beslissing geen
einde stelt aan de vervolging en derhalve
geen eindbeslissing is in den zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering; dat ze geenszins over de bevoegdheid gewezen is en dus, naar luid
van de hiervoren aangehaalde wetsbepaling, thans niet voor voorziening in verbreking vatbaar is.
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en verwijst aanlegger in de
kosten.
17 Januari 1939.- 2• Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Bail. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
2" KAMER. -

23 Januari 1939.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - JliiiSBRUIK VAN VERTROUWEN. BOEKDEEL TOEBEHOOREND AAN DE BIBLIOTHEEK DER UNIVERSITEIT,MEDEGENOMEN DOOR EEN STUDENT, ZONDER EENIGEN VOmf.
DOORGAANS GEDOOGD. VASTSTELLING DOOR DEN RECHTER DAT ER EEN
CONTRACT VAN LEENING IS. - ANTWOORD WETTELIJK V_QLDOENDE.
Wanneer beklaagde bewee~·t dat de 1'echter
niet geantwoord heeft op de conclusie
waarin hij hield staan dat er geen « overhandiging » is geweest van het boek dat
zoagezegd dam· hem werd verduisterd,
bestaat e1· beantwoording van die conclusie, indien de rechte1· vaststelt dat
gewoanlijk werd gedoagd dat de studenten, zande1· naderen varm, de boeken
van de bibliotheek der universiteit medenamen, en dal:lruit afleidt dat er een
contmct is ontstaan krachtens hetwelk een
student regelmatig in bezit werd gesteld
van het verduisterde.
(ROSTENNE.)
ARREST.
Gelet op het arrest den 13nJuli 1938 door
het Hof van beroep te Luik gewezen;

___ \
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Omtrent bet eenig middel tot verbreking : schending van artikelen 97 der
Grondwet en q91 van het Strafwetboek,
doordat bestreden arrest in zulke bewoordingen is opgesteld dat bet bet toezicht van
bet Hof van verbreking onmogelijk maakt,
namelijk wat de vraag betreft te weten of,
en gebeurlijk in welken zin, de rechter over
den grond der zaak bet in rechte aangevoerd middel heeft beantwoord, middel
door eischer afgeleid uit bet feit dat er in
onderhavig geval geen « overhandiging n,
in zijn handen had bestaan van bet boekdeel dat zoog·ezegd door hem verduisterd
werd:
Overwegende dat eischer, om te besluiten dat er geen overhandiging en bijgevolg geen verduistering heeft bestaan, de
omstandigheid inriep « dat al de studenten
over de boeken der bibliotheek mochten
beschikken en ze zonder eenige toelating
of formaliteit mochten meenemen n;
Overwegende dat bestreden arrest geantwoord heeft dat dergelijke handelwijze gelijkstaat met een werkelijke overhandiging der boekdeelen aan de studenten door den bibliothecaris of zijn aangestelde;
Overwegende, inderdaad, dat het verklaart « dat het gebrek aan inschrijving
in een daartoe bestemd register niet moet
worden in acht genomen, daar het verzuim van deze formaliteit gewoonlijk geduld wordt »;
Overwegende dat er naar de meening
van den rechter een leeningscontract bestaat tusschen de universiteit en den
eischer en dat deze regelmatig in bet bezit
werd gesteld van het hoek waarvan spraak
enkel door het feit dat hij het meegenomen heeft, zonder dat bet noodig was
dat hij bet van den bibliothecaris kreeg,
n·och dat hij het meenemen er van in het
daartoe bestemd register _vermeldde;
Overwegende dat, zulks de zin van het
arrest zijnde, daaruit voortvloeit dat het
Hof van beroep geenszins de rechtsvraag
ontweken heeft die gesteld was en dat het
bijgevolg de in het middel bedoelde wetsbeschikkingen niet geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.
23 Januari 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter en verslaggever, H. Hodum, raadsGelijkheer waarnemend voorzitter. luidende conclusie, H. Sartini van den
Kerckhove, eerste advocaat generaal. Pleiter, M. Marcq.

2e KAMER.- 23 Januari 1939,
1o

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. NEERLEGGING DOOR EEN
PARTIJ, NA RET SLUITEN VAN DE DEBATTEN, VAN EEN NOTA TOT AANVULLING
VAN ZIJN CONCLUSIE OVER RECHTSVRAGEN OF TOT NIEUWE BESPREKING
VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR·
EEN AANRIJDING, GRONDSLAG VAN DE
VERVOLGING. 8CHENDING VAN DE
RECHTEN DER VERDEDIGING.

2° VERBREKING.- VERBREKING OVER
DE PUBLIEKE VORDERING. BRENGT
VERBREKING MEDE OVER DE BURGERLIJKE VORDERING.

1° Schendt de t·echten van de verdediging,
het neerleggen, door een partij, na het
sluiten van de debatten, van een nota die
haar conclusies over rechtsvragen aanvult en de verantwoordelijkheid voor een
aanrijding, grondslag van de vervolging,
opnieuw bespreekt, zonder dat gebleken
is dat dit stuk aan de andere partij zou
zijn medegedeeld of dat deze in de gelegenheid werd gesteld daarvan kennis te
nemen.
2° Verbreking over de publieke vordering
brengt vetbreking mede over de burgerlijke vordering.
(COCRIAMONT, T. VAN HOORENBEECK.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest den
13n J uli 1938 door bet Hof van beroep te

Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen hetzelfde arrest bestrijden, dat ze derhalve
dienen samengevoegd;
I. Op de voorziening van Cocriamont :
Wat de publieke vordering betreft :
Omtrent het eerste middel tot verbreking : schending van artikelen 153, 190,
210 (dit artikel gewijzigd door het Koninklijk besluit van 2q Maart 1936, art. q),
en 211 van bet Wetboek van Strafvordering, en artikelill4 der wet van 18 Juni
1869 op de rechterlijke inrichting, doordat, na dat de debatten gesloten werden
en de zaak in beraad werd gehouden, een
nieuw stuk hij den bundel werd gevoegd,
stuk nr q8, dat nota's en bewijsmiddelen
bevatte tot staving der ten laste van
eischer in verbreking gelegde betichting,
zonder dat deze in de gelegenheid werd
gesteld op de hierin aangevoerde beschuldigingen te antwoorden :
Overwegende dat, nadat de zaak na
het sluiten der debatten op 27 Juni 1938
in beraad werd gehouden, en dat ze op

-2213 Juli werd verscho\-en voor uitspraak,
de raadsman van Van Hoorenbeeck,
eischer in verbreking, op 2 Juli, aan den
voorzitter van het Hof van beroep een
nota liet geworden die de conclusHin
aanvulde nopens rechtspunten;
Dat dit stuk in den inventaris van den
bundel werd ingeschreven tusschen de zittingsbladen van 27 Juni en van 13 Juli;
Overwegende dat niets bewijst dat dit
stuk; alzoo bij den bundel gevoegd en aan
het Hof voorgelegd na het sluiten der
debatten, aan eischer in verbreking zou
zijn medegedeeld, of dat deze in de gelegenheid zou gesteld geweest zijn er kennis
van te nemen;
Overweg·ende dat de rechten der verdediging aldus niet werden m acht genomen;
II. Op de voorziening van Van Hoorenbeek:
Wat de publieke vordering betreft :
Omtrent het middel van ambtswege :
schending van de rechten der verdediging,·
doordat eischer, beklaagde in de zaak, geen
kennis werd gegeven van een stuk dat bij
den bundel werd gevoegd na het sluiten
der debatten :
Overwegende dat, zooals hierboven
werd gezegd, nadat de zaak, den 2/n Juni
1938, in beraad werd gehouden en op
13 Juli werd verschoven voor uitspraak,
de raadsman van Cocriamont, verweerder
in verbreking, op 4 Juli, aan den voorzitter van het Hof van beroep, een nota
liet geworden als antwoord op de bewij~
gronden clie, volgens hem, door zijn
tegenstrever zouden zijn opgeworperi en
waarin hij de verantwoordelijkheid voor
de aanrijding, grond der vervolgingen,
terug ter sprake brengt;
Overwegende dat rlit stuk in den inventaris van den bundel werd ingeschreven
tusschen dw zittingsblade:n van 27 Juni
en van 13 Julien dat niets bewijst dat dit
stuk, alzoo bij den bundel gevoegd en
aan het Hof voorgelegd na het sluiten der
,,debatten, aan eischer in verbreking zou
zijn medegedeeld, of dat deze in de gelegenheid zou zijn gesteld er kennis van te
nemen;
Overwegende dat de rechten der verdediging aldus niet in acht werden genomen;
III. Op de voorzieningen der twee
eischers :
Wat de burgerlijke vo.rderingen betreft:
Overwegende dat de verbreking der beslissing op de publieke vorderingen de verbreking met haar sleept der beslissing op
de burgerlijke vorderingen ;
Om deze redenen, het Hof voegt de
voorzieningen samen; verbreekt bestreden
arrest; zegt dat onderhavig arrest zal-

overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gedaan worden in den
rand der vernietigde beslissing; veroordeelt de burgerlijke partijen tot de kosten
ieder tot het deel dat hun betreft; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luilc
23 Januari 1939.- 2e Kamer.- Vool'zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters.
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
- Pleiter, Mer Veldekens.
2e KAMER. -

24 Januari 1939.

1° VERLATING VAN FAMILIE (MISDRIJF VAN).- BESTANDDEELEN.
2° VERWIJZING NA VERBREKING.
- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. 0NTBREKEN VAN DE VASTSTELLING DAT
AL DE BESTANDDEELEN VAN HET MISDRIJF BESTAAN.- VERWIJZING ZONDER
VERBREKING.
3° VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.STRAFZAKEN. - VERBREKING AMBTSHALVE OVER DE PUBLIEKE VORDERING.
- VERBREKING OVER DE BURGERLIJKE
VORDERING.
1o Het misdrijfvoorzien door artikel391bis
van het Strafwetboek bestaat slechts indien
de niet-uitvoering' van de verplichting om
onderhoud uit te keeren vrijwillig is geschied.
20 W anneer, op de enkele voorziening van
beklaagde, het Hof een arrest van veroordeeling verbreekt omdat de rechter nagelaten heeft het bestaan van al de bestanddeelen van het misdrijf vast te stellen,
geschiedt de verbreking zonder verwij
zing (1). (Wb. v. Strafv., art. 429.)
3o Wanneer het Hof ambtshalve de verbreking uitspreekt over de publieke vordering,
strekt die verbreking zich uit tot de burgerlijke vordering.

(DECLERCQ.)
ARREST.
Gelet op het bestrerlen arrest door het
Hof van beroep te Gent, den 19n November 1938 geveld;
Omtrent het middel van ambtswege op~~~M:

.

Overwegende dat het misdrijf voor:liien
(1) Zie Verbr., 13 April en 28 September
1937 (Bull. en PASIC., 1937, I, 113, 3°, en 247;
Ar1·esten van het Hof van verbreking, 1937, 98).

r-:-:-

bij artikel 391bis van het Strafwetboek en
bestaande in het feit, veroordeeld geweest
·zijnde door een in kraeht van gewijsde
gegane recbterlijke uitspraak om een
jaargeld tot onderhoud uit te keeren aan
zijn echtgenoot, aan zijn afstamme!ingen
of zijn bloedverwanten in de opgaande
linie, meer dan drie maand vrijwillig in
gebreke te zijn g·ebleven de termijnen er
van te kwijten, afhankelijk wordt gesteld
van de voorwaarde dat het niet-uitvoeren
van deze verplichting vrijwillig we.ze;
Overwegende dat bet bestreden arrest
·ei.scher op grond van deze wetsbepaling
veroordeelt zonder het bestaan vast te
:stellen van die voorwaarde, welke een der
constitutieve bestanddeelen van het wanbedrijf uitmaakt; dat, door aldus te vonnissen, het arrest voormeld artikel 391bis
bij valsche toepassing schendt en een
straf uitspreekt wegens een feit dat niet
wettelijk strafbaar is;
Overwegende dat de cassatie op de
<Jpenbare vordering de cassatie medesleept wat betreft de burgerlijke actie;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
.arrest zal overgeschreven worden op de
ll'egisters van het Hof van beroep te Gent
en dat melding er van .zal gedaan worden
in den rand der vernietigde beslissing;
zegt dat de verwijzing niet dient bevolen;
veroordeelt de burgerlijke partij tot de
kosten.
2q, Januari 1939.- 28 Karner.- Voorzitter, H .. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Hodum.
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.

28 J{AMER. -

24 Januari

1939~

1o DOUANEN EN ACCIJNZEN.- ONREGELMATIG ONDER ZICH HOUDEN VAN
DISTILLEERTOESTELLEN. - BEKLAAGDE
BEWEREND DAT HIJ VAN DIT HOUDEN
GEEN KENNIS DROEG.- LAST VAN HET
BEWIJS WEEGT OP BEKLAAGDE.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- ONTBREKEN VAN
ANTWOORD OP BEWIJSVOERING IN CON·
CLlJSIE. --'- GEEN VERPLICHTING ANT•
WOORD TE VERSTREKKEN.
'1° De wetten betreffende de douanen en
accijnzen straffen de eenvoudige materieele schending van hun voorschriften;
het behoort aan beklaagde, die beweert dat
hij van de aanwezigheid van bij hem gevonden distnleertoestellen geen lrennis
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droeg, te bewijzen dat hij geen bedrieglijk opzet heeft gehad, noch nalatig is
geweest.
2° De 1·echter is niet gehouden te antwoorden
op eenvoudige bewijsvoering vervat in de
conclusies (1).

(BEHEER VAN FINANCIEN,
T. VAN BLERCOM EN BONGAERTS.)
ARREST.
Gelet op bet arrest van het Hof van
beroep van Brussel, 108 kamer, rechtdoende in strafzaken, van 21 September
1937, tegen hetwelk de voorziening gericht
is·
'A. Aangaande de voorziening gericht
tegen Van Blercom :
Over het middel van verbreking: scherrding van artikelen 97 der Grondwet, 229,
230 en 239 der algemeene wet van 26 Augustus 1822, 15q, en 189 van bet Wetboek
van Strafvordering, 38, §§ 1 tot 3 en 5,
en 117 der wet van 15 April 1896, 1, § 2,
van het rninisterieel besluit van 30 April
193q, (Moniteur, 5 Mei 193q,), doordat het
bestreden arrest Van Blercom, eersten
betichte, vrijspreekt om de enkele reden
d-at " zijne nalatigheid of zijn sluikinzicht
door het onderzoek v66r het Hof gedaan
niet bewezen werd "• alswanneer eenerzijds het aan de vervolgende partijen
(openbaar ministerie en Beheer van geldwezen) niet opgelegd is, in zake inbreuken
op de tol en accijnswetten, de nalatigheid
of het sluikinzicht in hoofde der betichten
te bewijzen, en anderzijds, dit bewijs teQ.
eerste aangeduid werd in een besluitschrift,
waarop het bestreden arrest geen antwoord geeft, en ten tweede voortvloeit uit
een proces-verbaal, in dato 9 Juni 193..6,
waarvan de valschheid niet bewezen
werd:
Overwegende dat verweerder vervolgd
werd uit hoofde van in het bezit gevonden
te zijn geweest van een volledig stooktoestel met verkoeler en slang, en zich niet
te hebben geschikt naar de voorschriften
van artikel 1 van het ministerieel besluit
van 30 April 193q,, verschenen in den
Moniteur van 5 Mei daarop volgende,
feiten die overtredingen uitrnaken voorzien bij artikel38, § 1, der wet van 15 April
1896, en bij artikel 38, § 5, derzelfde wet,
artikel 1 van het ministerieel besluit van
30 April 1934, en gestraft worden krachtens artikels 117 der wet van 15 April
1896, 33, § 2, der wet van 10 April 1933,
(1) Sic Verbr., 28 October 1937 (Bull. en
PAsrc., 1937, I, 321).
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artikel 5 van. het ministerieel besluit van
30 April 1934;
Overwegende dat de tol- en . accijnswetten de zuh;ere stoffelijke overtreding
hunner voorschriften bestraffen en niet
vergen dat deze met inzicht gepleegd
worde;
,
Overwegende dat bestreden arrest verweerder vrijgesproken heeft om reden dat
de nalatigheid of het sluikinzicht in zijnen
hoofde niet bewezen werd door bet onderzoek v66r het Hof gedaan;
Overwegende dat degene die in onregelmatig bezit gevonden wordt van een
stooktoestel, aan aile straf moet ontsnappen, wanneer hij den aard der door hem
bezeten voorwerpen niet kende en het bewezen is dat deze onwetendheid aan zijn
nalatigheid niet mag· toegeschreven worden; dat, inderdaad, in dergelijk geval de
toerekenbaarheid, die een onontbeerlijk
bestanddeel is van elk strafbaar feit, welk
het ook zij, ontbreekt;
Maar aangezien, wat overtredingen der
voorschriften van tol- en accijnswetten betreft, het niet aan de vervolgende partijen
behoort te bewijzen dat gezegde onwetendheid aan de nalatigheid van den betichte
te wijten is; dat het integendeel de betichte is, die wil vrijgesproken worden, die
moet bewijzen dat geene nalatigheid hem
kan verweten worden;
Overwegende dat het ·bestreden arrest,
door verweerder vrij te spreken zonder
vast te stellen dat geene nalatigheid
aan den betichte kon verweten worden,
bovenvermelde wetsbepalingen geschonden heeft;
B. Aangaande de. voorziening gericht
tegen Bong·aerts :
Over het middel van verbreking : schending van artikel 97 der Grondwet, doordat
het bestreden arrest Bongaerts, tweeden
betichte, vrijspreekt om de enkele reden
dat cc de feiten ten zijnen laste door den
eersten rechter vastgesteld, niet bewezen
zijn gebleven door de behandeling v66r
het Hof gedaan "• alswanneer eischer in
verbreking in zijn besluitschrift verschillende omstandigheden aanstipte als argument, besluitschrift waarop het bestreden
arrest geen antwoord geeft :
Overwegende dat, indien de rechter, om
te voldoen aan artikel 97 der Grondwet,
dat vergt dat elk vonnis met redenen zij
omkleed, de vragen, verweermiddelen of
excepties in de besluiten der partijen uitgedrukt moet beantwoorden, hij niet verplicht is eenvoudige argumenten te beantwoorden;
· Overwegende dat het middel in rechte
'mist;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het

~

bestreden arrest, maar slechts in zooverre
het eersten betichte Van Blercom vrijspeekt; verwerpt de voorziening, wat verweerder Bongaerts aangaat; beveelt dat
het onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Brussel en dat melding zal e:rvan worden gedaan in den rand van het
gedeeltelijk vernietigd arrest; veroordeelt
verweerder Van Blercom tot de kosten die
hem aanbelangen; veroordeelt aanlegger
tot de kosten die verweerder Bongaerts
aanbelangen; verwijst de zaak, wat Van
Blercom betreft, naar het Hof van beroep
te Gent.
2~ J anuari 1939. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine.
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

24 Januari 193.9.

GEESTRIJKE DRANKEN.- PROCESVERBAAL. - BEWIJSKRACHT.
De processen-verbaal, die 1·egelmatig werden.
opgemaakt betl·effende de misdrijven tegen de wet op het regime van den alcohol,
hebben kracht van bewijs ten aanzien.
van de vastgestelde feiten, totdat de valschheid er van wordt bewezen; wanneer door
het · proces-verbaal wordt bepaald dat beklaagde, herbergier, in zijn he-rberg geestrijken drank voorhanden had, is het arrest, dat hem vrijspreekt omdat de feitert
niet bewezen zijn, niet wettig met redenen
omkleed en laat het aan het Hof van verbreking niet toe controle uit te oefenen.
over de wettigheid van de beslissing (1).
(Grondwet, art. 97; wet van 29 Augustus
1919, art.10; wet van 26 Augustus 1822,
art. 239.)

(BEHEER VAN FINANCIEN,
T. MARCHAL.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
2~ Januari 1939.- 2e Kamer.- Vom·zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Wouters.
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaaL
(1) Zie Verbr., 8 November 1937 (Bull. en
PAsro., 1937, I, 334, 7°, en de nota; Anesfll1l
van het Hof van verbreking, 1937, 144 en
de nota).

I

r-.:-:---

I

-25
2e KAMER. -

24 Januari 1939.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.STRAFZAKEN. NIETIGREID BEGAAN
IN EERSTEN AANLEG, NIET INGEROEPEN
VOOR DEN RECRTER IN BEROEP. EISCRER NIET ONTVANKELIJK ZE ALS
MIDDEL TOT VERBREKING AAN TE VOEREN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. RECRTSPLEGING IN
BEROEP. MIDDEL AANVOEREND DAT
DE AANDUIDING VAN DE VOOR RET VERSLAG, RET ONDERZOEK, EN DE DEBATTEN
GEBRUIKTE TAAL ONTBREEKT. ZITTINGSBLAD ROUDEND DAT DIE TAAL
WERD GEBRUIKT. MIDDEL DAT FEITELIJKEN GRONDSLAG MIST.

DE BURGERLIJKE PARTIJ TE STELLEN
V66R DEN RECHTER DIE VAN DE STRAFZAAK KENNIS NEEMT.

De verzekeraar, die aan het slachtoffer van
een ongeval de aan dit slachto ffer verschuldigde vergoeding heeft uitgekeerd,
treedt wettelijk in dezes rechten en isontvankelijk om, zooals de benadeeldezelf, zich burgerlijke partij te, stellen v66rden rechte1· die van de publieke vorderinq
kennis neemt (2).
(NAAMLOOZE VENNOOTSCRAP
"LA ROYALE BELGE "• T. LEDUC.)
ARREST.

BURGERLIJKE PARTIJ. ONTVANKELIJKREID. VERZEKERING. ON. GEVAL. VERZEKERAAR DIE AAN RET
SLACRTOFFER VERGOEDING REEFT UITGEKEERD. 0NTVANKELIJK OM ZICR
TEGEN DEN VERANTWOORDELIJKEN DER-

Gezien het bestreden vonnis, geveld in
graad van beroep den 15n October 1938door de rechtbank van Hasselt;
Op het eenig middel : schendirrg van
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en t. van de wet van
17 April 18 78 (voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering), alsook ar-tikel 22 van de wet van 11 Juni 187t.
(titel X van het Wetboek van kooph:mdel)
en voor zooveel noodig, artikelen 1250.
en 1251 van het Burgerlijk Wetboek,.
schending van artikel 9? der Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de verzekeringsmaatschappij « La Royale Beige »·
niet ontvankelijk heeft verklaard om ten
laste van betichte Leduc, verweerder, de
teruggave te eischen van 2H frank
door haar betaald in haar hoedanigheid
van verzekeraarster van goederen,, aan
haar verzekerden Cornelis, die som, de·
schade zijnde door de auto van gezegden
heer Cornelis geleden ten gevolge van het
verkeersongeval, grond der veroordeeling
op strafgebied tegen Leduc door de
rechtbank uitgesproken, en dit om de
eenige reden dat « de verplichting die de
burgerlijke partij "La Royale Belge ,~
had haar verzekerden Cornelis te vergoeden voor de geleden schade, voortspruit
ten haren opzichte uit de verzekeringsver:bintenis door haar aangeri.omen en niet uit
het strafbaar feit, alswanneer, door het
betalen van die vergoeding « La RoyaleBelge " nochtans van rechtswege in al de
rechten gesteld was van haar verzekerden
Cornelis tegen den verantwoordelijken Leduc:
Overwegende dat, luidens artikel 22 vaiJo

(1) Zie nota 4 onder Verbr., 20 April 1931
(Bull. en PASIC., 1931, I, 140); sic Verbr.,
9 Maart 1937 (ibid., 1937, I, 88; A1-resten van
het Hot van verbreking, 1937, 20).
(2) Zie Verbr., 15 Februari 1938 (Bull. en

PAsiC., 1938, I, 47; Arresten van het Hot van
verbreking, 1938, 25); vergelijk Verbr .•
11 April 1938 (Bull. en PAsiC., 1938, I, 145
en de nota; Arresten van het Hot van verbreking, 1938, 86).

Eischer is niet ontvankelijk om, als
middel tot verbreking, in eersten aanleg
aangaande het gebruik van de talen in
gerechtszaken begane nietigheden te doen
gelden, indien uit den bunde.l niet blijkt
dat hij ze v66r den rechter in beroep heeft
ingeroepen (1). (Wet van 29 April 1806,
art. 2.)
2° Mist feitelijken · grondslag het middel
ontleend aan het ontbreken van de aanduiding vam de taal die, v66r de correctioneele rechtbank uitspraak doende in
beroep, werd gebezigd, wanneer het zittingsblatd uitdrukkelijk vermeldt « dat de
rechtspleging Nederlandsch is "·

1°

(LEFEVER.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
2t. Januari 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Hodiim.Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.

2e KAMER.- 24 Januari 1939.

-26de wet van 11 Juni 187/o (titel X van het
Wetboek van koophandel) de verzekeraar,
die de schade heeft betaald, in al de rechten is gesteld van den verzekerde tegen
de daders van de schade;
Overwegende dat het blijkt dat eischeres, naamlooze vennootschap « La Royale
Beige ,;, aan haren verzekerden Cornelis de
som van 214 frank heeft betaald, zijnde
de vergoeding van de schade door de auto
van Cornelis geleden ten gevolge van de
botsing door Leduc veroorzaakt, feit
waarvoor deze een veroordeeling op strafgebied heeft ondergaan;
Overwegende dat daaruit volgt dat
eischeres wettelijk in de rechten was gesteld van de benadeelde partij Cornelis;
Overwegende dat de eisch tot vergoeding· voor de schade door een misdrijf gepleegd, v66r den rechter van de openbare
actie kan gebracht worden zoowel door
deze die in de rechten van het slachtoffer
gesteld is, als door het slachtoffer zelf;
Overwegende dat het dus in strijd met
· de in het middel aangehaalde wetsbepalingen is dat de bestredene beslissing den
eisclL van de burgerlijke partij « La Royale
Beige », hier eischeres, niet ontvankelijk
11eeft verklaard;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
het bestreden vonnis, maar slechts wat de
ontvankelijkheid van den eisch. van de
naamlooze vennootschap « La Royale
Beige » betreft; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de rechtbank van Hasselt,
en dat melding er van zal gedaan worden
in den rand van het gedeeltelijk vernietigde
vonnis; veroordeelt verweerder tot de
kosten van het geding in cassatie; verwijst de zaak naar de rechtbank te Tongeren om beslist te worden op de vraag
van de naamlooze vennootschap «La
Royale Beige », eischeres, in hare hoedanigheid van bl1rgerlijke partij.

Is niet wettig met redenen omkleed het arrest dat, bij vrijspmak van beklaagde
wegens onvrijwillig toegebmchte verwondingen en afwijzing van den eisch der
burgerlijke pm·tij, verwaarloosd heeft te
antwoorden op de conclusie waarin de
burgerlijke partij aanvoerde dat in techte
beklaagde het voordeel van den vom-rang,
die aan den van rechts komenden bestuurder behoort, verloren had daardoor dat hij
verschillende tekortkomingen beging, namelijk dat hij niet de uiterste rechterzijde
van den rijweg had gehouden bij het
naderen van een aansluiting (1), (Grondwet, art. 97; Kon. besl. v. 1 Februari
1934, artt. 55 en 29.)

(THE LONDON AND LANCASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED, T. VERVRCiEGEN EN
ANDEREN.)
ARREST.

2• KAMER.- 24 Januari 1939.

Gelet op het arrest van het Hof van beroep van Brussel (10• kamer), rechtdoende
in correctioneele zaken, van 2/o October
1938, tegen hetwelk de voorziening gericht
is·
'omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 29, 31, 41, 42, 54, 55 en 56
van het Algemeen reglement op het verkeer, schending van artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest van het
Hof te Brussel, waar de aanlegster inverbreking het middel had voorgelegd, daaruit afgeleid, dat betichte, zelfs indien hij
den voorrang had genoten toebehoorende
aan den geleider die van rechts komt, dezen voorrang had verloren, en in aile geval
eene zware folit had begaan door den
rechterkant der baan niet te houden, en,
om dit middel af te wijzen, zich erbij beperkt te verklaren dat er geen rechtstreeksch verband van oorzaak tot gevolg
blijkt te hebben bestaan tusschen het feit
dat betichte zijn uitersten rechterkant niet
gehouden heeft en de aanrijding, dan
wanneer : 1° het mid del hield staan dat
door onregelmatig de Vaerelaan te verlaten, de betichte den voorrang had verloren die hij misschien zou behouden hebben, indien hij voorgemelde baan regelmatig had verlaten; en dat dit middel
hoegenaamd niet beantwoord wordt, vermits een fout niet mag (( blijken » de oorzaak van een aanrijding te zijn en nochtans den voorrang kan doen verliezen;

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- GEEN
ANTWOORD OP EEN MIDDEL DAT IN
CONCLUSIE EEN RECHTSVRAAG OPWERPT.
- VERBREKING.

(1) Zie Verbr., 8 Juli 1935 (Bull. en PASrc.,
1935, I, 307) en nota 5 onder Verbr., 20 Decembel" 1934 (Bull. en PAsrc., 1934, I, 307,
en nota 2 op biz. 308).

2/o Januari 1939.- 2• Kamer.- Voorzitte1·, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Wouters.
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
- Pleiter, H. Ladeuze voor « La Royale
Beige».
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2° op gevaar af zijn beslissing niet te motiveeren, mocht het Hof zich er niet bij
bepalen . te zegg·en dat « ~r daar geen
schijn » van oorzaak tot gevolg bestaat,
maar de hem voorgelegde moeilijkheid
beslechten moest :
Overwegende dat na een aanrijding die
gebeurde tusschen het autorijtuig van
vrouw Rodhain en dit van den Heer
Edmond Vervroegen, de Heer Leonard
Vervroegen, geleider van dit laatste voertuig, vervolgd werd uit hoof de van, op
23 Februari 1938, bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder het inzicht om den persoon van een ander aan
te randen, onvrijwillig slagen of verwon·ctingen te hebben veroorzaakt, namelijk
aan gezegde vrouw; dat de Heer Edmond
Vervroegen gedagvaard werd als burgerlijk verantwoordelijk en dat de vennootschap, aanlegster tot verbreking, zich als
burgerlijke partij aanstelde tegen betichte
en tegen de als burgerlijk verantwoordelijke gedaagde; dat gezegde vennootschap,
als in de rechten gesteld van de vrouw Rodhain, de betaling van het beloop der herstellingskosten van het rijtuig dezer laatste
vorderde; dat het bestreden arrest betichte
vrijspreekt en de strafrechtmacht onbevoegd verklaart om over den eisch der
, vennootschap, burgerlijke partij, te wijzen;
Overwegende dat dezelfde vennootschap, thans aanlegster tot verbreking,
v66r het Hof van beroep conclusien neergelegd heeft, waarin zij aan betichte verwijt verschillende fouten te hebben bega,an,
waarvan het uitwerksel volgens haar geweest was, ten eerste : den voorrang voorzien bij artikel 55 van het reglement op
de verkeerspolitie <<om te keeren », het is
te zeggen het vermoeden van onschuld te
verwerpen, dat betichte ten zijnen bate
uit deze wetsbepaling beweerde af te leiden; ten tweede : het ongeval te hebben
veroorzaakt; dat onder de fouten op zulke
wijze aan betichte verweten, aanlegster de
niet naleving van artikel 29 van het gezegd reglement aanvoerde, 't is te zeggen
den uitersten rechterkant der baan niet
gehouden te hebben;
Overwegende dat te dien opzichte, het
bestreden arrest, zonder te ontkennen dat
deze fout begaan werd, er zich bij beperkt
te verklaren dat het niet blijkt dat zij de
oorzaak van het ongeval zou geweest zijn;
Overwegende dat door in deze bewoordingen te wijzen, het arrest verzuimt uit
te spreken over de pewering van de aanleggende vennootschap die wilde bewijzen
dat betichte noch het voordeel van artikel 55 mocht inroepen, noch de verantwoordelijkheid van de aanrijding op me-

vrouw Rodhain mocht werpen, dat deze
bewering een rechtsmiddel uitmaakt en
niet een eenvoudig argument;
Dat er uit volgt dat het bestreden arrest artikel 97 der Grondwet schendt;
Om deze redenen, en zonder het eerste
middel te moeten onderzoeken, het Hof
verbreekt het bestreden arrest in al zijn
beschikkingen die de burgerlijke actie van
aa,nlegster betreffen; beveelt dat het arrest zal overgeschreven worden op de registers van het Hof van beroep te Brussel
en dat er melding van zal worden gedaan
in den rand der gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
24 Januari 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg.
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.

2e KAMER.- 24 Januari 1939.

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).- INTERNEERING. - VERLENGING. - VORMEN.
2° BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN
RECHTER. -WET TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ. - PSYCHIATRISCHE AFDEELING. - BEGRIP. BINDENDE UITSPRAAK.
1o Is wettig de beslissing tot verlenging van

de int~rneering genomen nadat het advies
werd wgewonnen van den geneesheer, die
aan het hoofd staat van de inrichting
waar gei:nterneerde zich bevindt, en van
den geneesheer belast met den dienst van
de sociale bescherming, we.lke dienst de
psychiatrische afdeeling .is van die inrichting. (Wet van 9 April 1930, artikel 22.)
2° De rechter beoordeelt op bindende wijzo
dat een afdeeling de psychiatrische afdeeling is, voorzien door de wet tot beschm·ming van de maatschappij.

(WITVROUWEN.)
ARREST.
Gelet op het arrest van het Hof van
beroep te Brussel (1oe kamer), van 12 November 1938, tegen hetwelk de voor- ·
ziening gerich t is ;
Over het eenig middel : schending van
artikel 22 der wet van 9 April 1930 tot
bescherming der maatschappij tegen de

-28abnormalen en de gewoontemisdadigers,
doordat het Hof van beroep hetwelk de
interneering van aanlegster gelast heeft
voor een nieuwen termijn van vijf jaar,
deze beslissing geveld heeft na het advies
genomen te hebben van den bestuurder
van de instelling waar aanlegster zich bevindt, maar niet het advies van den geneesheer, diensthoofd van de psychiatrische afdeeling, wanneer krachtens gezegde wetsbepaling de verlenging der interneering, door de rechtsmacht mag uitgesproken worden slechts na het advies
genomen te hebben, minstens van den geneesheer diensthoofd der psychiatrische
afdeeling en van den .bestuurder van de
instelling waar de ge1nterneerde zich bevindt; dat het arrest zegt « dat in het gesticht te Bergen geen psychiatrische annexe is, en ten onrechte oordeelt dat een
ander advies dat in den bundel berust,
uitgaande van den « medecin chef de service a l'asile d'alienes de l'Etat, a Mons ,
daarvoor kan dienen >>;
Overwegende dat bestreden arrest als
· volgt luidt : « Gezien het advies van den
dokter geneesheer dienstoverste van het
zinnenloozen gesticht van Bergen en het
advies van den dokter in geneeskunde gelast met den dienst der afdeeling van
« maatschappelijk verweer >> van het zinnenloozengesticht van den Staat te Bergen, zijnde psychiatrische afdeeling van
het gesticht waar Witvrol).wen ge1nterneerd is; aangezien deze adviezen aan de
voorschriften van artikel 22 der wet van
9 April 1930 voldoen , ;
Overwegende da t bestred en arrest geenszins zegt dat in het gesticht te Bergen
geen psychiatrische annexe is; dat het
vaststelt dat de afdeeling van « Maatschappelijk verweer >> van het zinnenloozengesticht van den Staat te Bergen de
psychiatrische afdeeling is van het gesticht
waar Witvrouwen ge1nterneerd is;
Overwegende dat deze vaststelling van
den rechter over den grond bindend is en
dat het mid del feitelijken grondslag mist;
Overwegende dat, vo<'lr het overige, bestreden beslissing geveld werd op eene
rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd

en de uitgesproken maatregel overeenkomstig de wet is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanlegster in de
kosten.
24 Januari 1939.- 2P Kamer.- Vool'zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Fontaine_
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.

(1) Ret arrest door het Hof van beroep gewezen over een beroep, dat in zaken van
rechtstreeksche belastingen werd ingediend
tegen de beslissing van den directeur der belastingen, is een vonnis. Daaruit volgt dat de
bepalingen van hoofdstuk IV van de wet van
15 Juni 1935, betreffende het gebruik van de
talen in gerecht~zaken, van toepassing zijn

op de voorzieningen in verbreking gericht
tegen de arresten, die door het Hof van beroep verleend worden overeenkomstig hoofd~
stuk III van de wet van 6 September 1895
(zie de voetnota [1], onder Verbr., 30 Januari"
1939, in Bull. en PAsrc., 1939, I, 49, en de
daar vermelde verwijzingen).

2e KAMER.- 30 Januari 1939.
FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).- VooRZIENING IN VERBREKING. - FIS.CALE
ZAKEN. - BEROEP VOOR HET HOF VAN
BEROEP INGESTELD NA 14 SEPTEMBER
1935. - ARREST IN HET FRANSCH. VOORZIENING BETEEKEND IN HET NEDERLANDSCH. - NIET ONTVANKELIJK.
Wanneer, in fiscale zaken, het beroep tegen
de beslissing van den directeur der belastingen v66r het Hof van beroep ingesteld we1·d na 14 September 1935, en het
arrest in het Fransch werd gegeven, is dl!
in het Nederlandsch gedane beteekening
van de voorziening nietig en de voorziening niet ontvankelijk (1).

(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. NAAMLOOZllt
VENNOOTSCHAP (( COMPTOIRS LAINIERS
OSTERRIETH >>.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest den
29n November 1937 door het Hof van be-

roep te Brussel gewezen;
Omtrent het middel van ambtswege :
Overwegende dat het beroep v66r het
Hof van beroep werd ingediend na
14 September 1935;
Overwegende dat luidens artikel 27 der
wet van 15 Juni 1935, de rechtspleging
v66r het Hof van verbreking gevoerd
wordt in de taal waarin de bestreden beslissing werd gesteld;
Overwegende dat bestreden beslissing
werd geveld in de Fransche taal;
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Overwegende dat de beteekening van
het verzoekschrift tot verbreking, beteekening die deel uitmaakt van de " rechtspleging n v66r het Hof van verbreking, in
de Nederlandsche taal werd gedaan;
Overwegende dat, daar deze beteekening krachtens artikelen 27 en 40 der wet
van 15 Juni 1935 als nietig moet beschouwd worden, het verzoekschrift tot
verbreking a,ls niet beteekend moet aangezien worden en bijgevolg, door toepassing
van artikel H der wet van 6 September
1895, niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.
30 Januari 1939.- 2e Kamer.- ·Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggevm·, H. Bail. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

30 Jartuari 1939.

FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).- VooRZIENING IN. VERBREKING. - FISCALE
ZAKEN. - ARREST GEWEZEN NA Ho SEPTEMBER 1935. - GEEN OVERLEGGING
VAN EEN STUK WAARUIT DE DATUM VAN
HET BEROEP BLIJKT. - ARREST IN RET
FRANSCH. - VQORZIENING BETEEKEND
IN HET NEDERLANDSCH. - NIET ONTVANKELIJK.
Wanneer, in fiscale zaken, het Hof van
beroep, dat kennis neemt van het beroep
tegen de beslissing van den directeur der
rechtstreeksche belastingen, een arrest gaf
in het Fransch, na 14 September 1935,
en geen enkel stuk wordt overgelegd waaruit blijkt dat het beroep v66r 15 September 1935 werd ingesteld, en dat derhalve
de beteekening van de voorziening, in het
Nede1·landsch gedaan, als re'gelmatig beschouwd moet worden, is de voorziening
niet ontvankelijk (1).
'BESTUUR VAN FINANCIEN, T. SOCI.ETE
ANO.NYME DE· PLANTATIONS ET DE
FINANCE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel, den 29n NoYember 1937 gewezen;
(1) Vergelijk met vorig arrest en de voetnota.

Omtrent het middel van ambtswege opgeworpen :
Overwegende dat luidens artikel 27 der
wet van 15 Juni 1935, "de rechtspleging
v66r het Hof van verbreking gevoerd
wordt in de taal waarin de bestreden
beslissing werd gesteld ";
Overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld in de Fransche taal;
Overwegende dat de beteekening van
het verzoekschrift tot verbreking, beteekening die deel uitmaakt van de "rechtspleging " v66r het Hof van verbreking, in
de Nederlandsche taal werd gedaan;
Overwegende dat, bij gebrek aan het
regelmatig overleggen van een stuk waaruit blijkt dat het verzoekschrift bij het
Hof van beroep v66r 15 September 19.35
werd ingediend, en bij gemis aan een
vaststelling dienaangaande door be::>treden
arrest, eischer het bewijs niet levert dat de
beteekening regelmatig is;
Overwegende dat, daar deze beteekening krachtens artikelen 27 en 40 der wet
van 15 Juni 1935 als nietig moet beschouwd worden, het verzoekschrift tot
verbreking als nietig moet aangezien worden en bijgevolg, door toepassing van
artikel14 der wet van 6 September 1895,
niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.

'j
j

30 Januari 1939.- 2• Kamer.- Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve.rslaggeve1', H. Istas. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
2• KAMER. -

j

j

30 Januari 1939.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - BETEEKENIS VAN
EEN TERM VAN DE WET.- ARREST DAT,
VOLGENS BEWERING VAN EISCHER, DE
DOOR HEM OPGEGEVEN BETEEKENIS
HEEFT MISKEND. - ARREST DAT VAN
DEZE MISKENNING NIET DOET BLIJKEN.
- MIDDEL MIST FEITELIJKEN GRONDSLAG.
2° BANKBREUK.- WET VAN 12 FEBRUARI 1897, ARTIKEL 2, 2°. - VERBLIJFPLAATS IN BELGIE. BETEEKENIS.

j
j
j

1° Mist feitelijken grondslag het middel hetwelk doet gelden dat een arrest de door
eischer aan een term van de wet gegeven
beteekenis heeft miskend, dan wanneer
het arrest die beteekenis niet miskend
he eft.

j
j
j
j
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2° In artikel 2, 2°, van de wet van 12 Februari 1897, beteekenen de woorden" vel'blijf in het land "• een regelmatige vestiging in het land, overeenkomstig de wetten en verordeningen (1). (Stilzwijgend
aangenomen.)

GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE INCIDENTEELE ARRESTEN.

2°

(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK,
T. SETTEPANI.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest den 2 7n October 1938 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Omtrent het eenig middel : schending
van artikel 2, 2°, der wet van 12 Februari
1897 op de vreemdelingen, doordat het
Hof van beroep de draagwijdte heeft miskend die in deze beschikking aan het
woord " verblijfplaats " dient gegeven,
beschikking die een regelmatig verblijf
eischt, overeenkomstig de wetten en
reglementen;
Overwegende dat dit middel feitelijken
grondslag mist;
Overwegende inderdaad dat, wanneer
eischer hield staan dat de verblijfplaats
van verweerder in Belgie, bij de geboorte
van zijn kind, dat karakter niet had, om
reden dat hij in 1929 het voorwerp was
geweest van een maatregel tot uitzetting
uit het Koninkrijk, en dat hem in 193ft
door den Minister van justitie een proeftermijn of een verlenging van verblijf
werd toegestaan, de rechter heeft geantwoord "dat dit eenvoudige beweringen
zijn die door geen enkel officieel of overtuigend stuk worden gestaafd ";
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; legt de kosten ten .laste van
den Staat.
30 Januari 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter en verslaggever, H. Hodtim, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.

MIDDELEN TOT VERBREKING.
CRIMINEELE ZAKEN. VRAAG VAN
BESCHULDIGDE OM AKTE TE VERLEENEN.
ARREST DAT AKTE VERLEENT. NIETIGHEID. ~ MIDDEL AAN DIE NIETIGHEID ONTLEEND TEGEN HET ARREST
GEBREK AAN
VAN VEROORDEELING. BELANG.

30 MIDDELEN TOT

VERBREKING.
CRIMINEELE ZAKEN. NIET-NALEVING VAN VORMEN DIE NIET VOORGESCHREVEN ZIJN OF NIET VOORGESCHREVEN ZIJN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID.
-ARREST DAT WEIGERT DIE NIET-NALEVING VAST TE STELLEN. - NIETIGHEID.
MIDDEL AAN DIE NIETIGHEID ONTLEEND TEGEN HET ARREST VAN VEROORDEELING. GEBREK AAN BELANG.
4° HOF VAN ASSISEN.- GETUIGEN.VOORZORGEN OM TE BELETTEN DAT GETUIGEN MET ELKA.NDER OVER DE ZAAK
SPREKEN. NIET VOORGESCHREVEN
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID.

5°

HOF VAN ASSISEN.- JURY.- TOT
OORDEELEN GEROEPEN JURY. - SAMENSTELLING. MOET NIET GESCHIEDEN
OP DE OPENBARE ZITTING.

Go HOF VAN ASSISEN.- JuRY.- AFLEGGEN VAN DEN EED. BARE ZITTING.

7°

HOF VAN ASSISEN.- HoOREN VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE. VRAAG
VAN BESCHULDIGDE OM HEM AKTE TE
VERLEENEN. VRAAG BETREFFENDE
HET NIET-NAKOMEN VAN EEN WEZENLIJKEN VORM .• NOODZAKELIJKHEID
HET OPENBAAR MINISTERIE TE HOOREN.

8°

HOF VAN Af\SISEN. - ARREST DAT
WEIGERT AAN BESCHULDIGDE AKTE TE
VERLEENEN. - DRAAGWIJDTE. - HERROEPING MOGELIJK.

9°

HOF V ~N ASSISEN. - ARREST DAT
WEIGERT AAN BESCHULDIGDE AKTE TE
VERLEENEN AANGAANDE EEN FElT. ARREST GEWEZEN ZONDER DAT DE
WEZENLIJKE VORMEN WERDEN NAGELEEFD. HERNOMEN NA VERVULLING
VAN DE VORMEN. - WETTIG

10°
2e KAMER. -

1°

31 Januari 1939.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN ARREST VAN VEROORDEELING. -

(1) Sic Verbr., 22 Juli 1932 (Bull. en PAsiC.,
1932, I. 232\.
.

0P DE OPEN-

HOF VAN ASSISEN - VRIJE MACHT
VAN DEN VOORZITTER. 0NDERZOEK
BEVOLEN AAN EEN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE. PLIGHT VERVULD BUITEN DE TERECHTZITTING EN
IN AANWEZIGHEID VAN BESCHULDIGDE
IN DEZES BELANG.- GEEN OVERSCHRIJDING VAN MACHT.
11o RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. CRIMINEELE ZAKEN. ON-
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DERZOEK DOOR VOORZITTER BEVOLEN
OP DE OPENBARE TERECHTZITTING. PLIGHT VERVULD DOOR EEN OFFICIER
VAN GERECHTELIJKE POLITIE IN AANWEZIGHEID VAN BESCHULDIGDE.
GEEN VRAAG VAN DE RAADSMANNEN
OM BESCHULDIGDE TE VERGEZELLEN.GEEN VERBOD OM HEM TE VERGEZELLEN.
GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN.
DER VERDEDIGING.

geroepen jury moet niet geschieden op de
open bare terechtzitting. (Wb. v. Strafv.,
art. 399; wet van 18 Juni 1869, artikel1V..)

6° De e~daflegging van de gezworenen moet
geschteden op de openbm·e terechtzitting
(Wb. v. Strafv., art. 312.)
0
? Is een wezenlijke vorm het hoo1·en van
het openbaar ministe1·ie, vooraleer doo1·
het Hof van assisen het arrest wordt
ve-rleend, waardoor uitspraak gedaan wordt
12° VERBREKING. BuRGERLIJKE
over de vraag 11an beschuldigde er toe
VORDERING. AFWIJZING VAN DE
strekkend zich akte te doen verleenen van
VOORZIENING TEN AANZIEN VAN DE PUhet niet-nakomen van een op straf van
BLIEKE VORDERING. GEEN MIDDEL
nietigheid voorgeschreven vorm. .
AMBTSHALVE OPGEWORPEN TEN AANZIEN
8° Het arrest waa1·door het Hof van assisen
VAN DE BURGERLIJKE VORDERING.
weigert akte te verleenen van een feit dat,
zooals beschuld'igde hield staan, ter zit1° Eischer die zich voorziet tegen het arrest
ting geschied was, heeft de waarde van
van het Hof van assisen dat hem verooreen verklaring waardoor het Hof bedeelt, kan de onwettelijkheid inroepen
vestigt dat het van dat feit geen kennis
van incidenteele arresten, voor zoover deze
he eft op het oo gen blik dat het zij n veronwettelijkheid van zulken aard is dat zij
klaring uitbrengt. Indien het Hof daa1·na
het arrest van veroordeeling gebrekkig
tot een andere overtuiging komt, is het
maakt (1).
zijn plicht zulks te verklaren, desnoods
2o Wanneer beschuldigde aan het Hof van
d9or de herroeping van de eerste beslisassisen gevraagd lweft hem van een feit
smg.
akte te verleenen, is het middel door hem
genomen uit de nietigheid van dit arrest, 9° Het is het Hof van assisen niet verboden,
onder inachtneming van de wezenlijke
dat zijn vraag heeft ingewilligd, niet
vormen en ·van de op stl·affe van nietigontvankelijk, bij gebrek aan belang (2).
heid voorgeschreven vormen, opnieuw een
so De nietigheid van het arrest van ververklaring te doen, die eerst zonder naleoordeeling, gewezen door een Hof van
ving van deze vormen werd gegeven, en
assisen, kan niet ontstaan uit de nietigwaardoor het geweigerd heeft aan beheid van beslissingen waardoor het Hof
schuldigde akte te verleenen van een feit
weigert vast te stellen dat vormen, die
dat, naar hij houdt staan, ter zitting geniet zijn voorgeschreven of die niet op
schied is:
straffe van metigheid zijn voorgeschreven, werden verwaarloosd. Het middel 10° De voorzitter van het Hof van assisen
gaat de hem doo1· artikel 268 van het
genomen uit de nietigheid van zoodanige
Wetboek van Strafvordering verleende
beslissingen is bij gevolg niet ontvankemacht niet te buiten, wanneer hij op de
lijk, bij gebrek aan belang (3).
openbm·e terechtzitting aan een officier
t.o De bepaling van a1·tikel 316 van het
van gerechtelijke politie bevel geeft om,
·Wetboek van Strafvordering, die voorziet
buiten de gehoorzaal en in aanwezigheid
dat de voorzitter desnoods maatregelen
van beschuldigde, een punt nader te onneemt om de getuigen te beletten, v66r
derzoeken in het belang van beschuldigde.
hun getuigenis, onder elkaar over het misdrijf te spreken, is geen wezenlijke vorm, 11° Wanneer de voorzitter van het Hof van
ass~s~n aan een officier van gerechtelijke
en is ook geen vorm die voorgeschreven
polttte bevel heeft gegeven om een punt
is op straffe van nietigheid (t.).
nader te onderzoeken buiten de gehoor5o De samenstelling van de tot oordeelen
zaal.~n in aanwezigheid van beschuldigde,
en ZtJn raadsmannen, daa1·van verwittigd
(1) Sic Verbr., 25 Maart 1935 (Bull. en ·
op de openbare zitting, niet gevraagd
PASIC., 1935, I, 200); 12 Augustus 1836
hebben om den beschuldtgde te vergezellen,
(P~SIC., 1836, I, 300); 3 December 1894
of hun niet verboden werd den beschul(Bull. en PASIC., 1895, I, 22); 23 Maart 1903
digde te vergezellen, we1·den de rechten
(ibid., 1903, I, 144) en 25 Mei 1908 (ibid.,
van de verdediging niet geschonden.
1908, I, 220).
12° lVanneer de voorziening verworpen
(2) Sic Verbr., 26 April 1838 (PAsrc.,
1838, I, 479).
(3) Sic Verbr., 3 Augustus 1903 (Bull. en
-..PABlO., 1904, I, 8) en de redenen van Verbr.,
22 Juli 1933 (ibid., 1933, I, 294).

(4) Sic Verbr., 22 Juli 1933 (Bull. en
PABlO., 1933, I, 294); 17 Juni 1935 (ibid.,
1935, I, 286, n' 10\.
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-32dat .er geen reden bestond om aan beklaagde akte te verleenen : 1° van het
feit dat de voorzitter, op 9 Juni, aangaande
hetzelfde punt zou verzuimd hebben zich
daarvan te vergewissen; 2° van het feit dat
de jury, op 7 Juni, "samengesteld" en
(PETITJEAN, WEDUWE BECKER,
« aangesteld " werd, dan wanneer de toeT. EVRARD EN ANDEREN.)
gang van het publiek tot de zaal niet toegelaten was;
Overwegende dat dit arrest werd uitARREST.
gesproken zonder dat het openbaar miGelet op de bestreden arresten den nisterie gehoord werd;
Dat het Hof, in het tweede der gezegde
.gn Juli 1938 door het Hof van assisen der
incidenteele arresten, na het openbaar
provincie Luik gewezen;
I. Wat de openbare vordering betreft : minister!~ en de beklaagde te hebben geOm trent de eerste twee middelen samen- hoord, ZIJn arrest van 10 Juni 1938 introk
,:gevoegd, afgeleid : het eerste, uit de scherr- vernietigd.~ wat er het gevolg kon va~
geweest ZIJn, en zegde dat er op nieuwe
ding van artikelen 273, 276, 277, 315
~35, 153, 190 en 210 van het Wetboek conclusien over het incident een nieuw
van Strafvordering en artikel 97 der arrest z_al _wor~~n geveld; dat het. Hof, op
Grondwat, doordat bestreden arrest uit- 13 Jum emdehJk, na het openbaar minispraak heeft gedaan op een rechtsple- ~terie in zijn V<?~deringen en de beklaagde
ging die van onwaarde kon worden we- m haar conclus1en te hebben gehoord uitge?s een substantieele nietigheid, ver- spraak deed het feit vaststellende ~aar
mits de procureur generaal niet gehoord v_an. akte was gevraagd voor de terechtwerd voor het incidenteel arrest waarin zit~mg van 10 Juni; dat het, integendeel
het Hof van assisen op 10 J uni 1938 uit- we1gerde, zooals te voren, de andere feiten
.spraak deed over een vraag ingediend door vast te stellen waarvan akte was gebeklaagde en strekkende tot het verleenen vraagd die, volgens de bewering van bevan akte; en het tweede, uit de schending klaagde, respectievelijk op 7 Juni en
van artikelen 373, 407, 408, 409, 410, 411, 9 J uni waren voorgekomen;
Overwegende dat, wat het feit van
412, 416 en volgende van het Wetboek
van Strafvordering, en artikel 97 der 10 Juni betreft, het gebrek aan belang der
Grondwet, doordat bestreden arrest uit- middelen onmiddellijk opvalt, doordat
spraak heeft gedaan op een rechtspleging het arrest van 13 Juni aan de conclusien
die van onwaarde kon worden door een van be~aagde recht heeft gedaan; indien
.substantieele nietigheid, vermits het Hof ~u~, d1enaangaande, de nietigheid der
van assisen, op 11 Juni 1938, zijn inciden-' mc1denteele arresten van 10 en 11 Juni
teel a~rest, op 10 Juni 1938uitgesproken, 'was bewezen, dan nog zou daarin voor de
l!eeft mgetrokken en vermits het daarop beklaagde geen oorzaak van nadeel beeen tweede maal uitspraak heeft gedaan s~aan, daar het feit dat ze verlangde te
over e~n incident dater het voorwerp van z1en vaststellen, eindelijk door het Hof
had mtgemaakt, dan wanneer de intrek- van assise!l: werd vastgesteld, welke ook
king geen verhaalmiddel is door het Wet- de draagwiJdte van dat feit moge zijn;
.Overwegende, wat het feit van 9 Juni
lloek van Strafvordering voorzien tegen
de door het Hof van assisen gevelde ar- betreft, dat het gebrek aan belang der
middelen blijkt uit het feit dat de maatresten :
regelen, voorzien bij artikel 316 van het
Overwegende dat de twee middelen als Wetboek van Strafvordering om de getuigronds~ag hebben de nietigheid die, volgen te beletten, v66r hun getuigenis, onder
gens eischeres en om de redenen die zij elkander te spreken, noch substantieel,
opgeeft, aan zekere incidenteele arresten noch op straf van nietigheid zijn voorgekleeft op onderscheidenlijk 10 en 11 Juni schreven; dat, daar het verzuimen der
1938 uitgesproken;
voorzorgsmaatregelen door deze wetsOverw()gende dat het eerste der twee bepaling voorzien de nietigheid van het
hierboven bedoelde incidenteele arresten : arrest van veroordeeling niet kan mede
>ll) aan beklaagde akte verleende van het sleepen, deze nietigheid ook niet kan
feit dat de voorzitter van het Hof van voort_spruiten uit ~eze der beslissingen
assisen, op 10 Juni zich niet heeft verge- waarm de vaststellmg van zulk verzuim
wist of getuigen, die in de zaak moesten geweigerd wordt;
.gehoord worden, zich onder het ptlbliek
· Overwegende, wat het feit van 7 Juni
bevonden dat in de zaal stond · dat
betreft en _dat betrekking heeft op de
anderzijds, hetzelfde arrest b) verkiaard~ « samenstelhng" of vorming van de jury,
w_ordt ten aanzien van de publieke vorderzng, werpt het Hof ambtshalve geen middel op tot staving van de voo1·ziening door
den veroordeelde gericht tegen de bul'gerlijke vordering.
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-33dat het gebrek aan belang der middelen
blijkt uit het feit dat de openbaarheid van
deze verrichting· door de wet niet is voorgeschreven; da t, inderdaad, de vorming
of samenstelling· van de tot oordeelen ge~
roepen jury, luidens artikel 399 van het
Wetboek van Strafvordering en artikel 114 der wet van 18 Juni 1869, moet
gebeuren " v66r het op!:men van de terechtzitting , ;
Dat de nietigheid van het bestreden
arrest niet kan voortspruiten uit de nietigheid der beslissingen waarin het Hof van
assisen weigert vast te stellen dat niet
voorgeschreven rechtsvormen niet werden in acht genomen;
Overwegende, wat het feit van ? Juni
betreft en dat betrekking heeft op « de
instelling , van de jury, dat deze instelling, 't is te zeggen, de eedaflegging der
gezworenen, voorgeschreven door artikel 312 van het Wetboek van Strafvordering, deel uitmaakt van de rechtsvormen die, op straf van nietig·heid, moeten worden in acht genomen, bij het onderzoek der zaak ter openbare terechtzitting;
Dat het gebrek aan openbaarheid in
zulk geval de nietigheid van het arrest
van veroordeeling met zich sleept; dat
daaruit voortvloeit dat de nietigheid der
beslissing, waarin de vaststelling van het
gebrek aan openbaarheid wordt geweigerd
in princiep hetzelfde gevolg met zich
sleept;
Overwegende dat de vraag, waarin de
beklaag·de deze vaststelling eischt, aanleiding· geeft tot een betwistbaar incident;
da t de vraag, wel is waar, er niet toe
strekt dat over de wettelijke gevolgen van
het feit uitspraak worde gedaan; maar
dat de enkele mogelijkheid dezer. gevolgen, en het belang van een nauwkeurig
bepaalde vaststelling, die zonder eenige
dubbelzinnigheid de belangen der verdediging of der beschuldiging zou kunnen
schaden, eischen dat het openbaar ministerie gehoord worde, zelfs indien de
conclusien van de heklaagde noch debatten, noch betwistingen hebben verwekt;
dat het advies van het openbaar ministerie, op dat gebied, een substantieele rechtsvorm is;
Dat daaruit voortvloeit, dat het incidenteel arrest van 10 Juni, dat werd uitgesproken zonder dezen rechtsvorm in
acht te nemen door nietigheid van onwaarde wordt; maar dat de draagwijdte
van zulke beslissing deze is van een
loutere verklaring, waardoor het Hof doet
kennen dat, op het oogenblik dat het deze
verklaring doet, het het feit niet kent, en,
bijgevolg, de werkelijkheid er van niet
VERBR., 1939. - 3

mag bevestigen; dat, ingeval de overtuiging van het Hof later veranderde, het
zulks zou moeten verklaren, desnoods
onder vorm van intrekking der eerste beslissing; destemeer is het, bij gebrek aan
alle wetsbeschikking die het verbiedt, niet
verboden, de substantieele en op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht nemende, een verklaring te herhalen die gedaan werd zonder ze na te
Ieven, en, alzoo, regelmatig uitspraak te
doen over een vraag die aan het Hof
regelmatig werd voorgelegd;
Dat uit deze beschouwing·en voortvloeit
dat het tweede middel in rechte grondslag
mist, voor zooveel het incidenteel arrest
van 11 Juni de verklaring van het Hof
intrekt, betreffende het beweerde gebrek
aan openbaarheid der terechtzitting; ten
tijde der aanstelling van de tot oordeelen
geroepen jury; dat de samengenomen
middelen, ten overstaan van de verklaring,
betreffende hetzelfde voorwerp, in het
incidenteel arrest van 15 Juni vervat, onder al ander oogpunt in onderhavig geval
van be lang ontbloot zijn;
Omtrent het derde middel : schending
van artikel 26?, 268 en 269 van het Wethoek van Strafvordering over de macht
van den voorzitter van het Hof van
assisen:, 294, 302, 305, 311 en 335 van
hetzelfde W etboek over den rol der
raadsmannen van den beklaagde, 315,
31?, 321, 326, 32?, 329 en 335 van hetzelfde Wetboek over de rechtspleging· ter
terechtzitting tot het sluiten der debatten,
en artikel 9? der Grondwet, doordat bestreden arrest uitspraak heeft gedaan op
een rechtspleging ongeldig geworden wegens substantieele nietigheid, daar de voorzitter van het Hof van assisen zijn macht
te buiten is gegaan en de recl1ten der
verdediging heeft geschonden door, op
11 Juni 1938, te bevelen dat de beklaagde,
gedurende een schorsing der terechtzitting naar Spa zou worden overgebracht,
enkel vergezeld door een commissaris bij
de rechterlijke opdrachten en zonder bijstand van haar raadsmannen;
Overwegende dat uit de akten der aan
het Hof van verbreking overgelegde rechtspleging blijkt dat de voorzitter van het
Hof van assisen, op 11 Juni 1938, krachtens zijn willekeurige ma,cht een hoofdcommissaris bij de rechterlijke opdrachten gelast heeft zich met de beklaagde
naar Spa te begeven " om aan deze laatste
toe te Iaten de plaats aan te duiden waar
zich het huis bevindt, waar zij, naar ze
beweert, gaan onderhandelen is over den
aankoop van :m:eubelim ,; dat de beklaagde ep. haar raadsmannen zich hiertegen geenszins hebben verzet;
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Overwegende dat de voorzitter, door
deze navorsching te bevelen, in het belang
der beklaagde zelf de machten die hij put
uit artikel268 van het Wetboek van Strafvordering niet is te buiten gegaan, en
geen enkele der in het derde middel
tot staving ingeroepen wetsbeschikkingen
overtreden he eft; da t, anderzij ds, de
raadsmannen van beklaagde, ter openbare
terechtzitting van den bevolen maatreg·el
op de hoogte gebracht, niet gevraagd
hebben eischeres te vergezellen en dat
hun niet verboden werd zulks te doen;
Dat de rechten der verdediging dus niet
geschonden werden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende, overigens, dat bestreden
arrest geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorg·eschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Wat de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat eischeres geen enkel
bijzonder middel inroept en dat het Hof
er van ambtswege geen opwerpt;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening·; veroordeelt eischeres tot de
kosten.
31 Januari 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Lambinet.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

31 Januari 1939.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- EEWEERDE DUB BEL·
ZINNIGHEID VAN DE REDENEN VAN HET
ARREST. - DUIDELIJKE REDENEN. JV!IDDEL MIST FEITELIJKEN GRONDSLAG.
2o UITLEVERING.
BEVEL TOT
AANHOUDING AFGELEVERD DOOR EEN
VREEMDE OVERHEID. - BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER TOT TENUITVOER·
LEGGING. - VRAAG TOT HERROEPING.
- NIET ONTVANKELIJK.
1° Mist feitelijken grondslag het middel dat
als yrief tegen het arrest de dubbelzinmgheid van zijn redenen aanvoert,
dan wanneeT de Tedenen duidelijk zijn.
2° De beschikking waarbij de raadkarner een
door een vTeernde overheid afgeleverd bevel
tot aanhouding uitvoerbaar verklaart, oveTeenkornstig artikel 3 van de wet van
15 Nlaart 1874, kan niet wo1·den inge-

t1·okken door de rechtsrnachl die ze verleend heeft. (Stilzwijgend aangenomen.}

(KUHNEGG.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest den
27n October 1938 door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Brussel gewezen;
Omtrent het eenig middel tot verbreking: schending van artikel 97 der Grandwet, artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek die de bewijskracht regelen aan de akten verschuldigd (in onderhavig geval, de tekst der conclusien door
eischer genomen v66r de kamer van inbeschuldigingstelling), en voor zooveel als.
noodig van artikelen 7, 92 en 128 der
Grondwet, 1, 3 en 5 der wet van 15 Maart
1874 op de uitlevering, 1 der overeenkomst
aangaande de uitlevering op 19 Juli 1927
tusschen Belgie en de Regeering van
Tsjechoslowakije gesloten (MoniteU1' van
14-15 Mei 1928), 496 van het Strafwetboek, 2 van titel XXXV van het burgerlijk bevel van April 1667, doordat, dool'
bestreden arrest, de kamer van inbeschuldiging, - dan wanneer haar een verzoekschrift tot onmiddellijke en definitieve
invrijheidstelling van eischer werd voorgelegd, verzoekschrift gesteund op het
feit dat de daden, bedoeld in het vreemd
bevel tot aanhouding, in Belgie uitvoerbaar verklaarcl door het bevel der raadkamer, in dato 9 Oogst 1938, bij de
Belgische wetten noch voorzien, noch
beteugeld zijn, verzoekschrift door eischei'
uitdrukkelijk voorgesteld als om het gezegd bevel der raadkamer, in afwezigheid
eh buiten wet en van eischer uitgesproken,
te hooren intrekken, - om het dooe
eischer ingediend verzoek tot invrijheidstelling te verwerpen, er zich bij bepaald
heeft het grondbeginsel in herinnering te,
brengen - dat ten andere niet betwist
wordt- dat zegt dat, wanneer een vreemdeling in hechtenis wordt gehouden kraclh
tens een bevel tot aanhouding afgeleverd
door een vreemde overheid en in Belgie
op geldige wijze uitvoerbaar verklaard, de
rechtsmacht niet bevoegcl is zijn invrijheidstelling te bevelen; doordat het Hof
van verbreking alzoo in de onmogelijkheid wordt gesteld zijn toezicht uit te
oefenen, daar de bestreden beslissing in
zoodanige bewoordingen is opgesteld dat
men niet kan weten of de rechters ovei'
den grond der zaak willen verklaren hebben dat er nooit aanleiding bestaat tot
in trekking van het bevel van uitvoerbaarverklaring op dat gebied door de raad-
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-35kamer uitgesproken, of ze, integendeel,
willen zegg·en hebben dat het vreemd bevel
tot aanhouding, in onderhavig geval, op
geldige wij ze inB elgie ui tvoer baarverJ::laa~d
werd, niettegenstaande de omstand1ghmd
door eischer ingeroepen, te weten dat de
daden door de Tsjechische regeering ingeroepen en in g·ezeg·d requisitorium bed~eld
door de Belgische wetten noch voorz1en,
noch beteugeld zouden zijn :
Overwegende dat eischer, aang·ehouden
krachtens een door een vreemde overheid
verleend bevel tot aanhouding en uitvoerbaar verklaard door de raadkamer der bevoegde rechtbank van eers~~n ~anl~.g, ~a
ter bij deze rechtsmacht ZIJn mV~IJheid
stelling heeft aangevraagd door mtrekking van het bevel van uitvoerbaarverklaring··
Over~egende da t de raadkamer beslist
heeft dat er geen aanleiding bestaat om
aan dit verzoekschrift gevolg· te geven,
en dat bestreden arrest, op het beroep
door eischer aangeteekend, de beslissing
van den eersten rechter bekrachtigd heeft,
zich steunende op het feit dat, eenerzijds,
de wet van 15 Maart 1874 op de uitleveringen de voorloopig~ invri.jheids~el
ling van den persoon Wiens mtlevermg·
wordt gevraagd, door de recht~rlijke
macht slechts mag· bevolen worden m g~
val de titel tot hechtenis een voorloop1g
bevel tot aanhouding is uitgaande van een
Belgischen rechter (artikel 5 van boveng·enoemde wet), en op het feit dat, ~nder
zijds, wanneer, zooals in ?nderhav1g geval de titel tot hechtems een vreemd
be~el tot aanhouding· is, dat op geldige
wijze uitvoerbaar werd gemaakt en aan
den belanghebbende werd beteekend, deze
laatste ter beschikking wordt gehouden
niet meer van de rechterlijke macht maar
van de uitvoerende macht, die alleen
meester is te beslissen of ja dan neen de
vreemdeling moet overg·eleverd worden
aan het gerecht van het land dat hem
opeischt (artikel 3 van bovengenoemde
wet);
·
Overwegende dat uit deze redene.n zonder dubbelzinnigheid wordt afg·eleid dat
het Hof van beroep .het bevel der raadkamer dat, overeenkomstig artikel 3 der
wet van 15 Maart 1874 een door een
vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding uitvoerbaar maakt, als niet vatbaar beschouwd heeft voor intrekking
door de rechtsmacht die het uitg·esproken
he eft;
Dat het middel afgeleid uit het gebrek
aan redenen of uit dezer dubbelzinnigheid
dus feitelijken grondslag mist;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen werden nageleefd en dat het
aangeklaagd arrest overeenkomstig de
wet is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.
31 Januari 1939.- 2e Kamer.- Vaai'zitter, H. Rolin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Pourbaix.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat g·eneraal.
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2 Februari 1939.

FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). BURGERLIJKE Z.AKEN. BESTREDEN
BESLISSING IN RET NEDERLANDSCR. VimzOEKSCHRIFT TOT VERBREKING GELDIG GESTELD IN HE'l' FRANSCR. ExPL.OOT VAN BETEEKENING VAN HET VERZOEKSCHRIFT. MOE'l' OPGEMAAKT
WORDEN IN HET NEDERLANDSCR. NIET GELDIGREID VAN EXPLOOT IN RET
FRANSCH WAARBIJ VERTALING IN RET
NEDERLANDSCR.

TVanneer, op een vordering die na 14 Septembei' 1935 werd ingesteld, de best·red~n
beslissing in het Nederlandsch gemaakt ts,
moet het exploot van ?eteekening ~an. het
inleidend verzoekschnft tot voorztemng,
dat geldig in het Fmnsch werd opg~:naakt,
in het Nederlandsch gesteld ZtJn, op
straffe van nietigheid; een exploot in het
Fransch, waarbij een do01· den deurwaardei' eensluidend verklaarde Nederlandsche vertaling is gevoegd, is van
geenm·lei waarde (1). (Wet van 15 Juni
1935, art. 27 en 40.)

EERSTE ZAAK.
(HEYVAER'l' EN ANDEREN, 1'. QUISQUATER.)
ARREST.

Gezien het bestreden vonnis op 31 Occ
tober 1936 <loor de rechtbank van eersten
aanleg te Dendermonde geveld;
Over het middel tot niet ontvankelijkheid van de voorziening·, g·etrokken uit de
nietigheid der beteekening :
Overwegende da t de zaak ingesteld werd
(1) Zie Verbr., 25:Mei 1937 (Bull. en PASIC.,
1937, I, 155; A1nsten van het Hof van vm·b1·eking, 1937, 49); Verbr., 10 JYiaart 1938 (Bull.
en PASIC., HJ38, I, 84; A1Testen van het Hot
van vm·b1·eking, 1938, 46).

-36voor den vrederechter van het kanton
Dendermonde op 9 December 1935, en
dat het bestreden vonnis in het NederIandsch is opgesteld;
Dat, diensvolgens, naar luid van a:rtikel 27 der wet van 15 Juni 1935, betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, de rechtspleging v66r het Hof van
verbreking in de Nederlandsche taal moet
gevoerd worden;
Overwegende dat, gebruik makende van
het vermogen hem toegekend bij artikel 65
derzelfde wet, de advocaat bij het Hof van
verbreking die zijn dienst leende aan lie
eischers, het voorzieninginleidende verzoekschrift in de Fransche taal heeft opgesteld;
Overwegende dat dit verzoekschrift aan
verweerder beteekend werd in de Fransche
taal; dat, bij het Fransch exploot van beteekening gevoegd was een stuk betiteld
"vertaling in het Nederlandsch ,, en door
den deurwaarder bewaarheid als gelijkvormige vertaling van het exploot;
Overwegende dat uit dat stuk vloeit dat
de deurwaarder aan verweerder niet een
exploot in Nederlandsche taal heeft beteekend;
Overwegende dat, het exploot van beteekening der voorziening, Iuidens artikelen 2 7 en 40 der wet van 15 J uni 1935
nietig zijnde, de voorziening niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischers tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens den verweerder.
2 Februari 1939. -1e Kamer.- Voo1'zitter en verslaggever, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. - Pleiter, Mr Veldekens.

verbreking in de Nederlandsche taal moet
gevoerd worden;
Overweg·ende dat, gebruik makende van
het vermogen hem bij artikel 65 derzelfde
wet toegekend, de advocaat bij het Hof
van verbreking die zijn dienst leende aan
den eischer, het voorzieninginleidend verzoekschrift in het Fransch heeft opgesteld;
Overwegende dat dit verzoekschrift beteekend werd aan verweerder, vertegenwoordigd, door : 1° den Minister van
g·eldwezen; 2° den bestuurder der registratie en der domeinen te Antwerpen;
3° den ontvanger van het zegel te Antwerpen;
Overwegende dat de explooten van heteekening uitsluitelijk in het Fransch zijn
opgesteld; dat, bij de afschriften van het
te Antwerpen beteekend exploot, gevoegd
was een stuk betiteld " vertaling in het
Nederlandsch ,, en door den deurwaarder
bewaarheid als g·elijkvormige vertaling
van het exploot;
Overwegende dat uit dat stuk vloeit dat
de deurwaarder aan verweerder niet een
exploot in Nederlandsche taal heeft beteekend;
Overwegende dat, het exploot van beteekening van het vool'Zieninginleidende
verzoekschrift, luidens artikelen 27 en 40
der wet van 15 Juni 1935, nietig zijnde, de
voorziening niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordee1t aanlegger tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens den verweerder.
2 Februari 1939. - 1 e Kamer. - Voorzitter en verslaggeve1', H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.- Pleiters, MMrs Marcq en
Van Leynseele.

TWEEDE ZAAK.
1e KAMER.- 2 Februari 1939.
(R. ZELLIEN, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

Gezien het bestreden vonnis, op 21 April
1937, door de rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen geveld;
Omtrent het middel tot niet ontvankelijkheid :
Overwegende dat de zaak v66r de rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen, op
3 December 1936 werd ingesteld, en dat
het bestreden vonnis in de Nederlandsche
taal is opgesteld ;
Dat, dienvolgens, naar luid van artikel 27 der wet van 15 Juni 1935, betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, de rechtspleging van het Hof van

FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). BURGERLIJKE ZAKEN. lNLEIDEND
VERZOEKSCHRIFT TOT VOORZIENING IN
HET FRANSCH. BETEEKENING IN EEN
ANDERE VLAAMSCHE GEMEENTE DAN
EEN GEMEENTE VAN DE AGGLOMERATIE
BRUSSEL. VERPLICHTING EEN VERTALING IN HET NEDERLANDSCH VAN
HET VERZOEKSCHRIFT BIJ TE VOEGEN,
ZELFS INDIEN DE ADVOCAAT BIJ HET
HOF VAN VERBREKING PERSOONLIJK
DE VRIJHEID GENIET DE TAAL TE KIEZEN.

JVanneer, op een vo1'dering ingesteld na
14 September 1935, het inleidend ver-

-_:: __ 1

r-----

I

_I_

-37zoekschrift tot voorziening, in het Fransch
gesteld, moet beteekend worden in een
Vlaamsche gemeente die niet behoort tot de
Brusselsche agglomeratie, moet ei' een vertaling in het Nederlandsch worden bijgevoegd, tenzij de verweerder het Fi·ansch
als taal van de rechtspleging gekozen of
aangenomen heeft.
Deze verplichting om een vertaling bij te
voegim ge!dt zelfs indien de advocaat bij
het Hof van verb1·eking, die het verzoekschrift opgemaakt heeft, persoonlijk de
vrijheid geniet om de taal te kiezen tot
15 September 1945 (1). (Wet van 15 Juni
1935, art. 38, al. 2 en 5; art. 40, a!. 1,
en art. 65.)
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ
VAN BUURTSPOORWEGEN,
'!'. VAN DRIESSCHE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis door de
rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas-Waas, den 18 Decem'Qer 1937 geveld;
Omtrent het door verweerder tot
verbreking opgeworpen middel van nietontvankelijkheid der voorziening, luidende : indien het verzoekschrift tot cassatie van aang·eklaagd vonnis in 't Nederlandsch uitg·esproken, regelmatig, krachtens artikel 65 der wet van 15 Juni- 1935
op het gebruik der talen in g·erechtszaken,
in 't Fransch werd opgesteld door eenen
advocaat bij het Hof van cassatie v66r
1 Januari 1934 benoemd, dit verzoekschrift niettemin (op ongeoorloofde wijze)
met terzijdestelling van artikel 38, lid 2,
van bovenvermelde wet, zonder toegevoegde Nederlandsche vertaling· beteekend
werd in een Vlaamsche gemeente die niet
behoort tot de Brusselsche agglomeratie;
dat, de toevoeging van zulke vertaling
door de wet op straf van nietigheid voorgeschreven is;
Overwegende dat de voorziening tot
verbreking, waarvan, in burgerlijke zaken,
de vormen door de wet van 25 Februari
1935 zijn voorgeschreven, een akte van
rechtspleging daarstelt;
Overwegende dat artikel 38, lid 2, der
wet van 15 Juni 1935 op het gebruik der
talen in g·erechtszaken, bepaalt dat : « aan
elke in het Fransch gestelde akte van
rechtspleging en aan elk in dezelfde taal
gesteld vonnis of arrest, waarvan de
beteekening moet gedaan worden in eene
Vlaamsche gemeente, die niet behoort tot
( 1) Zie de voetnota. onder vorig arrest.

de Brusselsche agglomeratie, een Nederlandsche vertaling zal toegevoegd worden";
Overwegende dat het verzoekschrift tot
verbreking in de Fransche taal opgesteld,
bij exploot in 't Nederlandsch opg·emaakt,
te Lokeren, Vlaamsche gemeente, alwaar
de verweerder gehuisvest was, werd beteekend; maar dat het niet blijkt dat er
een Nederlandsche vertaling van dit verzoekschrift toegevoegd was; dat niets aantoont dat, voor de rechtspleging, de verweerder aan wien de beteekening moest
gedaan worden, krachtens .de afwijking
in lid 5 van voornoemd artikel 38 bedong·en, de taal zou gekozen of aanvaard
hebben, in dewelke het verzoekschrift tot
verbreking gesteld werd;
Overweg·ende dat het beg·insel in artikel 38, lid 2, opgenomen, een algemeene
draagwijdte heeft, wat betreft de daarin
beoogde akien van rechtspleging, vonnissen en arresten; dat het noch onderscheiding·, noch be perking duldt; dat zijn
toepassing· op het bijzonder geval door
artikel 65 van boveng·emelde wet beschouwd, noch op de bewoordingen, noch
op den geest van deze laatste bepaling
afstuit;
Overwegende dat niets toelaat te zeggen dat het aanvullend verslag aan de
kamer voormeld artikel 65 verkeerd zou
hebben uitgelegd doordat het bevestigt
dat de advocaten, die, van het vermogen
er in verleend gebruik maken, verplicht
zijn aan de door hun in 't Fransch opg·esteld verzoekschriften tot cassatie, en
memories, een Vlaamsche vertaling te
voegen, wanneer deze akten van rechtspleging in het Vlaamsche gedeelte van het
land te beteekenen zijn;
Overwegende dat, luidens artikel t.O,
lid 1, van hooger vermelde wet, de regel
van artikel 38, lid 2, derzelfde wet op straf
van nietigheid voorgeschreven is, en dat
die nietigheid zelfs van ambtswege moet
uitgesproken worden;
Dat daaruit volgt dat de voorziening
niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt eischeres tot de
kosten, en tot de vergoeding van 150 frank
jegens den verweerder.
2 Februari 1939. - 1 8 Kamer.- Vooi'zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil,
advocaat generaal. - Pleiters, MMr• Collette en Marcq.
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38en Wery heeft vervolgd om, op zelfde
plaats en zelfden datum : de eerste, beREGELING VAN RECHTSGEBIED.- stuurder zijnde van een autovoertuig, verzuimd te hebben op de aansluitingen zijn
REGELING VAN RECHTSGEBIED VOOR HET
GEHEEL.
uiterste rechterzijde te houden, verzuimd te hebben voortdurend meester
W anneer een beschikking van de raad- te blijven van zijn snelheid en deze derkamer, verzachtende omstandigheden aan- wijze te regelen dat hij v66r zich een volnemend, een beklaagde nam· de politie- doende ruimte behoudt om v66r een hinrechtbank verwijst wegens onvrijwillig dernis zijn voertuig tot stilstand te kuntoegebrachte verwondingen, en de ambte- nen brengen; de tweede, bestuurder zijnde
naar van het openbam· ministerie bij die van een motorrijwiel en een secundairen
1·echtbank dien beklaagde, alsmede den weg uitkomende om een hoofdweg· op te
pe1·soon aan wien onvoorzichtig verwon- rijden, verzuimd te hebben den doorgang
dingen werden toegebmcht, dagvaardt af te staan aan deze die over den hoofdom tegelijkertijd gevonnist te worden we- weg rijdt;
gens ove1·tredingen tegen de verkeersOverwegende dat de politierechtbank
politie, - wanneer dam·na de correc- te Luik, door vonnis, in dato 21 Mei 1938,
tioneele rechtbank, uitspraak doende in Wery van de vervolging heeft ontslagen
beroep over al de telastleggingen, ver- zonder kosten, en Closset hoofdens de drie
klaart dat het feit van de overtredingen hem ten laste gelegde inbreuken heeft
tegen de verkeerspolitie, waarvoor het veroordeeld tot een geldboete van 5 frank
onvrijwillig gekwetste slachtoffer samen vermeerderd met 60 deciemen, en hem
werd vervolgd, door het onderzoek zou daarenboven veroordeeld heeft om aan
kunnen blijken te zijn een element van Wery, die zich burgerlijke partij had gehet wanbedTijf van onvTijwillig toege- steld, als schadevergoeding, de som van
brachte verwondingen, wam·vooT de Taad- 2. 762 fr. 20· te betalen;
kame1' geen veTwijzing heeft bevolen, en
Overwegende dat, op beroep van Closset
derhalve beslist dat de politierechte1' zich en van den procureur des Konings te
onbevoegd moest ve1·klaren om over al de Luik, de correctioneele rechtbank te Luik,
feiten uitspmak te doen, en tevens zich door vonnis in dato 18 October 1938, zich
zelf onbevoegd veTklaaTt voor het geheel, onbevoegd heeft verklaard, omdat << het
bestaat e1· aanleiding tot regeling van feit dat als grond dient der aan Wery ten
1·echtsgebied (1).
laste gelegde beticht.ing, zich tijdens het
onderzoek zou kunnen voordoen als een
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
bestanddeel uitmakende van het wanbeT. CLOSSET EN WERY.)
drijf van verwondingen die door Wery onvrijwillig zouden veroorzaakt geweest zijn
ARRES'r.
aan Schreurs, en dat door de raadkamer
geen enkel beschikking werd geveld om
Gelet op het verzoekschrift tot regeling over deze gebeurlijke betichting uitspraak
van rechtsgebied ingediend door den te doen ";
Heer Procureur des Koning·s bij de rechtOverwegende dat, door de beschikking
der raadkamer van 21 December 1937 en
bank van eersten aanleg te Luik;
Overwegende dat een beschikking, in door het requisitorium van 18 J anuari
dato 21 December 1937, der raadkamer 1938 van den officier van het openbaar
van gezegde rechtbank, ten voordeele van ministerie bij de politierechtbank te Luik,
beklaagde verzachtende omstandigheden de misdrijven in de akten van vervoldie ze aanduidt aannemende, Closset v66r ging omschreven bij de correctioneele
de bevoegde politierechtbank heeft ver- rechtbank te Luik, in graad van beroep,
wezen om, te Luik, op 2~ November 193 7, aanhangig werden gemaakt;
bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg,
Overwegende dat deze rechtbank, door
doch zonder het inzicht om den persoon uitspraak te weigeren over deze misdrijvan een ander aan te randen, onvrijwillig ven, onder voorwendsel dat het feit, grond
slagen of verwondingen te hebben veroor- van een hunner, gebeurlijk een hestandzaakt aan Wery en aan Schreurs, echtge- dee] zou kunnen uitmaken van het wannoote Wery;
bedrijf van onvrijwillige verwondingen
Overwegende dat de officier van het door Wery veroorzaakt aan Schreurs, dan
openbaar ministerie daarenboven Closset wanneer dit enkel geheurlijk misdrijf
slechts kan vervolgd worden door de vordering van het openbaar ministerie, die
(1) Vergelijk Verbr., 26 September 1913
dienaangaahde aileen bevoegd is, de rege1s
(Bull. en PASIC., 1913, I, 412).
harer bevoegdheid heeft geschonden en
:<e KAMER.- 6 Februari 1939.
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artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering verkeerd heeft toegepast;
.
Overwegende dat de hierboven bedoelde
beschikking en vonnis beide in kracht
van gewijsde zijn gegaan, en dat uit hul).
strijdigheid een nega tief geschil van rechtsgebied ontstaat dat den gang· van het g·erecht belemmert en aanleiding geeft tot
regeling van rechtsgehied;
Om deze redenen, het rechtsgebied regelende, het Hof vernietigt het vonnis op
18 October '1938 door de correctioneele
rechtbank te Luik gewezen; beveelt dat
onderhavig· arrest zal overgeschreven worden op de registers der rechtbank van
eersten aanleg te Luik en dat melding· er
van zal gemaakt worden in den rand van
het vernietig·d vonnis; legt de kosten ten
laste van den Staat; verwijst de partijen
naar de correctioneele rechtbank te Hoei,
zetelende als rechter van beroep in politiezaken, opdat uitspraak worde gedaan over
de beroepen door Closset en door den procureur des Konings te Luik, ingesteld tegen het vonnis op 21 Mei 1938 door de
politierechtbank te Luik gewezen.
6 Februari '1939.- 2e Kamer.- Voorzitter en ve1·slaggever, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den
Kerckhove, eerste advocaat generaal.

2° KAMER. -

6 Februari 1939,

1° BELASTINGEN -~ NATIONALE CRISISTAXE. - INKOMSTEN VOORTGEBRACHT
OF ONTVANGEN IN HET BUITENLAND.0NDERWORPEN AAN DE BELASTING.
2° BELASTINGEN.- NATION ALE CRISISTAXE. - lNKOMSTEN ONTVANGEN IN
HET BUITENLAND. - VERPLICHTING ZE
AAN TE GEVEN. - FRANSCH-BELGISCHE
OVEREENKOMST.
3° BELASTINGEN. - NATIONALE CRISISTAXE. - AARD.
4° MIDDELEN TOT VERBREKING. FISCALE ZAKEN. - MIDDEL NIET ONDERWORPEN AAN DEN RECHTER. - AFGEWEZEN.
5° BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN. - INKOMSTEN ONTVANGEN IN
RET BUITENLAND. FRANSCH-BELGISCHE OVEREENKOMS'l' DIE DEZE INKOMSTEN IN BELGIE VRIJSTELT.- VERPLICHTING ZE AAN TE GEVEN ALS BELASTBAAR VOOR DE CRISISTAXE.
0

'1 ° De nationale crisistaxe treft de inkomsten
van de in Belgie gevestigde of verblijvende personen, zelfs indien die inkom-

sten voortgebracht of verkregen werden in
het buitenland. (Wet van 30 December
1932.)
2° De Fransch- Belgische Overeenkomst van
16 Mei 1931, belcrachtigd door de wet
van 28 December 1931, betreft alleen de
inning van de belasting en ontslaat niet
van de verplichting de in het buitenland
verkregen bedrijfsinkomsten aan te geven.
3° De nationale cris·istaxe is een personeele
belasting.
4° Het Hof verwerpt het middel dat aan den
re.chter, die ot•er de zaak uitspraak deed,
met onderworpen werd.
5° De Fmnsch-Bel.gische Overeenkomst van
16 Me1: 1931, die slechts dubbele belasting
wil voo1·komen, ontslaat dengene, diP, de
nationa!e crisistaxe verschuldigd is en in
Belgie gevestigd is of er verblijft, geenszins va.n de toepassing van de klimmende
bedragen voor tn het buitenland verkregen
bedriJfsinlcomsten.

(EYERS,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door .het
Hof van beroep te Brussel den 1'1 Mei 193 8
gewezen;
Omtrent het eerste middel, betreffende
de nationale crisisbijdrage, afgeleid uit de
verkeerde uitlegging·, vcrkeerde toepassing en bijgevolg, schending : a) der wet
van 30 December 1932, die in haar artikel 1 het Gouvernement machtigt een
bijzondere taxe te heffen als nationale
crisisbijdrage; b) van het .uitvoel'ings
Koninklijk besluit van 13 Januari 1933
in zijn artikelen 1, 4 en 9; c) van het
Koninklijk besluit van 31 Mei 1933, dit
van 13 Januari 1933 in zijn artikel1 wijzigende; d) der wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld door Koninklijk besluit van 6 Oogst 1.931, in hun
artikelen 25, §§ 1 en 2, 29, § 1, 53, § 1;
e) der wet van 28 December 1931, eenig
artikel, de Fransch-Belgische Overeenkomst van 16 Mei 1931 goedkeurende die
krachtens de wet van 1 Oogst 1932 vanaf
15 Juli 1933 in voege werd gebracht;
f) van artikel 2 der wet van 15 Mei 1846
op de boekhouding· van den Staat, vergeleken met artikel 74 der wetten op de
inkomstenbela,stingen samengeschakeld op
6 Oogst 1931, doordat bestreden arrest
verklaard heeft dat de bezoldiging, in
Frankrijk gedurende het jaar 1933, toegekend en betaald aan verzoeker, die door
een derde betaald wordt zonder dat hij
door een contraet van aanneming gebon-

-40den is, aan de nationale crisisbijdrage on- inning· onroogelijk maakt voor de inkomsten in den vreerode verkregen;
derworpen is, alhoewel :
Dat, inderdaad, indien deze wijze van ·
1. Volgens den geest der wetten en
Koninklijke besluiten sub. litt. a, b en c innen voorzien is in artikel 4, dit artikel
aangehaald de nationale crisisbijdrage, sJechts de inning beoogt van de nationale
zelfs met het bedrag verminderd tot een crisisbijdrage op de bezoldigingen en toevierde, niet verschuldigd is wegens bezol- gewezen sommen, waarvan spraak in
artikel 1, !itt. a, en dat de andere wijzen
digingen in den vreemde verdiend;
inn en niet uitgesloten zijn;
2. Luidens de wetsbeschikkingen aan- van
Dat het roiddel in zijn eerste lid dus
gehaald sub Iitt. d, geen enke1e wet ver- niet mag aangenomen word. en;
zoeker verplichtte zijn bedrijfsinkomsten
Omtrent het tweede lid van het middel :
aan te gevev die hij in Frankrijk had verOverwegende dat eischer de niet-verkregen, en dat alzoo biJ gebrek aan regel- plichting
een aangifte te doen der in
matigen grond van inning deze laatste Frankrijk verkregen
bedrijfsinkorosten afgeen wettelijke waarde he eft;
leidt uit het feit dat deze inkomsten,
3. De Fransch-Belgische Overeenkomst krachtens de Fransch-Belgische Overvan 16 Mei 19311uidens zijn artike12, § 3, eenkomst van 16 Mei 1931 (wet van
toepasselijk is op de reeele .r:echtstreeksche 28 December 1931) aileen in Frankrijk
belastingen en dat de nationale crisis- belastbaar zijn;
bijdrage dat karakter heeft;
Maar overwegende dat men onderscheid
4. De nationale crisisbijdrage, ten Iaste moet maken tusschen de regels betreffende
van verzoeker vereffend, van toe passing de aangifte der inkomsten en deze bezijnde op de inkomsten van 1933 tot het treffende inning der belasting;
dienstjaar 1933 behoort en dat- dit laatste
Overwegende dat, zelfs indien de inning
gesloten was op den datum der ter rolle der belasting op deze inkomsten slechts in
brenging in Mei 1933;
Frankrijk had plaats gehad, de eischer
.Omtrent het eerste lid van het middel : door dit feit niet zou ontslagen zijn van
Overwegende dat de belasting princi- de verplichting aangifte te doen, verplichpieel geheven wordt op de inkomsten van ting waarvan de Fransch-Belgische Overde personen die in Belgie woonachtig zijn eenkomst niet is afgeweken;
en er verblijven, zelfs dan wanneer die
Dat het dus ten onrechte is dat hij tot
inkomsten in den vreemde zouden opge- staving van zijn voorziening een ontslabracht of verkregen geweest zijn;
ging van aangifte yan inkomsten inroept;
Omtrent het derde lid van het roiddel :
Overwegende dat de volstrekt algemeene bewoordingen van artike11, § 1, 1°,
Overwegende dat eischer, om de
der wet van 30 December 1932, van arti- Fransch-Belgische Overeenkomst van
kel 1 van het Koninklijk besluit van 16 Mei 1931 op de nationale crisisbijdrage
13 J anuari 1933 en van het verslag aan toe te passen, aan deze het karakter van
den Koning betreffende dat Koninklijk een reeele rechtstreeksche belasting toebesluit dit princiep bevestigen en, behou- kent;
dens uitdrukkelijke afwijking, niet toeOverwegende dat, indien de reeele
Iaten dat de bedrijfsinkomsten in den rechtstreeksche belastingen onder gevreemde verwezenlijkt uit de toepassing zegde overeenkomst vallen (art. 2, § 1),
van deze beschikkingen worden gesloten; de personeele er aan OJ.ltsnapt krachtens
Overwegende, inderdaad, dat er nauw§ IV, van het slotprotocol aan de overkeurig wordt bepaald dat de nationale eenkomst gehecht;
crisisbijdrage geheven wordt op "a11e beOverwegende dat aan de nationale
zoldigingen, vergoedingen, pensioenen, bij- crisisbijdrage het karakter van een perverdiensten, renten en oro 't even welke soneele belasting moet gegeven worden,
toegewezen sommen, baten van vrije want zij wordt niet geheven op de verberoepen en winsten van allen aard " schillende afzonderlijk genomen soorten
en dat, indien er aan dit algeroeen grond- van inkomsten, maar wei op het geheel
beginsel zekere afwijkingen worden ge- der inkomsten van den belanghebbende,
bracht, geen enkele . dezer afwijkingen en zij he eft voor doel den belastingplichzekere winsten of inkomsten bedoelt om- tige zelf te treffen, rekening houdende met
dat deze in den vreemde zouden verdiend zijn persoonlijkheid en zijn vermogen,
geweest zijn;
vermits het verslag aan den Koning, dat
Overwegende dat het ten onrechte is het Koninklijk besluit van 13 Januari
dat eischer houdt staan dat het Konink- 1933 voorafgaat duidelijk zegt dat het
klijk besluit van 13 Januari 1933, voor « aile burgers zijn die ertoe in staat zijn,
nationale crisisbijdrage, slechts de "in- en elkeen naar zijn vermogen )), die tot
ning aan de bron " beschouwt, wat de het werk van herstel moe ten bijdragen;
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Omtrent het vierde lid van het middel :
Overwegende dat noch uit de bestreden
beslissing, noch uit eenig stuk aan het
Hof voorgelegd, blijkt dat de bewijsvoering die in dit lid voorkomt aan den
rechter over den grond der zaak zou onderworpen geweest zijn;
Overwegende dat het middel in geen
enkel van zijn vier !eden mag worden
aangenomen;
Omtrent het tweede middel betreffende
de bedrijfsbelasting : afgeleid uit de verkeerde uitlegging, verkeerde toepassing
en bijgevolg schending van : a) de wet
van 28 December 1931, eenig artikel, tot
goedkeuring van de overeenkomst op
16 Mei 1931 tusschen Belgie en Frankrijk
gesloten om de dubbele belasting te vermijden (krachtens de wet van 1 Oogst 1932
vanaf 15 Juli 1933 in voege gebracht, in
't bijzonder wat de toepassing betreft van
artikel 1, §§ 1, 2, 6 en 11, alinea 1, der
gezegde overeenkomst; b) van artikel 25,
§ 1, 35, § 1, en 53, § 1, der wetten op
de inkomstenbelastingen samengeschakeld
door Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931,
doordat bestreden arrest verklaard heeft
dat de bezoldiging van daglooner of bezoldigde in Frankrijk uitbetaald aan een
persoon gehuisvest in Belgie moet in acht
genomen worden voor het aanslagpercentage dat verschuldigd is op de in Belgie
verkregen inkomsten, alhoewel, zooals het
arrest het ten andere vaststelt, de bezoldigingen van die soort in Belgie van helasting geheel vrij zijn :
Overwegende dat zooals werd uiteengezet bij de behandeling van het tweede
lid van het eerste middel, de FranschBelgische overeenkomst van 16 Mei 1931
slechts ten doel en voorwerp heeft de dubbele belastingen te vermijden, dat zij
slechts betrekking heeft op de inning der
belastingen, en dat men er moet voor zorgen haar toepassing niet uit te breiden op
zaken die zij niet op het oog heeft gehad,
namelijk noch op de aangifte in Belgie
van het geheel der belastbare bestanddeelen, noch op de verandering der
klimmende aanslagen overeenkomstig het
geheel der inkomsten; dat het mid del dus
in rechte grondslag mist;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.
6 Februari 1939.-2° Kamer.- Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. :__ Verslaggever, H. Wouters.
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
- Pleiter, Mr Van Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. VRAGENLIJST DIENEND TOT RET OPMAKEN VAN DE LIJST
VAN DE GEZWORENEN. 0PGESTELD
IN RET NEDERLANDSCH. WEIGERING
DAAROP TE ANTWOORDEN GESTEUND OP
RET GEBREK AAN KENNIS VAN DE TAAL.
CONCLUSIE WAARIN WORDT AANGEVOERD DAT DIE WEIGERING DE UITOEFENING IS VAN EEN RECHT. CONCLUSIE NIET BEANTWOORD. VERBREKING.

Is niet wettig met 1·edenen ornkleed het
a1'Test dat verzuirnt te antwoorden op de
conclusie waarin beklaagde aanvoert dat
hij de in het Nede1·landsch gestelde
vragenlijst, dienend tot het oprnaken van
de lijst van de gezworenen, niet kon
verstaan, en hij met recht zijn handteekening rnocht weigeren op een stulc dat
opgemaalct werd in een taal die hij valgens de wet niet verplicht was te kennen
(Grondw., art. 9?; wet van 18 Juni
1869, artt. 98 en 115bis, gewijzigd
door de wet van 21 December 1930,
artt. 3 en 17.)
(MICHOTTE DE WELLE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, den
9 November 1938 door het Hof van be-

roep te Brussel gewezen;
Omtrent het middel van ambtswege
opgeworpen en afgeleid uit de schending
van artikel 97 der Grondwet;
Overwegende dat eischer vervolgd was
om, te Leuven, in den loop der maanden
Maart en April 1938, zich te hebben onthouden antwoord te geven op de vragen
krachtens artikel 98 der wet van 18 Juni
1869 gesteld en die moesten dienen tot
het opmaken van de lijst der gezworenen;
Overwegende dat eischer v66r het Hof
van beroep conclusien heeft genomen
waarin hij hield staan dat, daar hij een
vragenlijst in de Vlaamsche taal opgesteld onmogelijk kon verstaan, hij met
recht zijn handteekening mocht weigeren
op een stuk opgesteld in een taal die hij
volgens de wet niet moest kennen, en dat
hij geenszins verplicht was zich tevreden
te stellen met een vage vertaling gegeven
door een politieagent die van zijn hoedanigheid van beeedigd vertaler niet deed
blijken;
Overwegende dat bestreden arrest op
deze conclusien niets geantwoord heeft;
dat het enkel zegt dat het feit, door den
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-42eersten rechter bewezen verklaard, door
het onderzoek v66r het Hof gedaan bewezen is gebleven ;
Dat bet arrest dus niet met redenen
omkleed is en dat het artikel 9? der
Grondwet overtreden heeft;
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 gemaakt worden in den rand der vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
6 Februari 1939. - 28 Kamer. - Voorzitter· en verslaggever, H. Hod tim, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie : H. Sartini van den
Kerckhove, eerste ad vocaat generaal.
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KA~mR.-

6 Februari 1939.

GRONDBELASTING.

-

Am·mEL 13

VAN DE WETTEN GEORDEND DEN 6n AUGUSTUS 1931. 0NROEREND GOED
UITGEBAAT DOOR DEN EIGENAAR.
VERMINDERING VAN DE BELASTING.

Artikel 13 van de belastingwetten, geordend den 6n Augustus 1931, maakt geen
onderscheid tusschen het geval wam·in een
onroer·end goed in huur wordt g€-geven en
het geval wam·in het door den eigenaar
wordt uitgebaat; deze heeft r·echt op
lcwijtschelding of vermindering van de
belasting, indien hij doet blijken van de
buitengewone omstandigheden, die aanleiding gaven tot een verschil van ten
minste 10 t. h. tusschen het kadastraal
inkomen en de uit zijn onroerend goed
rechtstreeks getrokken opbrengst, welke
opbr·engst het " werkelijk verkregen inkomen » uitmaakt, dat door hoogervermelde bepaling voor·zien wordt (1).
(BESTUUR VAN FINANCIEN,
T. SENY.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest den 1? December 193? door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Omtrent het middel tot verbreking :
schending of verkeerde uitlegging van
artikelen 4, §§ 1, 5 en 6, 13, § 1, en 33,
§ 1, der wetten op de inkomstenbelastin(1) Vergelijk Verbr., 27 Juni 1938 (Bull. en
PAsrc., 1938, I, 229).

gen, samengeschakeld door Koninklijk
besluit van 6 Oogst 1931, doordat bet
Hof van beroep te Luik voor recbt beeft
gezegd dat de vermindering voorzien bij
§ 1 van gezegd a.rtikel 13 aa.n den eigenaar niet mag geweigerd worden om de
enkele reden dat de goederen door hun
eigenaar werden uitgebaat :
Overwegende da.t de beslissing van den
directem der belastingen insluit dat bet
voordeel van artikel 13, § 1, der wetten
op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door Koninklijk besluit van
6 Oogst 1931, op algemeene wijze, in alle
geval zou moeten geweigerd worden aan
den eigenaar die zelf zijn onroerend goed
uitbaat, zonder- in het minst rekening te
moeten houden met de omstandigheden,
voorwaarden en uitslagen van zulk een
uitbating;
.
Overwegende dat deze beslissing te
volstrekt is; dat het hierboven bedoeld
artikel geen onderscheid maakt tusschen
het geval waarin een onroerend goed in
huur wordt gegeven en het geval waarin
het wordt uitgebaat door den eigenaar
die er, door hem zelf of door zijn aangestelden, een winst tracbt uit te halen;
dat het "werkelijk verkregen inkomen »
van een onroerend goed niet noodzakelijk de opbrengst van verhuring is; da.t
het even goed de opbrengst kan zijn van
een rechtstreeksche uitbating door den
eigenaar; dat deze recht he eft op het
voordee1 van bovenbedoelde beschikking,
op voorwaa.rde dat hij van de buitengewone omstandigheden doet blijken die
oorzaak zijn van het voorziene verschil
tusschen het werkelijk zuiver ink omen,
dat hij zelf uit zijn onroerend goed getrokken he eft, en het kadastra.al inkomen;
Overwegende dat deze a.anspraak van
verweerder niet, zooals eischer het beweert, de regels die moeten gevolgd worden om het kadastraal inkomen te schatten wil vervangen door de toepassing van
artikel 13; dat gezegde aanspraak, heel
de draagwijdte van bovengenoemde regels
behoudende, enke1, voor zulk bepaald
dienstjaar, het voordeel opeischt van
artikel 13, § 1, daar waar het buitengewoon recht, aan den belastingplichtige
toegekend, van toe passing is;
Overwegende dat bestreden beslissing,
- door te beslissen eenerzijds dat de
voorziene vermindering niet mag geweigerd worden om de enkele red en d at de
goederen door den eigenaar werden uitgebaat, en, anderzijds, dat de buitengewone omstandigbeden de vermindering
van de belasting konden rechtvaardigengeen enkele der in de voorziening bedoelde
beschikkingen heeft geschonden;
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Omtrent het eenig middel tot verbreOm deze redenen, het Hof verwerpt de ·
voorz1ening; veroordeelt eischer tot de king: schending van artikel 97 der Gri:mdwet, doordat bestreden arrest niet met
kosten.
redenen omkleed is; dat het er zich inder6 Februari 1939.- 2e Kamer.- Voor- daad bij bepaalt te verklaren dat de
zitter: H. Hodum, raadsheer waarnemend feiten bewezen zijn, dan wanneer eischer
voorzitter. - Verslaggevm· : H. Genart. nauwkeur g bepaalde conclusien had -geGelijkluidende conclusie : H. Sartini nomen om een onderscheid te maken tusvan den Kerckhove, eerste advocaat schen de. twee hem ten laste gelegde gegeneraal.
sprekken; dat, wat het eerste betreft,
waar hij in zijn gesprekken schepen
Renard behandeld had als « onbeschoft ».
2e KAMER. - 6 Februari 1939.
eischer enkel den smaad dien hij kwam te ·
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ondergaan had gekenmerkt; dat he t
ARRESTEN.- CONCLUSIE.- BEANT- woord geenszins de perken van een geWOORDING DOOR DEN RECHTER. - VER- paste protestatie te buiten g·ing; dat, wat
het tweede betreft, waar de gezegd e
EISCHTEN.
H. Renard als een « oneerlijk man» werd
Artikel 97 van de Grondwet eischt dat elk behandeld, hij loochent het te hebben gevonnis met redenen omkleed moet zijn; zegd, en dat hij door een bewijsvoering,
derhalve is de rechter gehouden te ant- nauwkeurig wat de waarde der getuigewom·den op de vragen, ve1·weermiddelen nissen aangaat, zijn onschuld bewees :
en exceJ!ties, die in de conclusies van
Overwegende dat eischer vervolgd was
de parttjen vervat z~in; hij is echter niet om te Wasmes, op 28 Mei 1937, een
verplicht antwoord te verleenen op de schepen in de uitoefening van zijn ambt
bewijsvoering, die dient tot staving van te hebben gesmaad;
Overwegende dat eischer, in zijn v66r
die vragen, verweermiddelen en excephet Hof van beroep genomen conclusien
ties (1).
hield staan dat zoo het juist was dat hij
(FAUVIAU.}
den persoon, die zich jegens hem onjuist
had uitgedrukt, als onbeschoft had behanARREST.
deld, deze beoordeeling in niets de perken
Gelet op het bestreden arrest' door het van een gepaste protestatie te buiten ging;
Hof van beroep te Brussel den 5 Juli 1938 dat, voor 't overige, de vervolgingen tegewezen;
gen hem ingespannen klaarblijkelijk g·e(1) In strafzaken kan beklaagde zijn vragen, verweermiddelen en excepties, waarop de
rechter zal behoeven te antwoorden, aanvoeren op tweeerlei wijze :
1° Of wel neemt beklaagde zijn conclusie
sch?'iftelijk. Zij moet dan gesteld worden op
gezegeld papier of geviseerd zijn voor zegel.
Die conclusie-akte wordt, met het zittingsblad, in den bundel geplaatst.
2° Of wel doet beklaagde zijn vragen, verweermiddelen en excepties nwndeling gelden.
In dit geval moet hij vra.gen dat de rechter
hem desaangaande akte zou verleenen. De
rechter mag niet weigeren akte te vm·leenen,
onder voorwendsel dat de mondelinge conclusie geen vraag, verweermiddel of exceptie
bevat, Zoodanige beslissing zou desnoods verbroken worden, daar het Hof van verbreking
in de onmogelijkheid zou gesteld zijn controle uit te oefenen.
Bijgevolg, telkens wanneer bekl!tagde akte
vraagt van zijn mondeling voorgebrachte
conclusie, is de rechter gehouden deze conclusie hetzij te doen opteekenen in het zittingsblad, hetzij te vermelden in het vonnis.
Echter zou de mondeling genomen con-

clusie, waarvan beklaagde akte vraagt, ook
door hem of door zijn raadsman zelf opgeteekend kunnen worden op een eenvoudig
blad papier. Dit blad papi.er, voorzien van de
handteekening van den voorzitter en den
griffier wordt aan het zittingsblad toegevoegd,
waarvan het dee! zal uitmaken, en is, zooals
het zittingsblad zelf, vrij van het zegel.
Uit het bovenstaande volgt : a) ingeval de
conclusie van beklaagde als een afzonderlijke
akte wordt beschouwd, moet zij geschreven
zijn op gezegeld papier, of voor zegel geviseerd worden; b) ingeval de conclusie van beklaagde beschouwd wordt als de vermelding,
in een bijvoegsel van het zittingsblad, van de
vragen, verweermiddelen en excepties die als
zoodanig mondeling worden voorgebracht, dan
maakt die conclusie deel uit van het zittingsblad, en is zij v1•ij van het zegel, zooals het
zittingsblad (zie Ve1•br., 28 Maart 1938, en de
voetnota 1, geteekend L. C., in Bull. en PASIC'.,
1938, I, 118; An·esten van het Hot van verb!·eking, 1938, 69; alsmede Verbr., 8 Juni1938,
en de voetnota 2, geteekend L. C., in Bull.
en PAsrc., 1938, I, 201, 202 vlg., en A!Testen
van het Hof van vm·bnking, 1938, 128 vlg.).
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steund waren niet op dat woord " onbeschoft "• maar op de beschuldiging tegen
hem uitgebracht door den H. Renard, die
er zich over beklaagde als " oneerlijk
man " te zijn behandeld geweest; dat hij
met de meeste krachtdadigheid loochende
deze woorden te hebben uitgesproken;
Overwegende dat eischer, om zijn onschuld te bewijzen, vervolgens verschillende argumenten aanvoerde om te bewijzen dat aileen de getuigen, die verklaarden het ten laste gelegde woord niet
hebben gehoord, geloofwaardig waren;
Overwegende dat alhoewel artikel 97
der Grondwet eischt dat elk vonnis met
redenen omkleed zij en dat de rechter
diensvolgens de conclusii:in van partijen
moet beantwoorden voor zoover ze vragen, verweermiddelen en excepties behelzen, hij nochtans de bewijzen tot hun
staving aang·evoerd niet moet beantwoorden;
Overwegende dat bestreden arrest zonder overtreding van artikel 97 der Grandwet als vaststaande heeft mogen beschouwen dat eischer den schepen Renard gesmaad had, zonder de bewijzen
te beantwoorden die eischer in zijn conclusiiin deed gelden om te bewijzen dat
hij dezen niet als " oneerlijk man '' had
behandeld;
Overwegende dat eischer in zijn conclusien zelf beweerde dat de tegen hem
ingestelde vervolgingen klaarblijkelijk niet
g·esteund waren op het feit dat hij schepen
Renard in zijn woorden als " onbeschoft "
had behandeld;
Dat bestreden arrest eischer dus mocht
veroordeelen zonder een verweermiddel te
beantwoorden betreffende een feit dat
door hem zelf als ter zake niet dienend
werd beschouwd;
Overwegende, voor 't overige, dat bestreden arrest werd geveld op een rechtspleging in dewelke de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorzieni.ng; veroordeelt eischer tot de
kosten.
6 Februari 1939. - 2" Kamer. - Voor-zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine.
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini
van den
generaal.

Kerckhove,

eerste

advocaat

2"

KAMER.-

7 Februari 1939.

BELASTING OP DE INKOMSTEN.
BELGISCH CONGO. VENNOOTSCHAPPEN. BIJZONDER REGIME INGESTELD
DOOR DE BELGISCHE WET VAN 21 JUNJ
'1927. - VOORWAARDEN TOT TOEPASSING.

H et bijzonder regime in fiscale zaken ingesteld door de wet van 21 Juni 1927 is
slechts van toepassing op de vennootschappen die hun rnaatschappelijken zetel of
hun hoo(dbestu1tr in Belgie hebben en die
al hun zetels voor exploitatie in de
Kolonie bezitten; daarvan zijn uitgesloten de vennootschappen die een zetel
vom· exploitatie hebben in Belgie of in
een ander land.
(KOLONIE BELGISCH CONGO EN OPENBARE
SCHATKIST, T. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP VERLAET EN cie, IN VEREFFENING.)
ARREST.

Gelet op het arrest den 8 J uni 193 7
door het Hof van beroep te Leopoldville
gewezen :
Overwegende dat het verzoekschrift
tot verbreking na over de drie pun ten te.
hebben gehandeld die het voorwerp der
bestreden beslissing hebben uitgemaakt,
te weten de belastingen van 1924 en 1925,
deze van 1926 en deze van 1927 en 1928,
slechts de oplossing bestrijdt die aan dit
laatste werd gegeven, waaruit voortvloeit
dat het slechts ontvankelijk is voor zoover het de verbreking vraagt van het
arrest op dit enkel punt;
Omtrent het eenig· middel : verkeerde
uitlegging en bijgevolg schending van
artikelen 1 en 2 der metropolitaansche wet
van 21 Juni 1927, doordat bestreden arrest, alhoewel de verwerende vennoot·
schap in Belgie een uitbatingszetel bezit,
haar nochtans van deze beschikkingen
l1eeft doen genieten, beschikkingen die
enkel toepasselijk zijn op vennootschappen en andere belastingplichtigen die in
Belgie hun maatsehappelijken zetel of hun
bestuurlijke hoofdinrichting hebben en
die hun uitbatingszetels in de Kolonie
bezitten;
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat de verwerende vennootschap die
in Belgie haar maatschappelijken zetel of
haar bestuurlijke hoofdinrichting heeft,
buiten haar uitbatingszetels in Congo, een
inrichting bezit te Antwerpen, die, luidens
de beslissing van den Algemeenen Gouverneur, een echte uitbatingszetel is;

-45Overwegende dat luidens artikel 1, § 1,
der Belgische wet van 21 Juni 1927, de
vennootschappen en andere belastingplichtigen hebbende hun maatschappelijken zetel en hun bestuurlijke hoofdinrichting in Belgie en die hun uitbatingszetels in de Kolonie bezitten, aan de belastingen op de inkomsten onderworpen
zijn zonder onderscheid nopens den
Belgischen of kolonialen oorsprong der belastbare inkomsten;
Overwegende dat deze tekst die van de
koloniale wet afwijkt in zake belastingen
op de inkomsten en die een voordeel medebrengt voor de belastingplichtige die
ze aanbelangt, dus in' beperkenden zin
moet worden uitgelegd;
Overwegende dat deze tekst, door het
woord «hun » te g·ebruiken aanduidt dat
de uitbatingszetels zich uitsluitend in de
Kolonie moe ten bevinden;
Overwegende dat het betoog der verwerende vennootschap, waarin beweerd
wordt dat de Belgische oorsprong der belastbare inkomsten het bestaan in Belgie
van een of meerdere uitbatingszetels in
zich sluit, niet kan aangenomen worden;
dat, inderdaad, niets belet dat een vennootschap, waarvan de uitbatingszetels
in Congo zijn en die in Belgie enkel haar
maatschappelijken zetel of haar bestuurlijke hoofdinrichting heeft, nochtans
wins ten verwezenlijkt in Belgie;
Overwegende dat deze uitleg bevestigd
wordt door de voorbereidende werken der
wet·
O~erweg·ende dat er in de memorie van
toelichting te lezen staat « de meeste der
vennootschappen of bijzonderen die in de
Kolonie werkzaam zijn bezitten slechts in
Belgie eene eenvoudige bestuurlijke inrichting en hebben nergens anders eenen werkzetel »;
Overwegende dat in den loop der bespreking een der opstellers van deze toelichting in de Kamer zich als volgt uitdrukte : " Dit ontwerp behelst een belangrijken vooruitgang. De Belgische vennootschappen of partikulieren die tot op heden
in Congo een handel of een nijverheid uitbaten, maar die een bestuurszetel hebben
in Belgie, waren blootgesteld aan de gelijktijdige vorderingen van den Belgischen en
kolonialen fiscus; de Belgische fiscus
liet aan den kolonialen fiscus de belastingen op de winsten verwezenlijkt in de
Kolonie, maar beweerde de Belgische wet
toe te passen op de winsten die verwezenlijkt werden in Belgie of die verondersteld
werden verwezenlijkt te zijn in Belgie.
De moeilijkheid bestond hierin te weten
wat men verstaat door winsten in Belgie
of in de Kolonie verwezenlijkt. De Bel-

giselle fiscus beschouwde als hem toekomende de winsten verwezenlijkt in
Belgie, namelijk op zekere aankoopen en
het terugverkoopen van goederen alvorens
ze het land verlaten, op de schifting, de
keuze, de voorhereiding, de herl:;ewerking
van koloniale voortbrengsels, het beleggen
van beschikbare kapitalen, het heheeren
van een portefeuille;
De vragen hadden vaak, men moet het
bekennen, een delikaat karakter, want
het is moeilijk uit te maken in welke
maat zekere winsten Belgische of Congoleesche winsten zijn. Vandaar ook de
onophoudelijke geschillen. In 't vervolg
geen geschillen meer mogelijk : de vennootschappen of andere schatplichtigen die
hun maatschappelijken zetel of hun
l estuurlijke hoofdinrichting in Belgie en
een uitbatingszetel in Congo beritten
worden belast zonder onderscheid nopens
den Belgischen of kolonialen oorsprong der
belastbare inkomsten »;
Overwegende dat het klaar is dat de
verwikkelingen en de dubbele belastingen
die de nieuwe wet heeft willen vermijden
slechts voorkwamen wanneer de belastingplichtige, die in Congo werkzaam
is, in Belgie slechts een eenvoudige bestuurlijke inrichting had; dat wanneer hij
er een uitbatingszetel had, de ventilatie
der winsten nopens hun kolonialen of
metropolitaanschen oorsprong geen moeilijkheid opleverde;
Overwegende, eindelijk, dat het doel
dat de wetgever zich heeft gesteld, te
weten « door het leggen van een verminderde belasting een voordeel verleenen
aan de kapitalisten die hun kapitalen in
Congo beleggen », gerechtvaardigd is ingeval de . belastingplichtige slechts in
Congo uitbatingszetels bezit, en het totaal der kapitalen in de kolonie belegd is,
terwijl er slechts een deel wordt belegd,
.wanneer de belastingplichtige gelijktijdig
zetels van werkzaamheden heeft elders,
in Belgie of in den vreemde;
Overwegende dat uit deze beschouwingen voortvloeit dat bestreden arrest, door
uitspraak te doen zooals het deed, de in
het middel bedoelde beschikkingen niet
geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest, doch in zoover slechts
het voor recht gezegd heeft dat de wet
van 21 Juni 1927 toepasselijk is op de
winsten door de verwerende vennootschap
verwezenlijkt in den loop der jaren 1926
en 1927 (aanslag·en in de belasting tot herroeping der rechten van 1927 en 1928);
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Hof van beroep te Leopoldville en dat

-46melding er van zal gemaakt worden in den
rand der gedeeltelijk vernietigde beslissing;
legt de kosteil ten laste van verweerster;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Elisabethville.

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « CHARBONNAGE DU BONNIER», T. DIRECTEUR
VAN DE BELASTINGEN TE LUIK.)

7 Februari 1939.- 2• Kamer.- Voorzitter : H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
eerste advocaat generaal.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Luik, op 27 J anuari
1938 gewezen;
Omtrent de ontvankelijkheid van het
wederantwoord der eischeres :
Overwegende dat, in zake rechtstreeksche belastingen, eischer slechts een wederantwoord mag indienen wanneer verweerder in zijn memorie in antwoord op de
voorziening· een middel opwerpt dat,
zonder den grond van het geschil aan te
raken, een grond van niet-ontvankelijkheid uitmaakt;
Overwegende dat de memorie in antwoord van verweerder er zich bij bepaalt
ten grande te besluiten zonder een enkelen
grond van niet-ontvankelijkheid op te
werpen;
Overwegende dat alzoo het wederantwoord van eischeres niet ontvankelijk is;
Ten grande :
Omtrent het eenig middel tot verbreking : schending van artikelen 14, 15, 20,
34 en 52 der wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld door Koninklijk
besluit van 6 Oogst 1931; artikelen 97,
111 en 113 der Belgische Grondwet, doordat bestreden arrest geweigerd heeft aan
te nemen en te beslissen dat de som van
107,614 frank, in 1934 aan de Schatkist
op de mobilii:inbelasting te veel betaald, in
hetzelfde jaar aan de vennootschap teruggestort, en begrepen in de in 1935 aan de
aandeelhouders gedane verdeeling, hun
mocht gestort worden met vrijstelling der
mobilienbelasting voor 1935, dan wanneer deze som nochtans een teruggave
uitmaakte door aandeelhouders te veel
betaald, som die voor hen geen inli:omst
uitmakende, en in alle geval en ten minste
daar ze in het in 1934 betaald dividend
begrepen en te dezen titel getaxeerd was
geweest, het voorwerp moest uitmaken
der aftrekkingen voorzien bij artikel 52
in 't middel bedoeld, de bestreden beslissing in rechte verkeerd gegrond zijnde
vermits : a) een handelsvennootschap, die
krachtens artikel 20 in het middel bedoeld, verplicht is de mobilienbelasting te
betalen, alleen zou gerechtigd zijn om wat
te veel werd ge'ind te haren bate terug
te vorderen, dan wanneer deze belasting
tot ontlasting van den aandeelhouder,
alleen belastingplichtige, betaald geweest
zijnde, de terugvordering van wat te
veel ge'ind werd enkel te zijnen bate en
voor ziin eigen rekening mocht geschieden

2" KAMER.-

7 Februari 1939.

1o VOORZIENING IN VERBREKING.
RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN.
NEERLEGGING VAN EEN lHElHORIE
TOT REPLIEK. VOORWAARDEN TOT
AANNE!HING.

2° MOBILIENBELASTING. -

NAAM-

LOOZE VENNOOTSCHAP. UITREIKING,
AAN DE AANDEELHOUDERS, VAN EEN
NETTODIVIDEND, NA AFTREK VAN DE
iVIOBILIENTAXE. TERUGGAVE DOOR
FISCUS VAN EEN GEDEELTE VAN DEZE
'!'AXE. TERUGGEGEVEN SOM DOOR
VENNOOTSCHAP BEGREPEN IN DE WINSTEN VAN EEN ANDER MAATSCHAPPELIJK
.JAAR. HEFFING VAN DE .1\WBILIENTAXE OP DEZE WINSTEN. WETTIG.

1° Op de voorziening in zaken van recht-

st!'eeksche belasting heeft eischer slechts
dan het recht om een memorie tot repliek
in te dienen wanneer venveerder in zijn
memorie tot antwooTd een middel opwerpt
dat, zonde1· den grond van het geschil aan
te mken, er toe strekt de vooTziening niet
ontvankelijk te doen veTklaTen (wet van
6 September 1895, art. 14) (1).
2° lVanneer de fiscus, na de mobilientaxe
op de aan de aandeelhoudeTs van een
naamlooze vennootschap ttitgereikte dividenden te hebben ontvangen, vaststelt
dat te veel weTd betaald, en aan die vennootschap een gedeelte van de taxe tentggeeft, is hij gerechtigd deze te innen op
het dividend t•an een later boekjaar, in
wiens winsten de teruggegeven som, door
een beslissing van de vennootschap,
wenl begTepen (wetten geordend den
6 Augustus 1931, art. 52) (2).

(1) Zie Verbr., 11 October 1937 (twee arresten) (Bull. en PASIC., 1937, 272 en 276,
en de voetnota 1 op blz. 272 aldaa.r).
(2) Zie Verbr., 20 J'uni 1934 (Bull. en
PASIC., 1934, I, 323).

ARREST.
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en aan hem moest teruggestort worden grond, in voormelde omstandigheden,
zuiver van belasting, vermits ze geen heeft kunnen oordeelen dat de uitdeeling
inkomst uitmaakte; b) de aandeelhouders aan de aandeelhouders in 1935, van de
hun voile recht zouden bekomen indieri terugl:letaalde som een uitdeeling van
ze het saldo van de brutowinst, vermin- dividenden was betreffende het boekderd met het bedrag der mobilienbelas- jaar 193'•;
ting van 22 t. h., ontvangen, dan wanDat hij, alzoo uitspraak doende, geen
neer de mobilienbelasting, rekening hou- enkele der tot staving van het middel
dende met de toepassing van artikel 52, ingeroepen wetsbeschikkingen geschonden
niet 22 t. h. is, maar wel die be1asting, he eft;
verminderd met de aftrekkingen voorzien
Om deze redenen, het. Hof verwerpt de
bij voormeld artikel 52, artikel dat de voorziening en veroordeelt verweerster
beslissing weigert toe te passen en alzoo, tot de kosten.
ten laste van de vennootschap, een aan7 Februari 1939.- 2e Kamer.- Voorslag heeft handhaafd die van allen wettezitter, H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,
lijken grondslag ontbloot is :
Overwegende dat uit bestreden arrest H. Pourbaix. - Gelijkluidende conclusie,
blijkt dat de eischende vennootschap, tij- H. Sartini van den Kerckhove, eerste
dens de uitdeeling der dividenden van advocaat generaal.
1933, een som heeft afgehouden en aan
den ftscus gestort die hooger was dan het
juist bedrag der mobilienbelasting;
2e KAiVIER. - 7 Februari 1939.
Dat, bij toepassing van artikel 52 der
wetten op de inkomstenbelastingen het
verwerende beheer in 1934 het weder- to BELGISCH CONGO. - BELASTING
OP DE INKOMSTEN. BEROEP OP DE
rechtelijk gelnde verschil aan de venCOMMISSIE VOOR TAXEERING. WANnootschap terugbetaalde;
NEER TOEGELATEN,
Dat het bedrag· van dit. verschil in 1935
door de vennootschap aan haar aandeel- 2° BELGISCH CONGO. - VooRZIENING
houders uitgedeeld werd en door het
IN VERBREKING. MIDDELEN TOT VER,
beheer begrepen werd in het totaal der
BREKING. MIDDEL NIET VOORGEdividenden van het boekjaar 1934, waarBRACHT IN HET VERZOEKSCHRIFT TOT
op de vennootschap, luidens artikel 20,
VERBREKING. GESCHONDEN WETS1 o, der bovengemelde wetten, de mobilienBEPALING NIET AANGEDUID. VERbelasting moest betalen die geheven wordt
WERPING.
op de inkomsten van aandeelen (art. 14,
'1 o derzelfde wetten) ;
'1 ° De commissie voor taxeering, ingesteld
Overwegende dat de verplichting-door
doo1· artikel 29 de?' verordening van den
artikel 20, 1°, opgelegd, en krachtens degouverneur generaal, van Jn Juni 1920,
welke zekere vennootschappen de mobilienmag het bedrag van de belasting slechts
belasting moeten betalen, namelijk deze
bepalen van ambtswege wanneer geen
betreffende de inkomsten van aandeelenaangifte werd gedaan, geen bewijsstukvoor deze vennootschappen een wetteken wo1·den overgelegd of wanneer er een
lijke last is, in het belang van den Staat
vermoeden van onnauwkeurigheid beopgelegd;
staat (1).
Dat geen enkele der tot staving van het
2° In geval van voorziening tegen een armiddel ingeroepen wetsbeschikkingen de
rest gewezen in de Kolonie kan het middel
vennootschap verplicht, in geval van
dat steunt daarop dat, zelfs indien ten
geheele of gecleeltelijke terugstorting cler
on1·echte beroep werd gedaan op de combetaalde som, er van het voorwerp eener
missie voor taxeering, het ter rolle brengen
bijzondere rekening te maken, ondervan de belasting door den bevoegden
scheiclen van de rekening van winsten en
ambtenaar nochtans geldig is, niet worverliezen;
den aangenomen, indien dat middel niet
Dat, wanneer de teruggave plaats heeft
ingeroepen wordt in het vwrzoekschrift tot
in den loop van een ander boekjaar dan
verbreking en geen enkele wetsbepaling,
dit der starting, geen enkele dezer wetsdie zou geschonden geweest zijn, wordt
beschikkingen de vennootschap verbiedt
aangeduid.
het gebruik der terugbetaalde fondsen
vrij te bepalen, in 't bijzonder deze terugbetaalde som te doen voorkomen in de
(1) Vergelijk Verbr., 2 Mei 1938 (An·e.~ten
posten waarop de winsten berekend worvan het. Hof van verb1·elcing, 1938, blz. 90;
den;
Overwegende dat de rechter over den Bull. en PASIC., 1938, I, 149).

-48(KOLONIE BELGISCH CONGO EN OPENBARE
SCHAKKIST, T. VENNOOTSCHAP ONDER
GEMEENSCHAPPELIJKEN NAAM VIGANO
EN HABIB.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest den
17 Juli '1937 door het Hof van beroep te
Elisabeth ville g-ewezen; .
Omtrent het middel : schending van
artikel 29, 3~ en ~0 van de verordeningwet van '1 Juni 1920 op de beroepsinkomsten en de winsten, " doordat het
Hof van beroep niet heeft aangenomen
dat de herroepingen van ontdoken rechten bij toepassing- van artikel ~0 mog-en
;vastg-esteld worden door tusschenkomst
van de van ambtsweg-e taxeercommissie
Dvereenkomstig artikel 29, en dat de alzoo
vastgestelde enter rolle g-ebrachte taxa tie's
regelmatig zijn; en dat daarenboven het
Hof van beroep ten onrechte heeft gemeend dat de aang-ifte waarover de fiscus
en de belasting-plichtige het niet eens hebben kunnen worden niet mag beschouwd
worden als onnauwkeurig, daar de oneenig-heid aang-aande het cijfer in alle
g-eval aan het beheer toeliet de toepassing
in te roepen van artikel 29 en, op het
initiatief van den bestuurder van g-eldwezen of van zijn afg-evaardigde (art. 3~)
gezeg-de aangifte aan de taxeercommissie
te onderwerpen »;
Overwegende dat artikel 29 voorziet dat
de taxeercommissie, bij gebrek aan aangifte, aan overhandiging der bewijsstukken of bij veronderstelling van onnauwkeurigheid, van ambtsweg-e het bedrag· der
belasting mag bepalen;
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat de verwerende vennootschap
haar aangifte heeft g-edaan op '10 Juli
1933, waar zij de bewijsstukken heeft aan
toegevoegd, en dat de verificateur, ver
van de aangifte te betwisten, de volkomen
echtheid er van he eft erkend; dat deze
beambte eenvoudig geweigerd heeft een
schuldvorderirig- als oninbaar aan te
nemen, die de vennootschap ten laste van
den H. Vig·ano persoonlijk bezit; dat de
vennootschap van haar kant deze schuldvordering op haar passief heeft houden
staan;
Overwegende dat bestreden arrest terecht beslist heeft dat dit verschil g·een
veronderstelling- van onnauwkeurigheid
uitmaakt, en dat er bijgevolg g-een aanleiding bestond om zijn toevlucht te
nemen tot c!e taxa tie van ambtsweg·e;
Overweg-ende dat artikel 3~ den bestuurder van geldwezen of zijn afg-evaardigde in de provincien machtigt een ambtenaar aan te stellen om de echtheid cler

aangifte van de belastingplichtigen na te
gaan;
Overwegende dat deze proceduur in
onderhavig geval gevolg-d were! met het
hierboven aangeduid gevolg, en dat men
zich te vergeefs afvraagt waarin de door
het arrest aang-enomen oplossing dit
artikel zou kunnen geschonden hebben;
Overwegende dat artikel ~0 zegt dat
in geval van niet betalen der belastingwegens g-ebrek aan aangifte, of valsche,
onnauwkeurige of onvolledig-e aang-ifte, _de
ontdoken belastingen g-eeischt of herroepen mogen worden gedurende vijf jaar
vanaf 1 Januari van het jaar dat het
dienstjaar benoemt;
Overwegende dat uit regelmatig overgelegde stukken blijkt dat de verwerende
vennootschap op 2 7 December 1932 haar
belastingaangifte voor het dienstjaar '1932
(inkomsten van 1931) nog niet had neergelegd;
Overwegende dat de verificateur ze
haar op dien datum he eft gevraagd;
Overwegende dat het uitblijven van een
antwoord van verweerster hem het recht
gaf het bedrag van de belasting door de
taxeercommissie van ambtswege te doen
bepalen;
Overweg-ende dat hij, in plaats van dit
te doen, de aangifte op 1 J uni 1933 terug
heeft gevraagd; dat hij ze op 10 Juli 1933
eindelijk ontvangen en aang-enomen he eft;
Overwegende dat hij alsclan zijn toevlucht tot de taxeercommissie nog slechts
mocht nemen indien hij de aangifte als
valsch, onnauwkeurig of onvolledig beschouwde;
Overwegende dat, zooals hierboven
werd gezegd, het bestreden arrest door te
verklaren dat er geen aanleiding- bestond
tot taxatie van ambtswege, artikel 29 niet
geschonden he eft;
Overwegende dat het ook artikel ~0
niet geschonden heeft; overwegende dat
eischers in hun aanvullend vertoogschrift
tot staving der voorziening eindelijk houden staan dat, zelfs indien het ten onrechte is dat beroep werd gedaan op de
taxeercommissie, het ter rolle breng-en der
belasting door den bevoegden ambtenaar
daarom niettemin geldig is, en de rechter
over den grond der zaak den aanslag niet
nietig en van geener waarde had moeten
verklaren hebben;
Overweg-ende dat het middel niet ontvankelijk is;
Overweg-ende, inderdaad, dat het in het
verzoekschrift tot verbreking- niet ingeroepen wordt en dat de wetsbepaling·, die
zou geschonden geweest zijn daarenboven
door eischers niet wordt aang-eduid;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
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-49voorziening en veroordeelt eischers tot de
kosten.
7 ·Februari 1939.- 2• Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende
conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
eerste advocaat generaal.

(BESTUUR VAN FINANCIEN,
T.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP "ALLIANCE ANVERSOISE ».)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
13 Februari 1939.- 2• Kamer.- Voo1·zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Limbourg.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2" KAMER. -

13 Februari 1939.

VOORZIENING IN VERBREKING.
RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN. -ARREST VERKLAREND DAT DE BELASTINGPLICHTIGE GERECHTIGD WAS VAN HET
BED RAG VAN DE CEDULAIRE BELASTINGEN ZEKERE, REEDS BETAALDE BELASTINGEN AF TE TREKKEN, EN BEVELEND DAT CONCLUSIEN AANGAANDE HET
BEDRAG VAN DEZE BELASTINGEN ZULLEN GENOMEN WORDEN.
VOORZIENING NIET ONTVANKELJJK.

Is niet ontvankelijk de voorziening tegen een
mTest waardoor het Hof van beroep, uitspraak doende in zake1i van rechtstreeksche
belastingen, verklaart dat de belastingplichtige vennootschap ge1·echtigd was om
van het bedmg van de cedulaire belastingen af te trekken het totaal van de
belastingen, die reeds werden betaald op
de somrnen uitgekeerd nan de aandeellwuders, maar aan die vennootschap beveelt, voomlee1· het af te trekken bedmg
van de mobilientaxe op de uitgekeerde
dividenden te bepalen, desaangaande conclusies te nemen. Zoodanige beslissing is
geen eindbeslissing, overeenkomstig artikel 416 van het wetboek van Strafvordering, welk artikel bij ve1·wantschap
van toepassing is op fiscale zaken (1).

(1) Zie Verbr., 25 October 1937 (BuU. en
·PAsiC., 1937, I, 312, en de voetnota 1, bladilijde 313). - Verbr., 20 Juni 1910 (ibid.,
I, 354, en het advies van den H. eerste advocaat generaal Terlinden).
(2) Sic Verbr., 25 Mei 1937 (Bull. en PAsrc.,
1937, I, 156). - Wanneer de rechter, na het
verst-rijken van de straf van een veroordeelde,
beslist dat de interneering, die tijdens de opsluiting van dien veroordeelde bevolen werd
door den Minister van J ustitie, zal gehand c
haafd worden, moet hij den duur van de reeds
ondergane gevangenis en interneering aftrekken van den duur van de door hem uitgesproken interneering (wet van 9 April 1930,
.art. 23; verbr., 13 Juni 1933, Bull. en PASIC.,
VERBR., 1939.-4

2• KAMER.- 13 Februari 1939.
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). INTERNEERING VAN VEROORDEELDE BEVOLEN
DOOR MINISTER VAN JUSTITIE TIJDENS
DE OPSLUITING. BEHOUD VAN DE
INTERNEERING DOOR DEN RECHTER, NA
HET EINDE VAN DE STRAF.- VERPLICHTING DE REEDS ONDERGANE GEVANGENIS
EN INTERNEERING AoF TE TREKREN VAN
DEN DUUR VAN DE INTERNEERING. :___
REDENEN DIE AAN RET HOF NIET
TOELATEN NA TE GAAN OF DEZE VERPLICHTING NAGEKOMEN WERD. VERBREKING.

Is niet wettig met redenen omkleed en moet
verbroken worden het arrest hetwelk, na
het einde van de straf, beslist dat de
interneering van een veroordeelde, tijdens de opsluiting, bevolen door den
Minister van justitie, gehandhaafd wordt,
doch den duur van deze interneering bepaalt in bewoordingen die aan het Hof
van verbreking niet toelaten na te gaan
~f de r~eds ondergane gevangenis en
~nterneenng behoorde afgetrokken te worden en afgetrokken werd, en in welke
mate (2) (wet van 9 April 1930, art. 23).
1933, I, 260, en het advies van den H. advocaat generaal Sartini van den Kerckhove).Zie ook : La loi de defense sociale a l' egard des

anormaux et des delinqua-nts d'habitude du
9 am·il 1930. Discours prononce par M. Leon
CornU, a !'audience solennelle de rentree de
la Cour d'appel de Bruxelles, le 15 septembre
1930, blz. 76, n' 65.
Wat het voegwoord · " of , betreft, dat op
het einde van artikel 23 der wet van 9 April
1930 voorkomt in de zinsnede "na aftrek
echter, in voorkomend geval, van den duur
der door hen reeds ondergane hechtenis of
interneering », zie bovenvermeld advies van
den H. advocaat generaal Sartini van den
Kerckhove, Bull. en PASIC., 1933, I, 261.

50(ALBERT RENE.)
ARREST.
Omtrent het middel van ambtswege :
schending van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat artikel 2g der wet van
9 April 19go den rechter, die de veroordeeling heeft uitgesproken, toelaat de interneering, die in plaats komt van de
straf, slechts te verlengen voor den duur
der interneering die hij oorspronkelijk
had mogen uitspreken, « na aftrek, in
voorkomend geval, van den duur der
reeds ondergane hechtenis of interneering";
Overwegende dat bestreden arrest,
- wijl het de interneering van eischer
voor een duur van vijf jaren verlengd
heeft, in bewoordingen die het Hof van
verbreking niet toelaten na te gaan of en
in welke maat gezegde aftrek moest g·eschieden en heeft plaats gehad, - g·eveld
is in schending· van artikel 97 der Grondwet in het middel bedoeld;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
op de registers van het Hof van beroep te
Luik en dat melding er van zal gemaakt
worden in den rand der vernietigde beslissing; laat de koslen ten laste van den
Staat; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
1g Februari 19g9. - 2e Kamer.- Voorzitter en verslaggevel', H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal..

2° KAMER. -

13 Februari 1939.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
2° ARBEIDSONGEVAL.- WETTEN GEORDEND DEN 28n SEPTEMBER 19g1, JAGER DIE EEN JACHTWACHTER HEEFT
AANGESTELD. - Js GEEN IIOOFD VAN
ONDERNEJVIING ONDERWORPEN AAN DIE
WETTEN.
go ARBEIDSONGEVAL. BEEEDIGD
JACHTWACHTER SLACHTOFFER VAN EEN
ONGEVAL TERWIJL HIJ ZIJN DIENST
WAARNEEMT. \VETTEN GEORDEND
DEN 28n SEPTEMBER 19g1 NIET VAN TOEPASSING. - BIJKOMENDE PRESTATIES,
BUITEN EEN DIENSTCONTRACT OF ARBEIDSOVEREENKO;\IST BIJ DIE WETTEN
VOORZIEN. - ZONDER INVLOED.

1° Mist grondslag in feite het rniddel aanvoerend dat het arrest een dubbelzinniglwid of een tegenstr~jdigheid bevat in zijn
redenen, dan wannee1· deze noch dubbelzinnig noch tegenstrijdig zijn (1).
2o De jage1· die ten behoeve van zijn jacht
een wachter in dienst neernt is geen hoofa
van een ondernerning die aan de wetlen
op de m·beidsongevallen, geo1·dend bij
Koninkl~jk besluit van 28 September1931, onderworpen is (2).
go De geordende wetten op de arbeidsongevallen zijn niet van toepassing op de in
dienst van private personen staande·
beiiedigde jachtwachtel'S (2), die gekwetst
worden in de uitoefening van hun bediening. De ornstandigheid dat de jachtwachter tevens vool' zijn patroon andere·
bezigheden ve1·richt, zonder verbonden te
zijn dool' eenig dienstcontmct of arbeidsovel'eenkornst, bij die wetten voo1·zien,
!weft geen invloed.

(PRIELS, T. MOLDERJVIANS.)
ARREST.
Gelet op het arrest door het Hof van
beroep te Brussel, den 2gn Juli 19gs g·ewezen;
Wat de publieke vordering betreft :
Overwegende dat de substantieele of op.
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken straf wettelijk is;
Wat de vordering der burgerlijke partij betreft :
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, artikelen
1g19 en 1g2o van het Burgerlijk Wetboek,.
doordat bestreden arrest het middel van
de hand heeft gewezen door den beklaagde·
in conclusien afgeleid uit het feit dat de·
vergoedingen van gemeen recht, in 't
voordeel van de burgerlijke partij, niet
mochten gecumuleerd worden met de vergoedingen overeengekomen en betaald
door de maatschappij die den werkgeve1·
van .het slachtoffer verzekerde tegen de
arbeidsongevallen, vermits het vast stond
dat het slachtoffer niet enkel jachtwachtel'
was, maar ook bediende, de beslissing van
het arrest g·esteund zijnde op het feit
« dat de uitoefening van het beroep van
jachtwachter de bijzonderste zoo niet de
eenige bezigheid uitmaakte van den over(1) Vaste rechtspraak.

(2) Ter zake was er sp1•aak van een beiiedigit
jachtwachter. Zie Verbr., 5 November 1936,
(Bull. en PAsrc., 1936, I, 406, en de voetnota 1, geteekend P. L.).
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-51ledene die enkel voor de jacht in dienst
was genomen geweest "' dan wanneer deze
reden dubbelzinnig is of zeker ten minste
tegenstrijdig·, en bestreden arrest dus niet
kan beschouwd worden als wettelijk met
redenen omkleed en daar het de vraag
onbeantwoord laat of het Hof van beroep
het slachtoffer heeft aanzien als uitsluitend de bediening van jachtwachter
uitoefenende of als deze bediening met
bijkomende bezigheden van bedienden
cumuleerende, en daar bestreden arrest,
daarenboven, verzuimt het middel te
beantwoorden door den beklaagde afgeleid uit het feit dat bet ongeval is voorgekomen in de uitoefening van bedieningen die vreemd zijn aan de bezigheden
van jachtwachter :
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat het slachtoffer slechts in dienst
was genomen geweest " met het oog op
de uitoefening der jacht >>; dat het arrest
- door deze woorden, alle andere soort van
dienstverband uitsluit; dat wanneer het
arrest zegt dat " de bijzonderste zooniet
de eenige '' bezig·heid van slachtoffer de
uitoefening was van het beroep van jachtwachter, zich niet tegenspreekt en geen
enkele dubbelzinnigheid doet ontstaan,
daar de uitoefening van het beroep van
jachtwachter het slachtoffer niet belet
aan zijn werkg·ever andere diensten te bewijzen buiten het bedienden- of arbeidscontract dat zijn werkgever of het slachtoffer zelf aan de wetten op de vergoedingen der arbeidsongevallen onderwerpt;
Waaruit voortspruit dat het middel feitelijken grondslag mist;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 1, 4 en 19 der organieke wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, samengeschakeld door Koninklijk besluit
van 28 September 1931; 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
Hof dat, door de conclusien van eischer
in verbreking, reg·elmatig kennis had genomen van een middel, dat, door toepassing van artikel19, hierboven bedoeld,
aan de burgerlijke partij het recht wilde
doen weigeren de schadeloosstelling van
gemeen recht te cumuleeren met de overeengekomen schadeloosstelling, door zijn
beslissing dit middel verworpen heeft om
de eenige reden dat het slachtoffer de
bediening van jachtwachter uitoefende,
zonder terzelfdertijd vast te stellen dat
het geen enkele andere uitoefende en dat
het ongeval niet was overkomen, zooals
beklaagde het beweerde, ter gelegenheid
van de uitvoering van een contract waarbij diensten werden verhuurd die niets gemeens hebben met de bediening van

jachtwachter die het slachtoffer bekleedde :
Overwegende dat, zooals omtrent het
eerste middel werd gezegd, bestreden arrest vaststelt dat het slachtoffer slechts
" in dienst werd genomen met het oog op
de uitoefening der jacht ''; dat het arrest
er bijvoegt dat " de meester dus geen
hoofd van een onderneming was die aan
de wetgeving op de vergoeding der arbeidsongevallen onderworpen was en dat de
verzekering, van zijnentwege, een daad
van loutere weldadigheid was '';
Overwegende dat daaruit voortspruit
dat, in strijd met wat in het middel wordt
beweerd, het Hof van beroep onderzocht
heeft of er geen contract bestond waarbij
de diensten verhuurd worden en dat voorzien is in de op 28 September 1931 samengeschakelde wetten, contract dat niet
afhangt van de bediening van jachtwachter die het siachtoffer bekleedde, en dat,
het ontkennend he eft geantwoord;
Dat het middel feitelijken grondslag
mist;
.
Overweg·ende dat uit deze beschouwingen voortspruit dat bestreden arrest, door
uit te spreken zooals het deed, geen enkele der in de middelen ingeroepen wetsbepalingen geschonden heeft;
Overwegende dat de voorziening aan de
verwerende partij werd aang·ezegd;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweerster.
13 Februari 1939.- 2e Kamer.- VooJ'zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg_
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat g·eneraal.
2e KAMER.- 14 Februari 1939.
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VERVALSCHING VAN VOEDINGSMIDDELEN. - VERKOOP. - 0NZEKERHEID IN
DE REDENEN AANGAANDE RET BEDRIEGLIJK OPZET.- GEBREK AAN REDENEN.
2° VERWIJZING NA VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN
BEKLAAGDE. - VERBREKING WEGENS
GEBREK AAN REDENEN. - VERWI.JZING.
.
1° lVannee1· in het anest, dat beslist over een
telastlegging gegrond op artikel 500 van
het Stra(wetboek, onzekerheid wordt gelaten aangaande de vmag of, in de be-

-52.doeling van het Hof van beroep, het bedi"ieglijk opzet niet uitgesloten was door
de omstandigheid dat kooper en verkooper wisten hoe de waar (afgeroomde
melle) was samengesteld, of wel, of het
bedrieglijk opzet voldoende was gebleken
do01' het feit dat er in de verkochte waar
een aanzienlijke hoeveelheid water aanwezig was, dan is dat arrest niet met
redenen omkleed overeenkomstig ai·tikel 97 van de Grondwet (1).
2° Wanneer in strafzaken, op de voorziening
van beklaagde alleen, een arrest wordt
verbroken wegens gebrek aan redenen
bestaat er aanleiding tot ve1·wijzing (2)'

(DE CLIPPELE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op
14 Mei 1938 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Omtrent het tweede middel, in zijn
tweede lid : schending van artikel 97 der
Grondwet, doordat het arrest de verschillende bestanddeelen, die het wanbedrijf
van vervalsching van ·eetwaren uitmaken
als ten laste van eischer bewezen heeft
aanzien, zonder het verweermiddel te beantwoorden door eischer afgeleid uit het
feit dat zijn kla.nten de samenstelling
kenden van de waar die hun geleverd
werd:
Overwegende da.t bestreden arrest, na
te hebben vastgesteld dat de afge1'oomde
mell(, door beklaagde a.an de landbouwers
verkocht, een groote hoeveelheid water
bevatte voortkomende van het spoelen der
afroomers, er zich bij bepaalt daaraan toe
te voegen « dat de toevoeging van een
aanzienlijke hoeveelheid water, aan de ,
mits den overeengekomen prijs terug te
v:Jrkoopen afgeroomde melk, een evenredige hoeveelheid volle melk voor den
verkoop beschikbaar liet; dat in die omstandigheden het hedrieglijk inzicht van
beklaagde geen twijfellijdt »;
Dat deze aanhaling de vraag onbea.ntwoord laa.t of het Hof van beroep niet
gemeend heeft dat het feit dat de verkooper en de kooper terzelfdertijd op de
hoogte zouden geweest zijn van de samenstelling van de verkochte waar, het bedrieglijk inzicht bij den verkooper niet uitsluit; of wel dat het enkel materieel feit
(1) Zie Verbr., 7 Juni 1937 (A!Testen van
het Hof van verbreking, 1937, biz. 54; Bttll. en
PASIC., 1937, I, 171).
(2) Sic Verbr., 11 Januari 1938 (A!Testen
van het Hof van vm·bi·eking, 1938, biz. 2;
Bull. en PASIC., 1938, I, 5).

dat in de verkochte waar een aanzienlijke
hoeveelheid water aanwezig was in de
oogen van het Hof voldoende bleek om
bij den verkooper het bedrieglijk inzicht
te bewijzen;
Overwegende dat bestreden arrest, alzoo met redenen omkleed, het Hof van
verbreking belet zijn toezicht uit te oefenen, en de grondwettelijke bepaling overtreedt die tot staving van het middel
wordt ingeroepen;
Om deze redenen, het Hof verbreekt bestreden arrest; beveelt dat onderhavig·
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Gent
en dat melding er van zal gemaakt worden in den rand der vernietigde beslissing;
legt de kosten ten laste van den Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel, zetelende in correctioneele
politiezaken.
14 Februari 1939. 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal. - Pleiter, H. Marcq.

2 6 KAMER.- 14 Februari 1939.
1 o VERKEER. -

SPOOROVERWEG.
BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG.- TE
NEMEN MAATREGELEN.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - CONCLUSIE. - BEANTWOORDING.
1° Noch door artik el42 van het Koninklijk

besluit van 1 Februari 1934, aangevuld
door artikel 2 van het Koninklijk besluit
van 25 Mei 1986, noch door artikel 2 van
het Koninklijk besluit van 25 Augustus
1987, wordt voorgeschTeven dat de bestuurder van een vo··rtuig zelf moet nagaan, vooralee1· een spooroverweg op te
rijden, of ei' geen trein aankomt. Verzekering desaangaande kan hij bekomendoor elk gepast middel en, bij voorkomend
geval, door een teeken van den barreelwachter.
2° Mist grondslag in feite het middel hetwelk aanvoert dat het bestreden arrest niet
op de neergelegde conclusies geantwoord
heeft, dan wanneer zulks wel en volkomen
is geschied.

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ
VAN BELGISCHE SPOORWEGEN, T. HOUET
EN ANDEREN.}
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
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..,-- 53 14 Februari 19~9.- 2e Kamer.- Voo!'zitter, H. Rolin, voorzitter.- Ve!'slaggever,
H. Limbourg. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt. - Pleiter, Mr Marcq.
2e KAMER. -

14 Februari 1939.

VOORZIENING IN VERBREKING.
VORMEN EN 'fERliUJNEN.- GEMEENTETAXE. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE
DEPU'fATIE. VERKLARING TE BETEEKENEN BINNEN TIEN DAGEN.

De voorziening in verbreking tegen een
besluit van de bestendige deputa.tie, uitspraa.k doende over het bezwa.a.r van een
bela.stingplichtige betreffende een gemeentetaxe, moet geschieden, op stmffe
van verval, doo!' een verkla.!·ing geda.an ter
provinciale g1·iffi e, beteekend binnen tien
dagen a.a.n de pm'tij waa.rtegen zij gericht
is (1) (wetten van 22 Januari 18t.9, art.
4; 22 Juni 1865, art. 2; 18 Maart 18?4,
art. 2, en 22 Juni 18??, art. 16).
(VAN ETTEN
T. GEMEENTE SCHOOTEN.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
14 Februari 19gg_- 2e Kamer.-'-- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER.- 14 Februari 1939.

go VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN
BEKLAAGDE OP DE BURGERLIJKE VORDERING.
GEEN MIDDEL WORDT
AMBTSHALVE OPGEWORPEN.
4° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ. VERZUIM
EEN AUTHENTIEKE UITGIFTE VAN DE
BESTREDEN BESLISSING OVER TE LEGGEN.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Mist grondslag in feite het middel da.t
a.ls grief tegen de bestreden beslissing
het gebrek a.an redenen aanvoert, dan
wanneer die beslissing wel met 1·edenen
omkleed is (2).
2° Is niet ontva.nkelijk, bij gebrek a.a.n belang, het middel dat bezwaren aanvoe1·t
tegen een reden die, in de bestreden beslissirig, ten overvloede is opgegeven (3 ),
go Het Hof werpt ambtshalve geen rniddel
op, bij voorziening door beklaagde, ten
a.anzien van de burg_erlijke vordering (t.).
0
t. Is niet ontvankeli]lc de voorziening van
de burgeTlijk verantwoordelijke part~j, die
geen authentieke uitgifte van de best!'eden
beslissing bij de stukken gevoegd heeft
(Wetb. v. Strafv., art. t.19) (5).
(DE BRUYCKER EN ANDEREN,
T. VAN EECKHOUT EN ANDEREN.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
14 Februari 19g9. 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter.- Vm·slaggever, H. Wouters. - Gel~jkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,

advocaat generaal.

1o MIDDELEN TOT VERBREKING.STRAFZAKEN. MIDDEL GESTEUND
DAAROP DA'l' DE BESTREDEN BESLISSING
NIET MET REDENEN OMKLEED IS. -BEWERING ONJUIST. MIDDEL MIST
GRONDSLAG IN FEITE.
2°

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. BEZWAAR TEGEN
EEN TEN OVERVLOEDE OPGEGEVEN REDEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING.
GEMIS AAN BELANG. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

(1) Sic Verbr., 5 :Maart 1934 en 24 September 1934 (Bull. en PASIC. 1934, I, 202
en 386).
(2) Sic Verbr., 1 Februari 1938 (.Ar1·esten
van het Hof van verb1·eking, 1938, blz. 16;
Bull. en PAsiC., 1938, I, 32, n' 7).

2e KAMER. -

14 Februari 1939.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. HOOREN VAN GETUIGEN DOOR CORRECTIONEELE RECHTBANK.- ZITTINGSBLAD WAARUIT BLIJKT
DAT DE GETUIGEN DEN EED DEDEN NIETS
ANDERS DAN DE WAARHEID TE ZEGGEN.
ARREST VAN VEROORDEELING STEUNEND OP DIE GETUIGENISSEN. NmTIGHEID.

(3) Sic Verbr., 10 Januar! 1938 (Bull. en
PASIC., 1938, I, 2).

(4) Sic Verbr., 7 Februari 1938 (Bull. en
PABIC., 1938, I, 37, B, 2°).

( 5) Sic Verbr., 7 Februari 1938 (.An-esten
van hef Hof van verbreJ..,ing, 1938, blz. 17;
Bull. en PAsiC., 1938, I, 37, B, 3°),
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-542o VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. VERBREKING VAN
EEN ARREST OMDAT DE C,ETUIGEN, OP
WIER VERKLARINGEN HET DE VEROORDEELING STEUNT, DEN WETTELIJKEN
EED NIET HEBBEN AFGELEGD. VERBREKING MET VERWIJZING.

1° Is nietig het a1'1'est van het Hof van beroep dat een veroordeeling uitsp1·eekt
steunend op v66r de correctioneele rechtbank gedane ve1·klaringen van getuigen,
wannee1· uit het zittingsblad van deze
correctioneele rechtbank blijkt dat die
getuigen den eed deden niets dan de
waarheid te zeggen, in plaats van den
eed : de geheele waarheid, niets dan de
waarheid te zeggen (1).
2° J-Vannee1', op de voorziening van den
belrlaagde, het Hof van vm·breking een
arrest van veroordeeling verbreekt omdat
de getuigen, op wie1' verklaringen dat
m·rest de veroo1·deeling steunl, den wettelijken eed niet hebben afgelegd, beveelt
het de verwijzing van het geding naar een
ander Hof van beroep.
(CRI~, T.

GILBERT.)

ARREST.

Gezien het bestreden arrest van het Hof
van beroep te Brussel op 15 November
1938 gewezen;
Omtrent het middel van ambtswege :
schending van artikelen 155, 189 en 211
van het Wetboek van Rechtspleging in
strafzaken, en van het besluit van den
Souvereinen Vorst van 4 November 1814 :
Overwegende dat de veroordeelingen
.door het bestreden arrest uitgesproken
;Steunen op de getuigenissen in eersten
.aanleg afgelegd, dat er uit de stukken des
gedings niet blijkt dat een nieuw onderhooren van getuigen v66r het Hof van
beroep he eft plaats gehad;
Overwegende dat de zittingsbladen
vaststellen dat ter zitting der rechtbank
(1) Zie Verbr., 9 Augustus 1921 (Bull. en
PASIC., 1922, I, 11 ;) Vet•br., 27 December
1932 (ibid., 1933, I, 60); Verbr., 6 november
1933 (ibid., 1934, I, 51); Verbr., 22 Januari
1934 (ibid., 1934, I, 148); Verbr., 25 Mei
1936 (ibid., 1936, I, 270, A, 4°). Ret Hof van
beroep had de nietigheid van het arrest kunnen vermijden, indien het de veroordeeling
gesteund had op de andere gegevens van de
zaak en op het v66r het Hof zelf gedane onderzoek (zie Verbr., 29 April 1935, Bull. en
PAsrc., 1935, I, 229; Verbr., 22 October 1928,
Bull. en PASIC., 1028, I, 251).

van eersten aanleg, de getuigen den eed
dan de waarheid te zeggen " hebben afgelegd, en dat de woorden " geheel
de waarheid " uit de wettelijke formuul
weggelaten werden;
Overwegende dat, voor het strafgerecht
de eedaflegging der getuigen in de sacramenteele bewoordingen door de wet bepaald, een substantieele formaliteit uitmaakt en op straf van nietigheid van het
vonnis voorgeschreven is;
Overwegende dat het bestreden arrest,
vertrouwende, om de veroordeelingen uit
te spreken, op onwettelijk ontvangen getuigenverklaringen, zich deze nietigheid
toegeeigend heeft en aldus de wetsbepalingen in het middel aangeduid geschonden he eft;
Overwegende dat de verbreking op de
openbare vordering deze op de aldie van
de burgerlijke partij medesleept;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het ·
bestreden arrest; zegt dat het onderhavig
arrest op de registers van het Hof van
beroep te Brussel zal neergeschreven
worden en dat melding er van in den rand
van het vernield arrest zal gedaan worden; veroordeelt de burgerlijke partij tot
de kosten; verwijst de zaak en de partijen
naar het Hof van beroep te Gent.
14 Februari 1939.- 2e Kamer.- Voo1'zitter, H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,
H. Limbourg·. - Gel~jkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
« niets

2e

KAMER.

-·14 Februari 1939.

VERZEKERING TEGEN OUDERDOM
EN VROEGTIJDIGEN DOOD.
WET VAN 18 JUNI 1930, GEWIJZIGD DOOR
DE WET VAN 3 MAART 1933. BEDIENDE NIET GEHOUDEN' TOT BETALING
VAN BIJDRAGE. WERKGEVER DIE
VERZUIMT DE WERKGEVERSBIJDRAGE IN
HET FONbs TE S'l'ORTEN. MISDRIJF.

Is strafbaar kmchtens de a1·tikelen 56 en 57
van de wet van 18 Juni 1930, gewijzigd
door de wet van 3 111aart 1933, de we1'lcgever die nalaat de doo1' die wet voorgeschreven werlcgeversbijdrage in het toelagenfonds te sto1·ten, al is de bediende
tot geenerlei bijdrage gehouden.
(SPRINGARN.)
ARREST.

Gezien de voorziening tegen een vonnis
door de correctioneele rechtbank te Antwerpen geveld, in clato 28 J uli 1938, in

I

I

_t-:

-55zake den eischer tegen het openbaar
ministerie;
Omtrent bet eenig middel : schending
Bn verkeerde toepassing van artikelen 9
en 9? van de Grondwet, 159 en 163 van
het Wetboek van Strafvordering, 1, 11,
4?, 48, 56 en 5? van de wet van 18 Juni
1930 op de ouderdomspensioenen der bedienden, zooals die wet g·ewijzigd werd bij
de wet van 3 Maart 1933, doordat het vonnis een straf uitspreekt tegen vertooger
om nagelaten te hebben de werkgeversbijdrage in het toelagenfonds voor bedienden
te storten; dan wanneer dit verzuim slechts
strafbaar is in het geval, voorzien bi.i artikel 4?, 2°, wet van 18 Juni 1930, als de
werkgeversbijdrag·e samen met de afgehouden werknemersbijdrage dient gestort, vertooger volgens de betichting
slechts gehouden was de werkgeversbijdrage te storten, dus bij toepassing van
artikel 4 7, 1°, van genoemde wet, en het
vonnis overigens niet vaststelt dat er
insgelijks een werknemersbijdrage verschuldigd zou geweest zijn :
Overwegende dat aanlegg·er vervolgd
was om, in overtreding van artikelen 1,
11, 47, 48, 56 en 57 der wet van 18 Juni
1930, betreffende- de verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood der bedienden, door de wet
van 3 Maart 1933, gewijzigd en door
Koninklijk besluit van 20 November 1932,
artikel10 krachtens de wet, aangevuld, om
patroon of werkgever zijnde, verzuimd te
hebben over te maken aan het toelagenfonds voor bedienden, v66r den 16 J anuari 193 7, het bedrag der werkgeversbijdrage over het jaar 1936, wat betreft
zes zijner bedienden aan de wet onderworpen, en v66r 16 Januari 1938, het bedrag· der werkgeversbijdrage over het
jaar 1937, wat ook zes bedienden betreft;
Overweg·ende dat de wet van 18 Juni
1930 namelijk een toelagenfonds inricht,
dat bestemd is, om aan zekere personen in
artikelen 50 tot 52 van bedoelde wet aangeduid, toelagen te storten;
Dat naar luid van artikel 47, 1 o en 2o,
dit fonds door bijdragen wordt gestijfd,
ten la.'lte van den patroon of werkgever
eenerzijds en ten laste van de werknemers,
anderzijds; dat de bijdragen der werknemers van hun loon door den werkgever afgehouden wordt; dat de werkgeversbijdragen per werknemers, bij hem
werkzaam, berekend wordt zonder uitzondering te maken van de werknemers
die om reden van hun ouderdom, tot geen
enkele bijdrage gehouden zijn; dat artikel 48 uitdrukkelijk de overmaking aan
het toelagenfonds voorziet van de bijdrage,

zoowel deze van de werkgevers als deze
van de werknemers;
Overwegende dat artikel 56 bet verzuim,
door den werkgever van het bedrag dezer
beide bijdragen aan bet toelagenfonds over
te maken, straft; dat het, inderdaad, den
werkgever beoogt die bet bedrag der bijdragen der werknemers « samen met »
zijne bijdrag~ niet overgemaakt heeft;
Dat het m1ddel te vergeefs beweert bewijsgrond te putten uit de melding, in
artikel 56, van artikel 47, 2°, zonder aanduiding van artikel 47, 1°, dat de bijdrage van den werkgever bedoelt; dat
inderdaad het lid van den volzin waarin
deze melding· voorkomt alleenlijk betrekking heeft op de afhoudingen ten laste
van de werknemers te verrichten en bij
artikel 47, 2°, voorzien, en niet op de
overmaking der bijdragen van werkgever
en werknemers; dat men alzoo begrijpt
dat in bet lid die de overmaking der bijdragen bedoelt, artikel 56 niet verwijst
naar artikel 4?, dat aan deze verrichting
vreemd is;
Dat het mid del dus niet gegrond is;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanlegger in de
kosten
·
14 Februari 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,
H. Limbourg. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaaL
2e

KAMER,-

14 Februari 1939.

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAimN. MIDDEL DAT ENKEL
GRIEVEN AANVOERT TEGEN EEN REDEN
TEN OVERVLOEDE OPGEGEVEN IN DE
BESTREDEN BESLISSING. GEBREK
AAN BELANG. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankel~jk, bij gebrelc aan belang,
het middel dat uitsluitend grieven aanvoert tegen een reden die ten overvloede
in de bestreden beslissing wordt opgegeven (1).
(1) Sic Verbr., 10 Januari 1938 (Bull. en
PAsiC., 1938, I, 2).

56
(PROCUREUR DES KONINGS
TE BRUGGE,
T. C. NANTULLE EN C. ROMBERG.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
14 Februari 1939. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advoeaat generaal.

2e

KAMER.-

14 Februari 1939.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
Wanneer een beschikking van de 1'aadkame1' een beklaagde naar de correctionneele rechtbank verwezen heeft wegens een
feit misdaad genoemd en gestmft met opsluiting, zonder de verzachtende omstandigheden op te geven, en de cor1·ectioneele
rechtbank zich daarna onbevoegd heeft
verklaard, bestaat er aanleiding tot regeling van rechtsgebied. IIet Hof verwijst
de zaak naw· dezelfde 1'aadkamer, ande1·s
samengesteld.
TE

(PROCUREUR DES KONINGS
OUDENAARDE, T. DELOOZE.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
14 Februari 1939.- 2" Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

28

KAMER.-

20 Februari 1939.

1° VERNIELING VAN TITELS.- BESTANDDEELEN VAN RET MISDRIJF.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDEL GESTEUND DAAROP DAT DE
VERNIELDE TITEL NIET DEGENE IS DIE
DOOR BEKLAAGDE WEHD ONDEHTEEKEND. BEWERING NIET AANGEVOERD
VOOR DEN EERSTEN RECHTER. VERWERPING.

1° Opdat vernieling van een titel strafbaar
weze is het voldoende dat de vemielde
akte als een titel lean inge1·oepen worden
totdat over de nietigheid er van in 1·echten
uitspraak gedaan is of totdat die nietigheid door de belanghebbende pw·tijen

wordt erkend; zulks is het geval met een
akte die als beg1:n van bewijs door gesch?'ift kan gelden (1) (Strafwb., art. 52?).
2° Beklaagde kan niet de ee1·ste maal~v661·
het Hof van verbrelcing aanvoeren dat de
door hem vernielde alcte niet de overeenkomst bevatte die hij onderteekend had.
(WRONA, 1'. RISCHETTE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Luilc den 13 .Tuli 1938
gewezen;
Wat de openbare vordering betreft :
Omtrent het eenig middel tot verbreking : schending van artikel 527 van het
Strafwetboek, doordat bestreden arrest op
eischer artikel 527 van het Strafwetboek
heeft toegepast alhoewel : 1o de verscheurde titel krachtens artikel 1325 van het
Burgerlijk Wetboek nietig was en bijgevolg niet kon dienen om het bewijs van
het bestaan der overeenkomst te leveren;
en 2° dat het niet vastgesteld was dat de
verscheurde titel diegene was die door den
eischer geteekend werd;
Omtrent het eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel 527, wanneer
het zinspeelt op een titel of biljet die een
verbintenis, beschikking of ontheffing van
schuld bevat of teweegbrengt, als hestanddee] van het misdrijf niet vereischt dat de
vernielde titel een innerlijke en onbetwistbare waarde zou hebben; dat het voor de
toepassing van dit artikel voldoende is dat
het stuk als een titel kan ingeroepen worden totdat over de nietigheid ervan in
rechte uitspraak gedaan is of totdat die
nietigheid door de belanghebbende partijen erkend wordt;
Overwegende dat bestreden arrest gegrond is op het feit dat de verscheurde
titel ten minste kon dienen als een begin
van bewijs door geschrift van het bestaan
van de overeenkomst en alzoo aan de burgerlijke partiJ een basis tot een vordering
verschafte, wat voldoende was om artikel 52? van het Strafwetboek te mogen
toepassen en het beslissend gedeelte van
het bestreden arrest te rechtvaardigen;
Dat het middel in zijn eerste ondercleel
dus grondslag in rechte mist;
Omtrent het tweede onderdeel :
Overwegende dat de eischer in zijn
conclusien v66r het Hof van beroep genomen slechts beweerde dat het door hem
vernield exemplaar van de overeenkomst
(1) Zie Verbr., 1 December 1930 (Bull. en
PASIC., 1931, I, l).
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de oorspronkelijke verbintenis niet bevatte door het feit dat er was ingelascht
dat het contract voor vijf jaar werd aangegaan en niet voor een jaar zooals was
overeengekomen; dat eischer nooit houden staan heeft dat de vernielde titel zijn
hand teekening niet droeg;
Dat het middel nieuw is, een mengsel
uitmaakt van feiten en rechtspunten, en
niet kan aangenomen worden;
, En overwegende dat bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Wat de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat geen enkel bijzonder
middel tot staving der voorziening werd
ingeroepen; .
Om deze redenen, het Hof verwei"pt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.
20 Februari 1939. ~ 2° Kamer.
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever, H.
Gelijkluidende conclusie,
Limbourg·.
H. Sart.ini van den Kerckhove, eerste
ad vocaat generaal.
2°

KAMER.~

20 Februari 1939,

~ NATIONALE CRISISBIJDRAGE. ~ lNKOMSTEN VAN ONROERENDE EIGENDOMMEN. ~ 0NVERDEELDE ONROERENDE EIGENDOJ.VI. ~ TAXE
GEVESTIGD OP HET KADASTRAAL INKOMEN VAN HET GEHEELE PERCEEL. ~
VERDEELING ONDER DE GEMEENSCHAPPELIJKE EIGENAARS NAAR EVENREDTGHEID VAN HET AANDEEL VAN lEDER.
20 BELASTING. ~ NATIONALE CRJSISBIJDRAGE. ~ lNKOMSTEN VAN ONVERDEELDE ONROERENDE EIGENDOMMEN.
~ VERDEELING ONDER DE GEJ.VIEENSCHAPPELIJKE EIGENAARS.
GEEN
ONGELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE
BELASTING.

1° BELASTING.

1° Kmchtens de wet van 30 December 1932
en het Koninklijk besluit van 13 Januari 1933, genomen tot uitvoering van
die wet, wordt de nationale crisisbijdrage,
gevestigd op de inkomsten van onroe!'ende goederen, al zijn ze onverdeeld,
berekend, zooals de grondbelasting, op
het kadastraal inkomen van het geheele
perceel. In geval van onvenleeldheid
draagt ieder medeiiigenaar bij tot betaling van de belasting nam· evenredigheid

van zijn deel tn den eigendom van het
erf.
2° De nationale c1·isisbijdmge, die gelijkelijk en op denzelfden grondslag de inkomsten tref~ van al de onroe1·ende eigendommen, de onverdeelde zoowel als de
andere, tnft de eene niet zwaarder dan de
andere, en schendt niet het beginsel van
de gelijkl}eid van allen ten aanzien van
de belastwg (Grondw., art. 11.2).

(LOWET DE WOTRANGE EN ANDEREN,
'1'. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest den
2 Maart 1938 door het Hof van heroep te
Brussel gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, artikelen
577 bis, § 7, en 1202 van het Burgerlijk
Wetboek, r. en 5 der wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld dool'
Koninklijk besluit van 6 Oog·st 1921,
7 van het Koninklijk besluit. van 13 Januari 1933, doordat bestreden arrest eerst
vaststelt dat de nationale crisisbijdrage,
verschuldigd op de inkomsten van onroerende goederen, terzelfdertijd en volgens dezelfde modaliteiten als de grondbelasting g·evestigd is op het bedrag van
het kadastraal .inkomen dat als grondslag
dient voor deze laatste belasting, daarna
bevestigt dat, voor de inning der grondbelasting geen enkel onderscheid wordt
gemaakt wat de onroerende goederen betreft die, gelegen in eenzelfde gemeente
of in eenzelfde wijk van de gemeente, aan
eigenaars toebehooren in hun geheel of
in onverdeeldheid, dan wanneer de verschillende gemeenschappelijke eigenaat•s
niet verplicht zijnde de grondbelasting
hoofdelijk te betalen, uit dit grondbeginsel klaar blijkt d;1t de grondbelasting door een gezamenlijken eigenaar verschuldigd moet berekend worden
op het globaal kadastraal inkomen gedeeld door zijn aandeel in het eigendom;
dat het dus op het kadastraal inkomen is
alzoo gedeeld dat eveneens de nationale
crisisbijdrage moet berekend worden :
Overwegende dat, krachtens de wet
van 30 December 1932, de nationale crisisbijdrage instellende, en krachtens het
Koninklijk besluit van 13 Janual'i 1933
dienaangaande, de nationale crisisbiJdrage
terzelfdertijd en volgens dezelfde modaliteiten gevestigd was als de grondbelasting; dat, anderzijds, uit artikelen r.
en 5 der wetten op de inkomstenbelasting,
sameng·eschakeld door Koninklijk besluit
van 6 Oogst 1931, blijkt dat de grond-
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inkomen van alle grondeigendommen en
dat het inkomen bepaald wordt per kadastraal perceel;
Overwegende dat uit cleze beschikkingen blijkt clat, voor de vestiging van de
belasting, aileen het bedrag van het kaclastraal inkomen van het geheel perceel
moet worden in acht g·enomen, zonder
·dat moet rekening gehouden worden met
het feit dat het perceel hetzij aan een
enkelen eigenaar voor het geheAl, hetzij
aan meerdere eigenaars die het in onverdeelclheid bezitten, toebehoort; dat, vermits er in clit laatste geval onder de
gemeenschappelijke bezitters geen hoofclelijkheid bestaat, ieder van hen nooclzakelijk slechts belasting· verschuldigd is
in de maat waarin hij deel heeft in den
eigendom van het goecl;
Overwegende dat, daar de nationale
crisisbijdrage volgens dezelfde modaliteiten moet worden bepaalcl, daaruit
voortvloeit clat bij gebrek aan afwijkende
beschikking· in de wet, de hierboven aangehaalde regels moeten gevolgd worden;
dat daar noch de wet van 30 December
1932 noch het Koninklijk besluit van
13 Januari 1933, genomen krachtens deze
wet, de verdeeling van de taxe ten voordeele van de g·emeenschappelijke bezitters toelaat, de nationale crisisbijdrage,
krachtens de wet van 30 December 1932
clus moest bepaald worden volgens het
kadastraal inkomen van gansch het perceel, behoudens voor elken gemeenschappelijken bezitter bij te dragen tot de betaling van de belasting alzoo bepaald in
evenredigheid met zijn deel in den eigendom van het goed;
Overwegende dat bestreden arrest deze
regels heeft toegepast en dus de in het
middel aangeduide wetsbepalingen niet
he eft kunnen schenden;
Omtrent het tweede middel : scherrding van artikelen 78, 97, 107 en 112 der
Grondwet, artikel 1 der wet van 30 December 1932, houdende uitvaardiging
van verschillende maatregelen ter verzekering van het beg-rootingsevenwicht,
doordat bestreclen arrest na te hebben
bevestigd dat de reg·eering, door artikel 7
van het Koninklijk besluit van 13 Januari 1933, de inkomsten van onroerende
en onverdeelde eigendommen zwaarder
belast, houdt staan dat de regeering de
beperkte volmachten, die haar door artikel 1 der wet van 30 December 1932
waren verleend geweest, niet was te buiten gegaan, dan wanneer, lui dens dit artikel, de Regeering enkel gemachtig·d geweest zijnde een bijzondere en klimmende
taxe te vestigen op de inkomsten van vaste

goederen, slechts het recht had het aanslagpercentag·e en de gronclslagen waarop de progessieve taxe moet berekencl
worden te bepalen, maar geenszins het
recht had zekere soorten inkomsten van
onroerende goederen te belasten bij uitsluiting van andere :
Overwegencle dat bestreden arrest de
bevestiging niet bevat die het middel er
beweert te lezen;
Dat overigens het Koninklijk besluit
van 13 J anuari 1933 insgelijks en op dezelfde grondslagen al de al dan niet onverdeelde eigendommen belastte; dat het,
anderzijds, toepasselijk zijnde op al de
gemeenschappelijke bezitters zonder uitzondering, de in artikel 112 cler Grondwet
ingeschreven gelijkheid niet schond; clat,
eindelijk, de wet van 30 December 1932,
in strijcl met de nieuwe wet op de nationale
crisisbijdrage van 17 Juni 1938, de regeering niet toeliet kwijtschelding te verleenen van de taxe tot het verschuldigde
beloop, aan de gemeenschappelijke bezitters die zouden bewezen hebben clat
het percentage toepasselijk op hun dee!
lager was clan het toegepaste percentage,
en dat het besluit van 13 J anuari 1933,
zonder de door de wet gestelde grenzen
te overschrijden, zulke kwijtschelding dus
niet zou kunnen verleend hebben;
Overwegende dat bestreden arrest met
red en en omkleed is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischers tot de
kosten.
20 Februari 1939. 2e Kamer.
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarVerslaggever, H.
nemencl voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
Limbourg. H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.

2" KAMER. -

20 Februari 1939.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - CONCLUSIE IN BEROEP
GESTEUND DAAROP DAT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL
MOET VERDEELD WORDEN TUSSCHEN
BEKLAAGDE EN BURGERLIJKE PARTIJ,
OP GROND VAN EEN DOOR DEZE BEGANE
TEKORTKOI'IIING. RECHTER IN BEROEP DIE VERWIJST NAAR DE REDENEN
VAN DEN EERSTEN RECHTER, VERKLAREND DAT DIE TEKORTKOJVIING NIET
BEWEZEN WERD. ANTWOORD OP
CONCLUSIE.
Wctnneer in beroep de beklaagde bij conclusie aanvoe!'t dat de bn~·gerlijke ver-

-59antwoordelijkheid moet verdeeld worden
tusschen hem en de burgerlijke partij, op
g1·ond van een door deze partij begane
telwrtlwming die bestond in de overd!·even snelheid van ham· voertuig, is de
!'echter in beroep, die de redenen van den
eet·sten rechter tot de zijne maakt, niet
mee1· verplicht op uitdrukkelijke wijze
dat ve!'Weer te beantwoorden, indien de
eerste rechte!' verklaard !weft dat geenerlei
tekortkoming gebleken was ten laste van
de burgerl~jke partij, die niet te snel
reed.

{LEBON, T. JOB.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
20 Febrtwri 1939.- 2" Kamer.- Voor·zitteT, H. Hodum, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine.
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.

28 KAMER.- 20 Februari 1939.
'1° VERKEER. - VooRRANG TOT DOORTOCHT VAN DEN GEBRUIKER VAN DE
HOOFDB'AAN. - RECHTVAARDIGT NIET
OVERDREVEN SNELHEID BIJ RET NADEREN VAN AANSLUITING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. RECHTER NIET
VERPLICHT DE IN CONCLUSIE VERVATTE
BEWIJSVOERING TE BEANTWOORDEN.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
GEEN MIDDEL WORDT
AMBTSHALVE OPGEWORPEN.
4° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BURGERLIJKE PARTIJ EISCHERES.VOORZIENING NIET BETEEKEND.- NIETONTVANKELIJKHEID.
1° De 'I'Bchter schendt niet het beginsel betre ffende den voor'Tang tot doo1·tocht van
den gebruiker van de hoofdbaan, wanneer
hij, op grond van de feitelijke en doo!'
hem vermelde ornstandigheden, beslist dat
die gebruike!' een zwa·re fout !weft begaan
door ove1·dreven snel te r~iden bij het
nadeTen van een aansluiting (Kon. besl.

v. 1 Februari 1934, artt. 42 en 55).
2° De !'echte1· is wel gehouden de vmgen,
.excepties en verweermiddelen, die in de
conclusies vervat zijn, te beantwoo1·den,
maar hij is niet ~·erplicht antwoord te
ventrekken op de tot stav·ing dienende
bewijsvoering (Grondw., art. 97) (1).

3° Het Hof werpt arnbtshalve geen middel
op, bij voorziening van den beklaagde, ten
aanzien van de burgerlijke vordering.
4° Is niet ontvankel#k de voorziening van
de burgerlijke part1j, ·indien die voorziening niet beteekend werd aan de partijen waartegen zij ge1·icht is (\Vh. van
Strafv., art. 1>18).
{MAIRESSE, T. PLAPIED.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis den
28 October 1938, gewezen door de correctioneele rechtbank van het arrondissement Charleroi, zetelende in graad van
beroep;
I. Voor zoover eischer optreedt in hoedanigheid van beklaagde :
A. Wat de voorziening betreft voor zoover ze gericht is tegen het deel van het
vonnis dat uitspraak doet over de publieke
vordering : ·
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 54 en 55 van het Koninklijk
besluit van 1 Februari 1934, houdende
algemeen reglement op de verkeerspolitie,
doordat bestreden arrest verweerder, die
den hoofdweg kwam opgereden, van zijn
verplichting ontslaat den doorgang aan
eischer af te staan, zoncler vast te stellen
dat de snelheid van dezen laatste gevaar
opleverde voor het verkeer :
Overwegende dat dit middel feitelijken
grondslag mist;
Overwegende inderdaad dat de rechter
over den grond verklaart dat eischer een
zware fout heeft begaan door de aansluiting met een overdreven snelheid op te
rijden, zooals bewezen wordt door de
plaats waar de aanrijding voorkwam,
door den afstand die hij na de aanrijding
nog aflegde, door de plaats waar de wagens
beschadigd werden en door de verklaring
van getuigen Richard;
Waaruit voortspruit dat het middel
niet mag worden aangenomen;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, doordat bestreden vonnis de conclusHin van eischer
niet heeft beantwoord die hield staan :
dat verweerder hem op zijn rechter zijde
kon opmerken lang· voor den kruisweg te
bereiken; dat eischer over den hoofdweg
reed, en dat hij slechts kon verantwoordelijk zijn in geval van klaarblijkelijke
schending van een wetsbepaling en van
zware fout; dat verweerder, die over den
(1) Zie Verbr., 6 Februari 1939, sttpm,
blz. 43, en de voetnota 1 aldaar.

secundairen weg reed, verplicht was te
bewijzen dat de snelheid van eischer overdreven buiten de verhouding van een
normal~ snelheid was, van aard hem in
dwaling te brengen nopens de berekening
die hij Iuidens artikel 54, § 2, van het
reglement moet maken; eindelijk dat de
schok op de op het plan aangeduide plaa~s
en aan den achterkant van het voertmg
van verweerder werd uitgelegd door de
rijbeweging waardoor eischer getracht had
de aanrijding te vermijden :
Overwegende dat, indien de verplichting
bestaat de verwerping van conclusHi~ te
motiveeren zoowel wanneer ze op fe1ten
als op rechtspunten steunen, dan nog moeten ze een vraag, een exceptie of een Vf'rweer bevatten;
Overwegende dat eischer, in onderhavig
geval, zich tegen de vordering van ~et
openbaar ministerie en teg·en de vordermg
van de burg·erlijke partij verdedigde door
den verkeersvoorrimg op te eischen en
door te loochenen dat zijn snelheid gevaar
opleverde voor het verkeer;
Overwegende dat bestreden vonnis dit
verweermiddel voldoende heeft weerlegd
op de wijze in het eerste mid del aangeduid;
Overwegende dat het tweede middel
voor 't overige slechts eenvoudige redeneeringen inhoudt die eischer inriep en
waarop de rechter niet moest antwoorden;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
B. Wat de voorzi811ing· betreft voor zoover ze gericht is tegen het dee! van het
vonnis dat uitspraak doet over deburgerlijke vordering :
Overwegende dat eischer geen enkel bijzonder middel inroept en dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt;
II. Voor zoover eischer optreedt in hoedanigheid van burgerlijke partij :
Overwegende dat uit geen enkel der aan
het Hof overgelegde stukken blijkt dat
de voorziening beteekend werd aan de
partij waartegen ze gericht is; dat ze dus
niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.
20 Februari 1939.- 2• Kamer.- Voorzitter en verslaggever, H. Hodum, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den
Kerckhove, eerste advocaat generaal.
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10 UITLEVERING. -

ADVIES GEGEVEN
DOOR KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. - NIET VATBAAR VOOR VERBREKING.
2o BEVEL TOT AANHOUDING.- BEscHIKKINGEN VAN RAADKAMER DIE HET
BEVEL TOT AANHOUDING BEVESTIGEN.
- NIET VATBAAR VOOR VERBREKING.
1 o Is niet vatbaar

voo1· verbreking het
advies door de kamer van inbeschuldigingstelling gegeven aangaande een vmag
tot uitlevering (1).
. .
2o Geen enkele wetsbepaling laat toe z~ch m
verb1·eking te voorz~en tege.n ~en bevel tot
aanhouding en de besch~kktng v~n de
raadkamer die zoodanig bevel bevesttgt (2).
(BERTONI EN ZOLTAU.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
20 Februari 1939. 2 8 Kamer. Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend voorzitter. _:_ Verslaggever, H.
Pourbaix. Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.
"

2 8 KAMER.- 21 Februari 1939.
1o VERJARING IN STRAFZAKEN.

iYIISDRIJVEN TEGEN HET REGLENIENT
BETREFFENDE DE POLITIE VAN EN DE
SCHEEPVAART OP DE DOOR DEN STAAT
BEHEERDE BEVAARBARE WATERWEGEN.
- VERJARING DOOR VERLOOP VAN DRIE
.TAAR.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEK
EN ARRESTEN. - BEKLAAGDE, GEDAGVAARD ALS MEDEDADER VAN EEN
MISDRIJF, BUITEN DE ZAAK GESTELD OM
DE EENIGE REDEN DAT DE HEGELEN
BETREFFENDE DEELNEMING, VOORZIEN
DOOR ARTIKEL 66 VAN HET STRAFWETBOEK, NIET VAN TOEPASSING ZIJN
OP MISDRIJVEN VOORZIEN .DOOR DE BIJZONDERE WETTEN EN REGLEMENTF.N.
- 0NVOLDOENDE REDEN.
1 o De misdrijven tegen het reglement betref-

fende de politie van en de scheepvaart op
(1) Zie Verbr., 20 September 1937 (B•tll.
en PAsrc., 1937, I, 240, 1°).
(2) Zie Verbr., 20 December 1937 (Bull. en
PAsrc., 1937, I, 392).
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waterwegen zijn, krachtens artikel 100
van het Koninklijk besluit van 15 October 1935, strafbaar gesteld met correctioneele straffen die verjaren door verloop
van drie jaar (artikel 1 van de wet van
6 Maart 1818, gewijzigd door artikel 1
van de wet van 5 Juni 1934); artikel 4
van ·die wet, vervangen door artikel 78 van
de gemeentewet van 30 Maart 1836, kent
sleahts den aard van de politieovert1·eding
toe aan de misdrijven tegen de gemeenteverordeningen van huishoudelijk bestuur
en de gemeentelijkc politieverordeningen
(wet van 17 April1878, artt. 23 en 24).
2° Is niet wettig met redenen omkleed het
vonnis dat den als mededader van een
misdrijf gedaagden beklaagde buiten de
zaak stelt om de eenige reden dat dit
misdrijf voorzien is door een bijzonder
reglement waarop de regelen betreffende
de strafbare deelneming niet van toepassing zijn, vermits, zelfs in dat geval,
strafbaar blijft degene die rechtstreeks aan
het misdrijf medegewe1·kt heeft (Strafwb.,
art. 66} (1)_
(BELGISCHE STAAT,
T. VANDEN ABEELE EN TEMMERMAN.}
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis door de
correctioneele rechtbank te Dendermonde,
zetelende in graad van beroep, den 8 Februari 1938 gewezen;
l. Wat de voorziening betreft voor zoover ze Vanden Abeele (beklaagde) aangaat :
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 1 der wet van 6 Maart 1818,
betreffende de straffen die toegepast worden voor overtreding van de algemeene.
verordeningen van ·admiriistratie (Journ.
officiel, XII, nr 12}, gewijzigd door artikel 1 der wet van 5 J uni 1934, artikel 4
derzelfde wet van 6 Maart 1818, vervangen
door artikel 78 der gemeentewet van
30 Maart 1836, artikelen 1, 7, 25, 38
en 100 van het Strafwetboek, artikelen 3,
4, 21, al. 2, 22, 23, 24, 25, 26 en 28 der
wet van 17 April 1878, bevattende den
voorafgaanden titel van het Wetboek van
Strafvordering·, artikelen 91, 2°, 98 en 100
van het Koninklijk besluit van 15 October 1935 (Moniteur, 15 October 1936} over
het reglement betreffende de politie en de
(1) Zie Verbr., 28 November 1922 (Bull. en
1923, I, 86); Verbr., 19 December
1921 (ibid., 1922, I, 111 en de voetnota);
Verbr., 24 April 1911 (ibid., 1911, I, 212).

PABIC.,

scheepvaart der bevaarbare waterwegen
onder beheer van den Staat, artikelen
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat bestreden vonnis na te
hebben vastgesteld dat de feiten der betichting een inbreuk uitmaakten op het
reglement betreffende de politie en de
scheepvaart der bevaarbare waterwegen
onder beheer van den Staat en dat deze
feiten strafbaar waren met correctioneele
straffen, de wettelijke verjaring zoowel op
de publieke als op de burgerlijke vordering
heeft toegepast, verjaring die bij de overtredingen van pas komt en dit door toepassing van artikel 4 der wet van 6 Maart
1818 (artikel 78 der g·emeentewet van
30 Maart 1836), artikel 4 dat in de zaak
niet. toepasselijk was, alzoo den uitdrukkelijken regel miskennende die voorkomt
in artikel 1 van voornoemde wet van
6 Maart 1818 en bijgevolg· ook de regels
der verjaring in het middel bedoeld, en
toepasselijk wanneer het wanbedrijven
betreft, en alzoo diensvolgens aan den
eischer in verbreking de schadeloosstelling heeft geweigerd waarop hij recht
had :
Overwegende dat de strafl'en, - opgeloopen voor inbreuken op artikel 91, 2°,
van het reglement betreffende de politie en
de scheepvaart der bevaarbare waterwegen
onder beheer van den Staat, inbreuken
door bestreden beslissing als vaststaande
gehouden, - door toepassing van artikel1
der wet van 5 Juni 1934 correctioneele
straffen zijn;
Overwegende anderzijds dat de politiestraffen voorzien bij artikel 78 der gemeentewet van 30 Maart 1836 slechts betrekking hebben op de gemeentereglementen en de verordeningen van gemeentepolitie en dus vreemd zijn aan het
feit dat voor den rechter over den grond
aanhangig was;
· Overwegende dat het bijgevolg· verkeerd
is dat bestreden beslissing, op de burgerlijke vervolgingen van den Belgischen
Staat den verjaringstermijn heeft toegepast, voorzien bij artikel 23 der wet van
17 April 1878 betreffende de overtredin
gen;
II. Wat de voorziening betreft voor
zoover ze Temmerman (rechtstreeks g·edaagde partij) aangaat :
Omtrent het tweede lid van het derde
middel : schending van artikel 97 der
Grondwet, doordat bestreden vonnis in
feite vaststellende dat Temmerman, op de
rechtstreeksche dagvaarding van den
eischer, in de zaak zou betrokken geweest
zijn als mededader van een inbreuk op het
reglement betreffende de politie en de
scheepvattrt der bevaarbare waterwegen

onder het beheer van den Staat, hem om
deze eenige reden van de vervolgingen
ontslagen heeft onder voorwendsel dat
artikel 66 van het Strafwetboek niet toepasselijk zou zijn op de inbreuken voorzien bij de bijzondere wetten en reglementen, zonder op eenige wijze den
aard der deelneming vast te stellen waarvoor verweerder Temmerman zou vervolgd geweest zijn, dan wanneer de daden
van deelneming· bedoeld bij §§ 1 en 2 van
artikel 66 van het Strafwetboek, strafbaar
v.<?lgens h~t gemeen recht, het in aile geval
ZIJn en mettegenstaande artikel 100 van
hetzelfde Wetboek, zelfs in het geval van
inbreuk voorzien bij bijzondere wet of
verordening en dat in dat geval uit de
bestraffing enkel die feiten van deelneming
gesloten zijn, waar er deelneming bestaat
volgens een der uitzonderlijke wijzen bedoeld door §§ 3 en 4 van artikcl 66;
Overwegende dat bestreden beslissing
aanstipt dat verweerder gedaagd was als
« mededader » van Vanden Abeele · dat ze
verweerder buiten zaak stelt om d~ enkele
reden dat de regels der deelneming voorzien bij artikel 66 van het Strafwetboek
niet toepasselijk zijn op de inbreuken
door de hiervoor bijzondere aangehaalde
wetten en reglementen; maar dat bestreden beslissing geen uitleg verschaft nopens den aard der daden v::m deelneming
b~doeld in de rechtstreeksche dagvaardmg; dat bestreden beslissing het Hof van
verbreking niet toelaat zijn toezicht uit te
oefenen door na te gaan of verweerder
geen « dader » van het wanbedrijf was in
den zin der grondbeginsels van gemeen
recht be vat in artikel 66; dat bestreden
beslissing dus niet wettelijk met redenen
omkleed is;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
aangeklaag·d vonnis; zegt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde en dat melding· er
van zal gemaakt worden in den rand der
verniet.igde beslissing; verwijst de zaak
naar de rechtbank van eersten aanleg te
Gent, uitspraak doende als rechter van
beroep der beslissingen van de politierechtbank; veroordeelt verweerders tot de
kosten.
21 Februari 1939.- 2• Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusi'e
H. Sartini van den Kerckhove, eerst~
advocaat generaal.
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2 8 KAMER.- 21 Februari 1939.
1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BELASTING OP DE INKOMS'fEN. VERZOEKSCHRIFT GETEEKEND DOOR EEN
GEMACHTIGDE NIET VOORZIEN VAN BIJZONDERE VOLMACHT. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE TAAL. - BESTREDEN ARREST
IN HET NEDERLA_NDSCH. - AKTE HOUDENDE BIJZONDERE VOLMACHT IN HET'
FRANSCH. - VOLDOET NIET AAN DE
WET.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BELASTING OP DE INKOMSTEN. VOORZIENING DOOR GEMACHTIGDE. STILZWIJGENDE LASTGEVING UITGESLOTEN.
1° Is n:iet ontva.nkelijk de voorziening tegen
een ~n zaken van inlwmstenbelasting geu;ezen ~rres! ingeste_ld doo1· een gemacht~gde dw met voorzwn was van een bijzondere volmacht (geordende wetten,
art. 67; wet van 6 September 1895,
art. 14; yYb. v. ~trafv., .~rt. 417) {1).
2° Voldoet met aan de wettehjlce vereischten
het geschrift opgemaakt in het Fmnsch,
waardoor aan een lasthebber de opdmcht
wordt. gegeven om zich in v_erbreking te
voorz1.en tegen een arrest dat tn het Nederlandsch gest~ld is (wet van 15 Juni 1935,
artt. 27 en 40).
3° De gemachtigde, die zich in een zaak van
i"!komstenbelasting_. in vm·b1·eking voorzwt, moet doen bh]ken van een uitdr!tkkelijke lastgeving (2).
(HANSEN,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
21 Februari 1939. 2• Kamer. Voorzitte1·, H. Rolin, voorzitt.er. Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove
eerste advocaat generaal.
'

'1 e K.!\MER. -

23 Februari 1939.

1° JACHT. - DooR PRIVAA'f PERSOON
AANGESTELDE JACHTWACHTER, BEVES-·
TIGD DOOR GOUVERNEUR EN BEEEDIGD.
- 0FFICIER VAN POLITIE.
(1) en (2) Zie Verbr., 31 Januari 1938
(Bull. en PAsrc., 1938, I, 25) en de voetnota.

-632° JACHT. - RONDE DOOR BEEEDIGD
JACHTWACHTER OP GOED AAN ZIJN BEWAKING ONDERWORPEN. - VERRICHTING BEHOOREND TOT DE TAAK VAN
DIEN JACHTWACHTER, ALS POLITIEOFFICIER.
S0 ARBEIDSONGEVAL. - BEEEDIGD
JACHTWACHTER SLACHTOFFER VAN ONGEVAL TIJDENS ZIJN RONDE. -WET OP
ARBEIDSONGEVALLEN NIET VAN TOEPASSING.
1° Is officiel' van gerechtelijke politic, de
door een privaat persoon aangesteldejachtwachtel', die dom· den pTOvincinlen gouVCI'neut werd bevestigd en die regelmatig beeedigd is (1).
·
2° lVanneer een regelmatig beeedigd jachtwachter zijn tonde doet op het gebied dat
aan zijn waakzaamheid is toevertrouwd,
vetricht hij een bezigheid die behoort tot
de uitoefening van zijn bediening als
officier van gerechtel1jke politic (2).
S0 De wet op de arbeidsongevallen is niet
van toepassing op denptivaten, l'egelmatig
beeedigden jachtwachter, die zich kwetst
t~i dens een ronde door hern verricht op het
gebied dat aan zijn waakzaamheid is toevettmuwd (S).
(DAVID-NIHON, T. WILLS
EN ANDEREN.)
ARREST.
Gezien het vonnis op 8 Juli 19S7 door
de Rechtbank van eersten aanleg te Hoei
gewezen;
Omtrent het eenig middel tot verbreking : schending van artikel 97 der Grandwet, artikelen 1, 2 enS der wet van 2t. December 190S, gewijzigd door dezen van
S Oogst 1926, 15 Mei 1929, SO December
1929 en 18 Juni 19SO, samengeschakeld
door ·Koninklijk besluit van 28 September 19S1, en, voor zooveel als noodig,
van artikel 1 der wet van 10 Maart 1900,
artikelen 1 en 5 der wet van 7 Oogst 1922,
67 en 68 van het Landelijk Wetboek (wet
van 7 October 1886, gewijzigd door deze
van SO Januari 192t., art. 2), 1708, 1779
en 198t. van het Burgerlijk Wetboek, doordat bestreden vonnis beslist heeft dat
Mosbeux, wiens aanstelling als bijzondere
jachtwachter van eischer door den Gouverneur werd goedgekeurd en die den eed
had afg·elegd in handen van den vrede(1) (2) en (3) Sic Verbr., 5 November
1936 (Bull. en PAsrc., 1936, I, 406) en de
voetnota's; zie ook Verbr., 13 Februari 1939,
supm, bl. 50.

rechter te Nandrin, een offtcier der gerechtelijke politie is, maar dat hij niettemin
een bediende is in den zin der wet van
7 Oogst 1922 op het bediendencontraet,
om reden dat hij aan den jager als onderhoorige verbonden is en dat de jager hem
krachtens zijn vrijen wil zijn rang· van
offtcier der gereehtelijke politie kan doen
verliezen door hem zijn aanstelling van
wachter te ontnemen, doordat het beslist
heeft dat Mosbeux een bediende zijnde,
het voordeel der wet op de vergoeding der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen geniet, wet die krachtens de
wet van 18 Juni 19SO toepasselijk is op de
bedienden, om het even of deze laatsten
deel uitmaken van een private of publieke
onderneming; dan wanneer een jager, die
een bijzonderen jachtwachter in dienst
neemt die van de bevoegde overheid de
goedkeuring zijner aanstelling bekomt,
niet het hoofd van een onderneming of de
patroon is onder wiens gezag, bestuur of
toezicht een werkman zich verbindt te
arbeiden tegen 'een loon, en dat de betrekkingen onder reehtskundig oogpunt, die
tusschen den jager en zijn beeedigden
jachtwachter bestaan, buiten de wetten
op het bediendencontract vallen en den
staat van onderhoorigheid van een offtcier
der gerechtelijke politie tegenover zijn
aansteller uitsluiten :
Overwegende dat aangeklaagd vonnis
vaststelt dat Mosbeux, rechtsvoorganger
van de verweerders, wiens aanstelling
door den gouverneur der provincie Luik
was goedgekeurd geweest als bijzondere
jachtwachter van eischer David, en dat
hij op SO April 19S5, in handen van den
vrederechter te Nandrin den eed had afgelegd; dat hij op 25 Oogst 19S5 slachtoffer
werd van een ongeval terwijl hij een ronde
deed op de jacht van zijn meester; dat
zijn geweer aan den schouder hing met
den loop naar omlaag; dat het wapen,
door een tot op heden ongekend toeval,
ontlaadde, en hem in het rechter been
kwetste; dat hij, op 1 September dam:·opvolgend, aan de gevolgen van zijn wonden overleed;
Overwegende dat bestreden beslissing
uit deze vaststellingen heeft afgeleid dat
Mosbeux een bediende was de voordeelen
genietende der wet op de werkongevallen
die door de wet van 18 Juni 19SO op de
bedienden wordt toegepast;
Overwegende dat, indien de vaststellingen van den rechter over den grond der
zaak bindend zijn, het Hof van verbreking
nochtans bevoegd is na te gaan of de
rechter uit de feiten die hij vaststelt de
wettelijke gevolgen afleidt;
Overwegende dat de wet van 18 Juni

1930 de toepassing der wet van 24 December 1903 heeft uitgebreid tot de bedienden die onderworpen zijn aan de wet
van 7 Oogst 1922 op het hediendencontract, zonder rekening te houden met
de omstandigheid dat ze a,l dan niet aan
beroeps- of nijverheidsgevaar zijn blootgesteld; dat men dus tot de wet van
7 Oogst 1922 terug moet om te onderzoeken of een bezoldigde een bediende
is·
'overwegende dat deze wet niet hepaalt
wat men moet verstaan door bediende,
maar dat luidens de toelichting der wet,
bedienden zijn zij die, van beiderlei kunne, kantoorklerken, technische assisten,
verkoopers, winkeljuffers, elleridders, handelsreizigers, kortom al deze zoo talrijke
medewerkers, die aan onze nijverheid en
Dnzen handel onder de bevelen van het
hoofd des huizes een hoofdzakelijk intellectueele medewerking verleenen;
Overwegende dat uit de bepaling blijkt
dat de onderhoorigheid tot het wezen van
de verhuring van diensten behoort;
Overwegende dat de rol van den bijzonderen beiiedigden wachter, die, zooals
in onderhavig geval, een ronde doet op
het aan zijn bewaking toevertrouwde
goed, aan dit beg-rip niet beantwoordt; dat
de opdracht, in onderhavig geval, bestaat
in het opmaken van processen-verbaal
·over de misdrijven die het jachtrecht van
den jager schenden; dat hij in deze omstandigheden officier van de gerechtelijke
politie is, en, als dusdanig, aan het gezag
van een particulier niet mag onderworpen
zijn; dat hij zelfs zou verplicht zijn procesverbaal op te maken tegen zijn aansteller
indien deze een jachtmisdrijf beg·ing op
l1et goed dat aan zijn bewerking is toevertrou.wd ;
Overwegende dat bestreden vonnis uit
de omstandigheden die het vaststelt dus
-onwettelijk afleidt dat Mosbeux een bediende was waarop artikel 1 der wet van
·24 December 1903, gewijzigd door deze
van 18 Juni 1930, kan worden toegepast;
Dat daaruit voortvloeit dat het de in
het middel ingeroepen beschikkingen ge.schonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig arrest zal worden. overgeschreven
Dp de registers der rechtbank van eersten
aanleg te Hoei en dat melding er van zal
gemaakt worden in den rand der vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar
de rechtbank van eersten aanleg .te Luik,
.zetelende in graad van beroep.
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23 Februari 1939. 1e Kamer. Voorzitter, H. Jamar, eerste voorzitter.Verslaggever, H. Deleuze.- Gelijkluidende
conclusie, H. Gesche, procureur generaal.
- Pleiters, MM. Resteau en Simont.

2e KAMER. -

27 Februari 1939.

BELASTINGEN. NATIONALE CRISISBIJDRAGE. lNKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN. BELASTING
GEVESTIGD OP HET KADASTRAAL INKOMEN VAN ELK ONROEREND GOED AFZONDERLIJK.- BEPALi:NGEN VAN ARTIKEL 8
VAN IIET KONINKLIJK BESLUIT VAN
H JULI 1924.- BETREFFEN GEENSZINS
DE VESTIGING VAN DE BELASTING.

De nationale crisisbijdmge is gevestigd op
het kadastraal inkomen van elk onroe1·end
goed afzonderlijlc, zoodat m· geen aanleiding bestaat om de kadastrale inlcomens
van de onroerende goederen, die aan een
belastingp,lichtige in dezelfde gemeente
of dezelfde sectie van gemeente toebehooren, sarnen te voegen.
De bepalingen van artikel 8 van het Koninklijk besluit van 14· Juli 1924. betreffen
enlcel het oprnaken van de rollen, alsrnede
de modaliteiten van inning van de belasting; zij betre ffen geenszins de vestiginy
van de belasting.
{LAMBRECHTS,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest den
29 Juni 1938 door het Hof van beroep te

Brussel gewezen;
Omtrent het eenig middel : schendipg
van artikel 7, 8, 97 en 112 der Grondwet,
1, § 1, en 11 der wet van 30 December
1932, 7 en 9 van Koninklijk besluit van
13 Januari 1933 waarbij de nationale
crisisbijdrage wordt ingesteld, 4, 5, 12
en 60 der · wetten · op de inkomstenbelastingen samengeordend door Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931, en, voor
zooveel als noodig, 4, 5, 12 en 60 der
wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld door Koninklijk besluit
van 12 September 1936, alsook artikel 8
van Koninklijk besluit van 14 Juli 1924;
a) doordat bestreden arrest be~list heeft
dat de nationale crisisbijdrage verschul(1) SicVerbr., 1 J"uni 1937 (Bull. enPAsrc.,
1937, I, 163).
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goederen voor het dienstjaar 1933, moest onroerende goederen legt die eenzelfde
berekend worden· op de samengevoegde eigenaar in eene gemeente of gemeentekadastrale inkomsten van de onroerende wijk bezit, en dat, indien meri artikel 8
goederen waarvan eischer in verbreking van het Koninklijk besluit van 14 Juli
eigenaar is in eenzelfde gemeentewijk, 1924 wettig veronderstelt, men niet, wa t
'Omdat, indien men het arrest moet ge- bestreden arrest heeft gedaan, de toelalooven, de progressiviteit der taxe nood- ting die het bevat om op de rol (stuk van
zakelijk de samenvoeging der inkomsten binnendienst) het globaal bedrag aan te
van onroerende goederen per gemeente of duiden van elke belasting die per gemeente
gemeentewijk in zich zou sluiten, dan of gemeentewijk moet ge'ind worden, niet
wanneer : 1 o de na tionale crisisbij drage mag verwarren met de toelating om op
niet het geheel van elke soort van inkom- de rol het globaal bedrag van de inkomsten treft maar een eenvoudig klimmende sten aan te duiden die par categorie moeten
belasting is gesteund op de huurwaarde belast worden, toelating die men {e vervan ieder perceel, en dat het feit dat ze geefs in het artikel zou zoeken en die,
moest ge'ind worden terzelfdertijd en indien ze verleend was geweest, de bevolgens dezelfde modaliteiten als de schikking van het arrest mogelijk zou
grondbelasting niet voor gevolg kon heb- kunnen rechtvaardigen hebben :
ben de progressiviteit te versterken, door
Overwegende dat de na,tionale crisisde kadastrale inkomsten der onroerende bijdrage, overeenkomstig artikel 7 van
goederen die in eenzelfde gemeente of het Koninklijk besluit van 13 Januari
gemeentewijk gelegen zijn bijeen te tel- 1933, verschuldigd naar rato van de onlen, en 2o indien, voor de inning van de roerende goederen « gevestigd wordt. tergrondbelasting, waarvan het aanslag per- zelfdertijd en volg·ens dezelfde modalicentage eenig is, deze bijeentelling onver- teiten als de grondbelasting op het bedrag
schillig is, zij niet mag aangenomen wor- der kadastrale inkomsten dienend tot
den voor de nationa,le crisisbijdrage om- ..grondslag van laatsbedoelde belasting »;
dat zij den last van de bijzondere taxe
Overwegende dat uit artikelen 4, 5, 12
zwaarder maakt en voor den eigenaar van en 13 der samengeschakelde wetten op de
talrijke onroerende goederen in verschil- inkomstenbelastingen blijkt dat de grondlende gemeenten gelegen een onverstaan- belasting wordt gevestigd op het kadasbaar voordeel schept; b) doordat het ten traal inkomen van elk onroerend goed
onrechte is dat bestreden arrest, om het afzonderlijk en dat geen enkel onderaanslagpercentage dat het geheel der scheid wordt gemaakt namelijk wat de
betwiste inkomsten treft wettig te ver- onroerende goederen betreft die, gelegen
klaren, zich enkel gesteund heeft op in eene gemeente of in eenzelfde gemeenteartikel 8 van het Koninklijk besluit van wijk, aan denzelfden eigenaar zouden toe14 Juli 192ft, dat, volgens gezegd arrest, behooren;
het grondbeginsel der samenvoeging van
Overwegende dat het, bijgevolg, hetinkomsten op onroerende goederen hul- zelfde is wat de nationale crisisbijdrage
digt, dan wanneer bovenaangehaald ar- betreft die op de inkomsten van onroerende
tikel een beschikking is van zuiver admi- goederen moet gevestigd zijn;
nistratieven en inwendigen aard, · ten
Overwegende dat de progressiviteit van
andere strijdig met artikelen Eo en 5 der deze nationale crisisbijdrage g·een enkel
belastingwetten in 1931 samengeordend gedacht van samenvoeging insluit; dat
(artikelen Eo en 5 van Koninklijk besluit luidens artikel 6 vap. het Koninklijk bevan 12 September 1936 dat samenscha- sluit van 13 J anuari 1933, waarnaar voorkelt), die zeggen dat het kadastraal in- noemd artikel 7 verwijst voor het klimkomen bepaald wordt per kadastraal per- mend percentage van gezegde belasting,
ceel, dus afzonderlijk en in strijd met dat aanslagpercentage bepaald volgens
artikel 12 der wetten in 1931 samen- « het bedrag van den grondslag· » der begeschakeld (artikel 12 van het Konink- lasting, 't is te zeggen volgens het bedrag
lijk hPsluit van 12 September 1936), van het kadastraal inkomen van elk onartikel dat de verdeeling van den aanslag roerend goed;
.
voorziet, beschikking die daarenboven de
Dat niets, in deze beschikking, kan doen
grenzen van de opdracht; door artikel 60 gelooven dat men . in strijd met de hierder wet van 29 October 1919 aan de uit- boven aangehaalde voorschriften, in een
v oerende macht verleend, overschrijdt, bepaald g·eval, meerdere kadastrale inwanneer het voorschrijft dat de rol, voor komsten moet samenvoegen;
elke soort belasting, afzonderlijk l1et g·JoOverwegende, eindelijk, dat, indien
baal bedrag van dezA nand nicll. <l n dan artikel 8 van het Koninklijk besluit van
wanneer geen enkele wettekst de inning 14 Juli 1924, dit van 30 Oogst 1920 verVE RBR., 1939.- 5
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vangende, de rollen der rechtstreeksche
belastingen per gemeente of gemeentewijk indeelt en voorschrijft dat die rollen
afzonderlijk voor elken schatplichtige en
voor elke soort van belastingen het globaal bedrag van deze laatsten zullen aanduiden, deze beschikkingen, genomen ter
uitvoering van artikel 60 der samengeordende wetten, geenszins de vestiging
der belasting betreffen dat het werk der
wet moet zijn (Grondw., artt. 110 en 111),
maar enkel het opmaken der rollen en de
modaliteiten der inning van de belasting
- aangaan;
Dat uit deze beschouwingen voortvloeit
dat door te beslissen dat de kadastrale inkomsten van de verschillende onroerende
goederen die aan denzelfden eigenaar toebehooren en. die geleg·en zijn in eenzelfde
gemeente moesten samengevoegd worden
om het bedrag der nationale crisisbelasting
te bepalen, bestreden arrest de in het middel bedoelde wetsbeschikkingen geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest, doch in zoover slechts het
het verhaal niet gegrond heeft verklaard
dat gericht is tegen de beslissing val!- den
directeur der rechtstreeksche belastmgen
der provincie Brabant in dato 5 October
1938, die besliste dat de nationale crisisbijdrage moet berekend worden op het
totaal bedrag van het kadastraal inkomen
zooals het per gemeente of wijk van
gemeente op naam van ieder eigenaar in
elke rol opgeven, voorkomt; beveelt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven op de registers van het Hof van
beroep te Brussel en dat melding er van
zal gemaakt worden in den rand der gedeeltelijk ve:rnietigde beslissing; legt de
kosten ten laste van den Staat (Beheer
van geldwezen) en verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Luik.
27 Februari 1939. - 2• Kamer. Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

28 KAMER. -

27 Februari 1939.

bestaat in den wil om de vrijheid van
vereeniging ie schenden (1).

(SPIROUX EN ANDEREN,
T. BARBEAUX.)
Arrest overeenstemmend met den korken inhoud.
27 Februari 1939.- 2" Kamer. -Vom·zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1", H. Lambinet.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2" KAMER.- 27 Februari 1939.
GEESTRIJKE DRANKEN. WET
VAN 29 AUGUSTUS 1919. - VASTSTELLlNG VAN DE MlSDRIJVEN. -BEEEDIGDE
GEiVIEENTELIJKE Ai\'IBTENAREN EN AGENTEN.- VELDWACHTERS.- GEEN VORDERING VAN RET MlNISTERIE VAN
FlNANCIEN VEREISCHT.
Luidens artilcel 11 van de wet van 29 Augustus 1919 op het regime van den alcohol,
en van de a1·tikelen 13 en 14 van de wet
van 29 Augustus 191.9 op het sl~jten van
geestrijke dmnken, zijn de beeedigde gerneentel~jke arnbtenaren en
beambten,
narnelijlc de veldwachters bevoegd orn de
misd1·ijven tegen de artikelen 1 en 2 van
ee1'stgenoernde wet en elk misd1·ij{ tegen
de laatstgenoernde wet op te spo1"en en
vast te stellen; een vonle1"ing van het ministerie van financii!n is daa1"toe niet vereischt.

(TALlER LUCIEN EN ANDRE,
T. BESTUUR VAN FlNANCIEN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
27 Februari 1939.- 2" Kamer.- Voo1"zitte1", H. Hodiim, raadsheer waarneinend
voorzitter. - Verslaggeve1", H. Wouters.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaaL

28 KAMER. -

27 Februari 1939.

VRIJHEID VAN VEREENIGING.
"\iVET VAN 24 MEl 1921. - KWAADWlLLIG OPZET, VEREISCHT DOOR ARTlKEL 4 VAN DIE WET. - BEGRIP.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

Het kwaadwillig opzet dat als bestanddeel
van het b~i artikel4 van de wet van 24 JVlei
1921 voorziene misdrijf wordt ve1·eischt,

PAsrc., 1929, I, 170); Vei·br., 28 Mei 1923
(B1tll. en PAsrc., 1923, I, 329,' en de voet-

EN ARRESTEN. -

BEANTWOORDING

(1) Sic Verbr., 29 April 1929 (Bull. en

nota 1).

1
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VAN DE VERWEERMIDDELEN, EXCEPTIES
EN VRAGEN. BEANTWOORDING VAN
BEWIJSVOERING NIET VEREISCHT.

2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
BEWIJS. STRAFZAKEN. VERSLAG VAN DESKUNDIGE. MIDDEL
AANVOEREND DAT DE BESTREDEN BESLISSING ONNAUWKEURIG RET ADVIES
VAN DEN DESKUNDIGE HEEFT WEERGEGEVEN. MIDDEL ONJUIST. MIST
GRONDSLAG IN FEI'fE.

3o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).- WET VAN
9 APRIL 1930, ARTIKEL 3, ALINEA 5. BUNDEL TER BESCHIKKING VAN RAADSMAN GEDURENDE. ACHT EN VEERTIG
UREN. BEKLAAGDE ZIET DAARVAN
AF. GELDIGHEID.
4°

RECHTEN DER VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. NIET-NAKOMING
VAN TERMIJN VOORZIEN VOOR RET TER
BESCHIKKING STELLEN VAN DEN BUNDEL TEN BEHOEVE VAN RAADSMAN. BEKLAAGDE ZIET DAARVAN AF.- GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING.

5o

BEROEP. STRAFZAKEN. BEROEP
VAN OPENBAAR NIINISTERIE EN VAN BEKLAAGDE. MACHT VAN RECHTER IN
BEROEP. NEEMT KENNIS VAN DE
ZAAK IN HAAH GEHEEL. MACHT OM
DE DOOR DEN EERSTEN RECHTER VERZUIMDE WETTELIJKE FORMALITEITEN TE
VERVULLEN.

60 BEROEP. PARIGHEID. VEREISCHT IS.

STRAFZAKEN. EENGEVALLEN WAARIN ZIJ

7° MIDDELEN TOT VERBREKING.STRAFZAKEN. MIDDEL GEGROND OP
EEN BESLISSING V,VAARVAN HET BESTAAN UIT GEEN ENKEL STUK BLIJKT.
MIDDEL DAT FEITELIJKEN GRONDSLAG MIST.

1° De verplichting om de vonnissen en m·1"esten met 1·edenen te omkleeden b1·engt
mede dat de rechter gehouden is te antwoorden op de door partijen aangebmchte
vmgen, verweermjddelen .en excepties,
maar legt hern ntilt op uttdrukkeltJk te
antwoorden op de bew~jsvoering en beweringen van louter feitelijken aard (1).
2° Mist feitelijken g1·ondslag het middel hetwelk aanvoert dat de beslissing onnauw(1) Zie supra, blz. 43.
(2) Zie Verbr., 29 1\'laart 1926 (Bull. en
PASIC., 1926, I, 327); 12 Januari 1931 (ibid.,
1931, I, 33); 27 September 1938 (ibid., 1938,
l, 293); l'l Ja.nuari 1939 (ibid., HJ39, I, 28).

keurig het advies van een door den rechtel'
aarigestelden deskundige heeft wem·gegeven, dan wannee1· die beslissing aan den
deskundige geen ande1·e besluiten toekent
dan die welke deze deslcundige heeft uitgedtulct (2).
3° Voomleer brslist wordt over een verzoelcschrift tot ina bservatiestelling lean beklaagde geldig er van afzien dat de bundel
gedurende acht en veertig uren tel' beschiklcing 'l!an zijn madsman wm·dt gesteld

(wet van

9

April

'1930,

art. :', al.

5 ).

Wanneer de wet vootziet dat de bundel
van een stra(p1·oces gedutende een bepaalden terrnijn ter beschilclcing van den
madsrnan van belclaagde zal worden gesteld, en belclaagde afziet van dit vom·deel
hem doot de wet vm·leend, is er geen
schending van de rechten der verdediging
dam·door dat de voorgeschreven tm·mijn
niet werd nageleefd.
5° In geval van be1·oep van het openbam·
ministerie en van beklaagde, neemt de
rechter in beroep kennis van de zaak in
/war geheel, even als de eerste rcchter. Hij
/weft derhalve de macht om de door den
eersten terhter VB'rzuirnde wettelijlce formaliteitcn te vervullen (3).
6° Wanneer het Hof van beroep, na het
vonnis van de C01Tectioneele techtbank te
hebben vemietigd, aan belclaagde dezelfde
stmf oplegt als in eersten aanleg wetd toegepast, moet het zijn beslissing niet nernen
met eenpatigheid (Wetb. v. Strafv.,

4°

art. 215; wet van 4 September
art. 2).
?

0

189'1,

Mist feitelijlcen gl'ondslag het middel
gesteund op een beslissing waa1·van het
bestaan uit geen en/eel aan het Hof overgelegd stuk is geblelcen.
(PEPELS, T. BODART.)
ARREST.

Gelet op de bestreden arresten door het
1-Iof van beroep te Brussel op 26 October
en ? November 1938 gewezen;
Overweg·ende dat de voorzieningen door
denzelfden eischer tegen deze twee arresten gericht samenhang·end zijn en dienen samengevoegd;
r.·Wat de voorziening betreft op 26 October '193 8 tegen het arrest van denzelfden
dag ingediend :
Overwegende dat eischer van deze voor"
ziening afstand he eft g·edaan;
(3) Zie Verb1•., 17 September 1934 (Bull.
en PAsrc., 1934, I, 381); 11 December 1933
(ibid., 1934, I, 99, en de voetnota); 20 .Juni
1932 (ibid., 1932, I, 193).

-68II. Wat de voorziening betreft op
7 November 1938 ingediend tegen hetzelfde arrest van 26 October, dat het verzoek tot inobservatiestelling· verwerpt :
Omtrent het eerste middf:ll : "schending
van de bewijskracht aan de akten verschuldigd en terzelfdertijd gebrek aan motiveering van het arrest zooals wordt vereischt door artikel 97 der Grondwet, voor
zoover bestreden arrest de natuurlijke en
zekere beteekenis heeft verdraaid van een
der hem overgelegde essentieele · stukken
der rechtspleging en willekeurig de drie
redenen, die het verzoek tot inobservatiestelling moesten rechtvaardigen, tot een
enkele heeft herleid, inobservatiestelling
waarover het Hof van beroep uitspraak
moest doen »;
Overwegende dat, indien de rechter
over den grond der zaak op aile punten
van vraag, verweer en exceptie door een
der partijen aangevoerd moet antwoorden,
hij niet verplicht is in uitdrukkelijke bewoordingen de betoogen of bewering·en
van zuiver feitelijken aard te beantwoorden; dat de beslissingen voldoende
en wettelijk met redenen omkleed zijn
indien zij deze betoogen en beweringen
verwerpen door een beoordeeling in feite
waaruit blijkt dat ze van grond ontbloot
zijn;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
eischer, om tot den gTond van zijn verzoek te besluiten, enkel beschouwing·en
van feitelijken aard aanvoert die het middel zelf als " betoog·en » he eft aangezien;
dat het arrest hierop geantwoord heeft door
te zeggen dat er geen voldoende aanleiding·
bestaat te denken dat eischer door een
erge geestesstoornis of geesteszwakheid
was aangedaan waardoor hij onbekwaam
werd zijn daden te beheerschen en dat het
door eischer ing·eroepen deskundig verslag niettegenstaande zijn uitdrukkelijke
gevolgtrekkingen, niet afdoende is;
Dat daaruit voortspruit dat het middel niet kan worden aangenomen;
Omtrent het tweede middel : « schending van de bewijskracht aan de akten
verschuldigd, voor zoover bestreclen arrest, om een advies van cleskunclig·e waarvan gewag were! gemaakt van de hand te
wijzen, het betwist advies, en niettegenstaancle den tekst, verkeercl l1eeft voorgestelcl als zonder voorbehoucl en met een
twijfelachtig karakter, dan wanneer de
cleskundige ten zeerste uitdrukkelijk is en
slechts van aarzeling spreekt waar het
gaat over zijn meening van voor zes
jaren ";
Overwegende clat, eenerzijcls, het Hof
van beroep aan den deskundige geen andere conclusien toeschrijft dan deze die

hij he'eft gegeven en dat, anclerzijds, door
vast te stellen dat de deskundige tot zijn
conclusien slechts is gekomen, na zekere
aarzeling en door zich bijzonder te houden
aan twee feiten die het nauwkeurig bepaalt, bestreden arrest niet zegt dat deze
omstandigheden de conclusien van den
deskundige onmiddellijk zijn voorafgegaan; dat het arrest wil zeggen dat de
deskundige zelf over den geestestoestand
van eischer altijcl niet zoo een besliste
beoordeeling heeft gegeven als deze uitgebracht in zijn conclusien, wat ten an-.
dere overeenstemt met deze verklaring
van den deskundige (bladzijde 2 van zijn
verslag· « op 25 November 1932 hadden
wij in clien zin slechts gesproken na zekere
aarzeling »;
Waaruit voortvloeit dat het midclel feitelijken grondslag mist;
Omtrent het derde middel : « schending·
van de rechten cler verdediging en van
artikel 3, § 4, cler wet van 9 April 1930
op de bescherming der maatschappij, doordat het dossier, in plaats van gedurende
acht en veertig uren ter beschikking van
den raadsman van heklaagde te zijn, deze
raadsman er slechts gedurende een halven
dag, terwijl de griffie open was, er van
kennis heeft kunnen nemen » :
Overwegende dat uit het zittingsblad
van 24 October 1938 bliJkt dat beklaagde,
gehoord in zijn middelen van verdediging
door zijn raadsman ontwikkeld, verklaard
heeft af te zien van de termijnen voorzien
bij artikel 3 der wet van 9 April 1930;
Dat de rechten der verdediging dus niet
werden geschonden;
En overwegende dat de substantieele
en op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is;
III. Wat de voorziening betreft op
7 November 1938 tegen het arrest van
denzelfden dag ingediend :
Wat de publieke vordering aangaat :
Omtrent het eerste middel : « schending
van het recht van den beklaag·de in den
dubbelen graad van rechtsmacht, doordat aangeklaagd arrest na te hebben vastgesteld en voor recht te hebben gezegd de
nietigheid van de terbeschikkingstelling
van de Regeering tegen eischer door de
rechtbank uitgesproken, de zaak aan zich
trekkende en uitspraak doende bij middel
van nieuwe beschikking, tegen eischer deze
zelfde straf heeft uitgesproken, zonder dat
.hij de geleg·enheid heeft gehad tot twee
maal toe zich te verdedigen wat de opportuniteit aangaat, vermits de dossiers der
rechtshandelingen die tot de vroegere veroordeelingen g·e!eid hebben v66r de recht-
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bank bij dit der vervolging niet waren
gevoegd" :
. .
Overwegende dat de verphchtmg, vool:zien bij artikel 26 der wet van 9. April
1930, bij het dossier. der vervolgmg de
vroegere-rechtshandelmgen te voegen, een
waarborg is die door de wet in het belang
van beklaagde wordt opgelegd en waarvan de miskenning de schending der rechten der verdediging met zich sleept ten
zelfden titel als de miskenning van allen
anderen substantieelen rechtsvorm door de
wet op straf van nietigheid voorgeschreven·
Maar overwegende dat uit artikel 199
en volgende 210, 211 en 215 van het
Wetboek va~ Strafvordering blijkt dat de
rechter van beroep, bij wien, zooals in onderhavig geval, zoowel door het beroep
van het openbaar ministerie als door d_It
van den beklaagde, de zaak aanhang1g
werd gemaakt, van de zaak in haar geheel kennis neemt zooals de eerste rechter
zelf;
Dat, dus, de rechter van beroep de
macht had om, na de rechtsvormen werden nagel~efd, de terbeschikkingstelling
van de Regeering nopens eischer te bevelen
en dat het middel in rechte grondslag
mist;
Omtrent het tweede middel : « schending van den regel die de eenparigheid
van stemmen voorschrijft om in beroep
den toestand van den beklaagde te verzwaren, doordat aangeklaagd arrest, na
vastgesteld en voor recht gezegd te hebben de nietigheid der terbeschikkingstelling van de Regeering die door de ::echtbank werd uitgesproken, zelf tegen e1scher
denzelfden maatregel heeft uitgesproken
met het inzicht iets wettigs te doen en alzoo den toestand van beklaagde heeft
verzwaard door een nietige besli'ssing, die
op rechtskundig gebied niet bestaat, te
vervangen door een nieuw bevel, dat een
strafmaatregel bevat, en dat zonder dat
de eenparigheid van stemmen der !eden
van den zetel werd opgeteekend "
Overwegende dat de reehtbank van
eersten aanleg nopens eischer de terbeschikkingstelling van de Regeering
bevolen had. nochtans verzuimende eene
der door de ·wet vereischte voorschriften
te dien einde na te Ieven;
Door denzelfden maatregel uit te spreken, na de rechtsvormen te hebben volbracht doch zonder vast te stellen dat het
uitspraak deed met eenparigheid van
stemmen heeft het Hof van beroep
artikel14o der wet van 18 Juni 1869, aangevuld door artikel 2 der wet van t. September 1891, niet geschonden, maar heeft
het daaren tegen juist toegepast;

Dat het middel in rechte grondslag
mist;
Omtrent het derde middel : « schending
van het grondbeginsel der echtheid van
het gewijsde, doordat aangeklaagd arrest
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
van eischer bekrachtigt te dien tijde voorzien voor een feit van 6 Juni 1935, dan
wanneer een arrest van het Hof van beroep te Luik, in dato 30 September 1935,
in kracht van gewijsde gegaan, de erge en
als 't ware standvastige geestesstoornis
van eischer had vastgesteld voor een feit
van 20 Mei 1935 stoffelijk strafbaar is " :
Overwegende dat het bestaan van het
arrest van het Hof van beroep te Luik,
waarop het middel steunt, uit geen enkel
aan het Hof overgelegd stuk blijkt;
En overwegende dat de substantieele
en op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing wettelijk is;
Wat de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat eischer geen enkel
mirldel tot staving· van zijn voorziening
doet gelden en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om deze redenen, het Hof voegt de
voorzieningen samen; decreteert den afstand der voorziening ingediend op 26 October 1938; verwerpt de voorzieningen op
7 November 1938 ingediend tegen de arresten van 26 October en 7 November
1938; veroordeelt eischer tot de kosten.
27 Februari 1939.- 2• Kamer.- Vo01'zitter en verslaggever, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de

Termicourt, advocaat generaal.

2" KAMER.- 28 Februari 1939.
DEELNEMING. - STRAFZAKEN.- MEDEDADER. - DADER. - BEGRIP.
De beklaagde, die vervolgd wordt als dade!'
van een misdrijf, wordt vervolgd zoow_el
wegens een daad van rechtstreeksche uttvoering van dat 1m:sdr~jf als wegens een
daad van deelneming, die slechts een modaliteit vmi de 1titvoering van het ten
laste gelegd feit is (Strafwb., art. 66) ('1).

(1) Sic Verbr.,
PASIC., 1935, I,
(ibid., 1934, I,
(ibid., 1928, I, 6,

5 Februari 1935 (Bull .. en
144); 11 December 1933
103); 14 November Hl27
en de voetnota 1, blz. 7).
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('l'YBERGHIEN EN ANDEREN, T. NA'l'IONALE
NIAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE SPOORWEGEN.)
ARREST

(uittrelcsel).

Omtrent ltet tweede middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, artikelen 66
en 197 van het Strafwetboek, 182 en 211
van het Wetboek van Strafvordering,
8 der wet van 1 Mei 18~9 (art. 205 van
het Wetboek van Strafvordering), 1319 en
1320 van het Burgerlijk vVetboek, doordat bestreden arrest aanlegger veroordeelt
om medegewerkt te hebben aan de uitvoering van het misdrijf van gebruik van
valsche stukken - ten laste gelegd van
betichte Tyberghien- dan wanneer aanlegger enkel vervolgd was om, naar beweerd wordt, het misdrijf van g·ebruik
van valsche stukken uitgevoerd te hebben, en dus niet vervolgd was om aan de
uitvoering van dit misdrijf te hebben medegewerkt :
Overweg·ende dat de daden van deelneming aan het misdrijf slechts modaliteiten zijn van de uitvoering van dit
misdrijf;
Dat, door het feit dat aanlegger beticht
was van een valsch stuk te hebben gebruikt, hij vervolgd was om het misdrijf
te hebben uitgevoerd, of om rechtstreeks
aan de uitvoering· te hebben medegewerkt,
of om, door welke daad ook, tot de uitvoering· zoodanige hulp verleend te hebben dat, zonder zijn bijstand, het misdrijf
niet kon gepleegd worden;
Dat het middel dus in rechte grandslag mist;
28 Februari 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Wouters. - Gelijlcluidende co11clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
.advocaat generaal.
2e

KAMER. -

28 Februari 1939.

1° BELASTING OP DE INKOMSTEN.
BEDRIJFSUITGAVEN
LASTEN. BEGRIP.

OF

BEDRIJFS-

2° BELASTING OP DE INKOMSTEN.
LEENING TOEGESTAAN AAN EEN
CLIENTE VAN DE S'l'UDIE OM TOE TE
LATEN DA'l' NOTARIS EEN AK'l'E ZOU
KUNNEN VERLIJDEN.- TERUGBETALING
VAN DE LEENING ONMOGELIJK GEWOR·
DEN. UITGAVE OF LAST DIE HET
KARAKTER VAN EEN BEDRIJFSUITGAVE
OF BEDRIJFSLAST KAN HEBBEN.

1° De bed1'1jfslasten of bedrijfsuitgaven, die
mogen afget1·okken wo1·den van de totale

ontvangsten om de winsten te bepalen,
bedoeld bij nr 3 van m·tilcel 25 van de
bij Koninklijlc besluit van 6 Augustus
1931 geordende wetten op de inlcomstenbelastingen, zijn de uitgaven of lasten
w_ellce a~n het uitoefenen van het bedrij f
etgen ZtJn.
2° Het bedrag van een leening, door een
notaris aan een cliiinte van zijn studie
toegestaan opdat die cliente zou lcunnen
beschilclcen over de som die noodzalcelijlc
1:s om een schip, dat zij verkoopen wil, in
goeden sta.at te stellen, en opdat de notaris
aldus zou kunnen overgaan tot het verlijden van een akte van zijn ambt, lean,
indien geen hoop meer bestaat dat de
leening terugbetaald zal wo1·den, een
bedrijfsuitgave of bedrijfslast uitmaken.
(BESTUUR VAN FINANCIEN,
T. HOUYET.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest den 2~ December 1937 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Omt.rent het middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, artikelen 25,
30, 32, § 1, en 35, § 1, der wetten op
de inkomstenbelastingen samengeschakeld
door Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931,
doordat bestreden arrest beslist dat het
verlies van 25.000 frank, door verzoeker
ondergaan als gevolg van een leening door
hem aan Mevrouw Paulus toegestaan, wat
hem betreft, moet beschouwd worden als
een professioneel karakter hebbende, en
dat dit verlies, bij toepassing van artikel 32, § 1, der gezegde samengeschakelde
wetten, van het belastbaar inkomen van
den belanghebbende moet worden afgetrokken :
Overwegende dat de vraag die het Hof
van beroep te Luik moest beantwoorden
bestond in te weten of, om de winst te
berekenen die in 1933 werd opgebracht
door de uitoefening· van het beroep van
notaris door verweerder, het bedrag van
een leening, door hem aan zekere Mevrouw Paulus-Geerinckx toegestaan en
waarvan men de terugbetaling niet meer
kan verhopen, als bedrijfsuitgaven van
zijn ontvangsten moest worden afgetrokken;
Overweg·ende dat bestreden arrest, hoewei het de uitdrukking « bedrijfsverliezen »
onjuist gebruikt om de uitgaven aan te
duiclen die van de totale ontvangsten moeten afgetrokken worden, ten einde de
winsten te bepalen bedoeld bij nr 3 van
artikel 25 cler samengeschakelde wetten,
deze uitgaven nochtans niet heeft ver-
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ward met de eigenlijke « bedrijfsverliezen >> vermeld bij artikel 32, § 1, alinea 2,
derzelfde wetten;
Overwegende dat de uitgaven van het
belastbaar jaar die van de ontvangsten
van hetzelfde jaar moeten worden afgetrokken, luidens artikel 26, §§ 1 en 2,
en artikel 30, alinea 1, die uitga.ven of
lasten zijn die aan het uitoefenen van het
bedrijf eigen zijn;
Overwegende dat door het arr!)st wordt
aangestipt dat de leening aan de ontleenster werd toegestaan « door een persoonlijk voorschot >>; maar, voegt het arrest
er bij, de ontleenster was sedert verscheidene jaren cliente van de studie en had
het inzicht een schip te verkoopen; dat de
geleende som onontbeerlijk was om dat
schip in goeden staat te stellen; dat de
leening door den notaris werd toegestaan
met het oog op « een akte van zijn
ambt ";
Overwegende dat de rechter over den
grond der zaak in zulke omstandigheden
de uitgave waarvan spraak heeft kunnen
aanzien als « eigen zijnde aan de uitoefening van het bedrijf van verweerder >>;
dat het Hof van beroep, .door het te
beslissen, geen enkele der wetsbeschikkingen tot staving der voorziening ingeroepen
geschonden he eft;
Om deze redenen, het Hof verwerpt
deze; veroordeelt den Staat tot de kosten.
28 Februari 1939.- 2• Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. De Wilde. - Gelijkluidende consie, H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
·
2e KAMER. -

28 Februari 1939.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - E}TRAFZAKEN. RECH'l'SlVIIDDELEN OF VERWEER!VIIDDELEN IN DE CONCLUSIE AANGEVOERD ..GEEN BEANTWOORDING.
ARREST
NIET MET REDENEN O:MKLEED.
2° VERBREKING. - DAAmVIJDTE.

t 0 Is niet wettig met redenen ornkleed het
arrest dat een beklaagde veroordeelt, zonder te antwoorden op de rechtsmiddelen of
verweermiddelen die in zijn conclusie
we1·den aangevoe1·d (1).
2 ° }Vanneer een arrest een beklaagde veroordedt we gens misdrijf tegen de verkeersc
(1) ;lie Verbr., 28 Maart 1938 (A1~·esten van
het Hot van vm·b1·eking, 1938, blz."69; Bull. en
PAsro., 1938, I, 118); s·upra, blz. 43.

verordening van 1 Feb!'Uari 1934 en
vervolgens ve1·vallen · verklaart van' het
recht om een voertuig te besturen, daar
beklaagde, nam· aanleiding van dat misdrijf, lichamelijk onbekwaam werd bevonden om een voertuig te besturen,
brengt de ve1·breking van het beslissend
gedeelte, dat het misdrijf tegen de verkeei·sve1'ordening van 1 Februari 1934
betreft, de verbreking mede van het beslissend gedeelte aangaande de vm·vallenverklaring.

(MAYNE.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
28 Februari 1939. - 2• Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. VerGelijkluidende
slaggevm·, H. Wouters. conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2• KAMER.- 28 Februari 1939.
VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - ARREST VAN VEROORDEELING BIJ VERSTEK GEWEZEN. VOORZIENING VAN BEKLAAGDE. - TERlVIIJN VOOR HET VERZE'f NIET VERSTREKEN. - NIET ONTVANKELIJK.
Is niet ontvankelijk de voorziening door
beklaagde tegen een bij verstek gewezen
a!'rest van veroo!'deeling ingesteld in
den loop van den te!'mijn waa!'binnen
verzet tegen dat m'!'est nog kon gedaan
worden (2).

(KETELS EN LAROCHE.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
28 Februari 1939.- 2• Kamer.- Vom·zitte!', H. Rolin, voorzitter. Ve!'slaggever, H. Pourbaix. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal. ·

(2) Sic Verbr., 11 October 1938 (An·esten
van het Hot van verb1·elcing,· Bull. en PASIC.,
1938, I, 309); Verbr., 30 November 1923
(Bull. en PASIC., 1924, I, 55).
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28 Februari 1939.

10 BEVOEGDHEID. STRAFZAKFN.
PERSiiUSDRIJF. LASTER DOOR AL OF
NIET GEDRUKTE GESCHRIFTEN, VERSPREID OF OPENLIJK TEN TOON GESTELD.
QUALIFICATIE TEGELIJK BEVATTEND
FElTEN VAN GEMEEN RECHT EN FElTEN
DIE EEN PERSMISDRIJF UITMAKEN. BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONEELE
RECHTBANK. CONTROLE VAN HET
HOF VAN VERBREKING ONMOGELIJK.

2o VERBREKING. -

DRAAGWIJDTE.

1° Wan nee!' de qualificatie tegelijk feiten
van genwen recht en feiten, die een persmisd!·ijf' uitmaken, bevat, bevindt het Hof
van ve1·breking zich in de onmogelijkheid
te oonleelen of de correctioneele rechtsmacht bevoegd was om van de zaak kennis
te nemen, en woult aldus m·tikel 97 van
de Grondwet geschonden (1).
2° Ve~·b1·eking, op vom·ziening van den
veTOO!'deelde, van de beslissing over de
publieke vordering brengt verbreking mede
van de beslissing ovm· de burgerlijke
vo1·dering (2).
(BILCKE, T. FAURE.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
28 Februari 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Hodum.
Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e

KAMER. -

2°

VERZEKERING. VERZEKERING
TEGEN ONGEVALLEN VEROORZAAKT AAN
DERDEN.
VOORRECHT VERLEEND
DOOR DE WET VAN 24 MEr 1937 TEN
VOORDEELE VAN HET SLACHTOFFER. DIT VOORRECHT MAAKT DEN VERZEKERAAR NIET TOT BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE VOOR DEN VERZEKERDE.

1° Het lVetboek van stm{vo1·dering voo1·ziet
geen andere vordering van burgerlijken
aard v6tlr de stmfTechtbanken dan de
vm·dering van de dom· het mis_drijf benadeelde partij, de vm·dering van de burgerlijk vemntwoordelijke pm·tij, en de
voTdering· tot schadeloosstelling van den
van vervolging vrij gestelden beklaagde
tegen ~e burge!'l~ike pm·tij; het voorziet
geensztns de tusschenkomst, zelfs tot enkele
bewaring van Techt, van een derde die,
we gens het persoonlijk belang dat hij heeft
om den ·beklaagde te zien vrijstellen van
een deel der vemntwoordelijkheid voor een
ongeval, zich bij dezen beklaagde zou
kunnen aansluiten om te doen beslissen
dat dit deel van de vemntwoordelijkheid
ten laste van de burge1·lijke partij zal
blijven (3).
2° De wet van 24 Mei 1937 bepaalt dat de
schuldvo1·dering, ten voordeele van het
slachtoffe!' van een ongeval, bevooTrecht
is op de vergoeding die de ve1·zekeraar
van de buTgeTlijke verantwoordelijkheid,
op g1·ond van de verzekeringsovereenkornst,
verschuldigd is. Uit deze bepaling volgt
niet dat de verzekeraaT bttrgerlijk verantwoordelijke persoon wordt ten aanzien
van het door den verzekerde gepleegde
misdrijf, en als zoodanig ontvanlcelijk is
om tusschen te komen in het geding dat
voor den strafrechter aanhangig is.

6 Maart 1939.

10 TUSSCHENKOMST. STRAFZAKEN.
DERDE PERSOON DIE ZICH AANSLUIT
BIJ BEKLAAGDE OM TE DOEN BESLISSEN
DAT EEN DEEL VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID TEN LASTE VAN HET SLAGHTOFFER VAN EEN ONGEVAL MOET BLIJVEN.
TUSSCHENKOMST NIET ONTVANKELIJIC

(1) Vergelijk Verbr., 22 Mei 1922 (Bull. en

PASrc., 1922, I, 315); 29 Mei 1856 (PAsrc.,
1856, I, 266). - De qualificatie was de volgende : « Aan X ... kwaadwillig een bepaald
feit ten laste te hebben gelegd dat van aard
was om zijn eer te krenken of hem aan de
openbare verachting bloot te stellen, door al
of niet gedrukte scln·iften, welke hij (beklaagde) verspreid of openlijk tentoongesteld heeft, of door geschl'iften die niet open-

(VENNOOTSCHAP VAN ENGELSCH RECHT
« WHITE STAR "· T. DUFRANE EN VERHETRSTRAETEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel den 24 Juni
1938 gewezen;
baar werden gemaakt, doch aan verschillende
personen toegezonden of medegedeeld werden ll.
(2) Vaste rechtspraak.
(3) Sic Verbr., 8 April 1935 (Bull. en
PAsrc., 1935, I, 218); vergelijk Verbr.,
16 April1934 (twee arresten) (Bull. en PAsrc.,
1934, I, 238 en 240, en de voetnota 3 opblz. 241); Verbr., 24. September 1934 (ibid.,
1934, I, 385).

-73Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 1101, 113q, 1166, 1167
en 1251 van het Burgerlijk Wetboek, 179,
190 en 210 van het Wetboek van Strafvordering, 3, q en 15 der wet van 17 April
1878, 97 der Grondwet, doordat bestreden
arrest een verzoek tot vrijwillige tusschenkomst niet ontvankelijk heeft verklaard,
verzoek dat door eischeres werd ingediend
in de burgerlijke vordering die door haar
tegen haar verzekerde Verheirstraeten
werd ingespannen, omdat «de wetgever,
wat de verdediging betreft der beklaagden
voor de beteugelende rechtsmachten, regels heeft gesteld die hij voldoende heeft
geacht om deze verdediging gansch te
verzekeren en dat daaruit voortspruit dat
een wijze van verdediging die bestaat -in
de tusschenkomst van bovengenoemde
vennootschap zooals ze zich voordoet en
is gekenmerkt door het vonnis waarvan
beroep als onwettig moet aanzien worden n (Verbr., 8 April 1935, PASIC, 1935,
1, 218), dan wanneer. de vrijwillige tusschenkomst voor de beteugelende rechtsmacht wordt aangenomen, om aan hem
die ze gebruikt toe te laten een recht te
verdedigen dat hem eigen is, welke er ook
de aard er van weze, onder de eenige
voorwaarde dat die tusschenkomst enkel
geschiedt voor het behoud en niet strekt
tot een veroordeeling van eene der partijen (Verbr., 16 April193q, PASIC., 193q,
1, 2q0) :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis a quo en uit bestreden arrest blijkt : dat de H. Verheirstraeten beticht is van, bij gebrek aan vooruitzicht
of voorzorg, doch zonder het inzicht om
den persoon van een ander aan te randen, onvrijwillig slagen of verwondingen
te hebben veroorzaakt aan verweerster
Jeanne Dufrane; dat deze zich burgerlijk
partij heeft gesteld tegen gezegden Verheirstraeten en dat eischeres, vennootschap van Engelsch recht « White Star n,
verzekeraar van Verheirstraeten, gevraagd
heeft om mogen tusschen te komen in de
vordering door verweerster tegen Verheirstraeten ingesteld;
Overwegende dat bestreden arrest tr.recht dit verzoek niet ontvankelijk heeft
verklaard;
Overwegende, inderdaad, dat het Wethoek van Strafvordering voor de beteugelende rechtsmacht geen andere vordering van burgerlijken aard aanvaardt dan
deze der door het misdrijf benadeelde
partij, rleze ingesteld door de burgerlijk
verantwoordelijke partij en de vordering
tot schadeloosstelling door den van de
vervolgingen ontslagen beklaagde ingesteld tegen de burgerlijke partij ;. dat het

geenszins de tusschenkomst voorziet van
een derde, zelfs .voor het enkel behoud,
derde die, om redeiJ- ·van het persoonlijk
belang dat hij zou hebbeP hij de outlasting
van den beklaagde van een dee! der
verantwoordelijkheid voor een ongeval,
en zich bij hem zou kunnen aansluiten
om te doen beslissen dat dit deel ten laste
moet blijven van de burgerlijke partij;
Overwegende dat de wetgever, wat de
verdediging· der beklaagden voor de beteugelende rechtsmacht betreft, verdediging, zoowel tegen de burgerlijke vordering als tegen de publieke vordering,
regels heeft gesteld die hij voldoende
heeft geacht om deze verdediging gansch
_te verzekeren en dat daaruit voortspruit
dat een wijze van verdediging die in
zulke tusschenkomst van een derde bestaat als onwettelijk moet aanzien worden;
Waaruit voortvloeit dat het eerste middel niet kan worden aangenomen;
Omt.rent het tweede middel, schending
van artikel1101, 113q, 1166, 1167, 1317,
1318, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 339, 3q0 en 3H van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
3, q en 15 der wet van 17 April1878, den .
voorafgaanden titel bevattende van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
190 en 210 van het Wetboek van rechtspleg·ing in Strafzaken, 97 der Grondwet,
doordat bestreden arrest, de redenen van
den eersten rechter overnemende, om de
tusschenkomst door eischeres ingediend
nietig te verklaren, deze als aanvallend
heeft gekenmerkt omdat « eischeres wil
doen aannemen dat beklaagde dronken
was en de noodige bekwaamheden niet
meer bezat om een autovoertuig te besturen en, anderzijds, dat de burgerlijke
partij zich welwillend aan den beklaagde
heeft toevertrouwd door de gevaren van
de momenteele onbekwaamheid aan te
nemen n dan wanneer : 1° eischeres
geenszins door het gerecht wilde doen uitspreken « dat beklaagde dronken was en
de bekwaamheden om een autovoertuig
te besturen niet meer bezat "• daar ze
tegen hem niet tusschenkwam en geen
veroordeeling tegen hem vroeg, maar,
integendeel v66t de rechtbank wilde vragen dat zij hem en bijgevolg haar zelf
van een deel der verantwoordeJijkheid zou
ontlasten door te beslissen dat deze
verantwoordelijkheid ten laste der burgerlijke partij zelf moest blijven; zo de
tusschenkomst van de eischende vennootschap, ver van aanvallend te zijn, een
daad van enkel behoud was, die niet
strekte tot een veroordeeling van ieder
der partijen :
Overwegende dat het antwoord op het

-74-eerste middel gegeven het onderzoek van
clit tweede mid del onnoodig maakt;
Omtrent het clerde middel : schending
van artikel 20 der wet van 15 December
1851 op de voorrechten en hypotheken,
:zooals dat artikel is aangevuld door de
wet van 24 Mei 193 7, van artikel 1 en 2
der wet van 24 Mei 193 7, waarbij een
voorrecht ten bate van de slachtoffers
van ongevallen wordt voorzien, artikelen
1101, 1121, 1134, 1165, 1166, 1251, 3°,
en 1691 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en
.3 der wet van 17 April 1878 den vooraf-

gaanden titel bevattende van het Wethoek van rechtspleging· in strafzaken,
·187, 190, 202, 208, 210, 211 en 216 van
l1et Wetboek van rechtspleging in straf:zaken, 97 der Grondwet, doordat bestre~
den arrest beslist dat de wet van 24 Mei
1937, waarbij ten bate van de slachtoffers
van ongevallen een voorrecht wordt voor:zien op de vergoeding van verzekering,
« niets veranderd heeft aan de grondbeginsels nopens " de ontvankelijkheid
·van verzoek tot tusschenkomst " en dat
:zij " ten voordeele der slachtoffers tegen
de verzekeringsmaatschappijen geen rechtstreeksche vordering heeft geschapen
waartegen eischeres zou geroepen zijn
zich te verdedigen "• en bijgevolg het verzoek tot tusschenkomst van de hand
wijst in de burgerlijke vordering ingediend door de Maatschappij White Star,
verzekeraar van de burg·erlijke verantwoordelijkheid van beklaagde, dan wanneer de wet van 24 Mei 193 7, waarvan
spraak, ten bate van de slachtoffers van
-ongevallen, meer dan een eenvoudig
voorrecht schept, vermits de betalingen
gedaan aan andere dan aan hen niet als
ontheffing gelden en hen een recht en een
rechtstreeksche vordering verleent tegen
de verzekering·smaatschappij, van deze
dus jegens het slachtoffer een burgerIijke verantwoordelijke makende, aan wie
het recht tot tusschenkomst, als dusdanig,
moet verleend worden in de burgerlijke
vordering ingesteld tegen den verzekerde,
voor wiens mogelijke schuld hij rechtstreeks gebonden is jeg·ens het slachtoffer :
Overwegende dat dit middel van belang ontbloot is;
Overwegende, inderdaad, dat het zonder belang· is te onderzoeken of het vonnis
-a quo, waarvan aangeklaagd arrest de
redenen heeft overgenomen, g·emist heeft
wanneer het zegt clat de wet van 24 Mei
1937, waarbij een voorrecht ten bate van
de slachtoffers van ongevallen wordt voor:zien, aan de slachtoffers geen rechtstreeksche vordering· heeft gegeven tegen de
verzekeringsmaatschappijen; dat het beschikkend gedeelte van het arrest, in aile

geval, gerechtvaardigd blijft door het feit
dat zulke vordering geenszins voor gevolg
heeft van de verzekeringsmaatschappij
een persoon te maken die burgerlijk
verantwoordelijk is voor het door den
verzekerde begane misdrijf en als dusdanig ontvankelijk zou zijn om v66r de
correctioneele rechtbank tusschen te komen·
0~ cleze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eischende
vennootschap tot de kosten en tot twee
vergoedingen van 150 frank ieder, de eene
jegens verweerster Dufrane, de andere
jegens betichte Verheirstraeten.
6 Maart 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voor<.itter. '--- Verslaggever,
H. Vitry. Geliikluidende conclusie,
H. Sartini van den. Kerckhove, eerste
advocaat generaal. lleitm·s, MMrs
Ladeuze en Delacroix.

2e KAMER.- 6 Maart 1939.
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. BEKLAAGDE
SCHULDIG VERKLAARD AAN ONVRIJWILLIGE DOODING EN MISDRIJF TEGEN DE
VERKEERSVERORDENING. - BEWEERDE
FOUT VAN HET SLACHTOFFER NIET VAN
DIEN AARD DA'I' ZIJ DE SCHULD VAN BEKLAAGDE UITSLUIT. - NIET VEREISCHT
DAT DE OVER DE STRAFVORDERING BESLISSENDE RECHTER ONDERZOEKT OF
DIE FOU'I' BESTAA'I'.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - BEWEERDE TEGENSTRIJDIGHEID.
3° VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
- DRAAGWIJD'l'E.- ARREST DAT NIET
UI'I'SPRAAK DOET OVER HET BESTAAN
VAN EEN '!'EN LASTE VAN HET SLAGHTOFFER AANGEVOERDE FOUT. - VERBREIUNG.
r.o VERWIJZING NA VERBREKING.
- DRAAGWIJDTE.
1 o De !'echter, die beklaagde 8chuldig ver-

klaa1·t aan onvrijwillige dooding en misdT~i( tegen de verkee1·svero1·dening, moet
zich niet uitsprelcen aangaande het bestaan van een fout van het slachtoffer die,
in de gegeven mnstandigheden, niet van
dien am·d was dat z;j de schuld van beklaagde uitsloot (Grondw., art. 97).
2o Wannee1· de 1'echte1· verlclam·t, eenerzijds
dat de zirhtbaarheid op het oogenblik van
het ongeval voldnende was, en, anderz~jds,
dat beklaagde, ingeval die zichtbaarheid

-75hem onvoldoende bleelc, zijn lichtbalcen
moest aanstelcen, spreelct hij zich zelf' niet
tegen (Grondw., art. 97).
:30 Is niet wettig met redenen omlcleed het
arrest dat, bij de bepaling van de door de
bw·gerlijlce partij geleden schade, vei'Zttimt uitspraalc te doen aangaande het
bestaan van een {'out, die, zooals belclaagde bij conclusie aanvoert, door het
slachtoffer be.ga.an we1·d, en dat aldus niet
doet lce~men of' het daa~·van relcening
heef't gehouden bij de beoordeeling van de
wederziy'dsche vemntwoordel~jlcheid van
den belclaagde en van het slachtoffer
(Grondw., art. 97).
4° TVanneer het Ho( verbreelct omdat de
beslissing niet met 1·edenen omkle.ed is
betreffende de burgerlijke vordering, beveelt het de ve1·wijzing slechts op dit punt.
(DE BROUCHHOVEN DE BERGEYCK,
T. DE SMET EN ANDEREN.)
ARREST

vordering dus artikel 97 der Grondwet
schendt;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest, doch in zoover slechts
het uitspraak heeft gedaan over den eisch
der burgerlijke partijen; verwerpt de
voorziening voor 't overige; zeg't dat onderhavig arrest zal worden overgeschreven
op de registers van het Hof van beroep
te Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden in den rand der gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
zaak alzoo omschreven naar het Hof van
beroep te Gent; een helft der kosten ten
laste van eischer en de andere helft ten
laste der burgerlijke partijen.
6 Maart 1939. - 2e Kamer. - lloorlle1·sla.gzittel', H. Rolin, voorzitter. gever, H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
eersto advocaat generaal.

(uittre/csel).

Het eerste gedeelte van dit arrest stemt
overeen met den korten inhoud, 1° en 2o;
het luid t verder :
II. Wat de burg·erlijke vordering betreft :
Omtrent het middel : schending van
.artikel 97 der Grondwet, doordat bestre·den arrest niet met redenen omkleed is
-om de conclusien niet te hebben beantwoord van beklaagde, thans eischer, die,
om zijn eigen schuld af te weren, hield
.staan dat het slachtoffer niet de uiterste
rechterzijde van de straat hield :
Overwegende dat eischer in de conclusien die hij v66r het Hof van beroep nam,
het slachtoffer twee fouten ten laste legde,
die, naar zijn meening, zijn deel in de
verantwoordelijkheid konden verminderen; dat de rechter verplicht was op deze
twee verdedigingen antwoord te geven,
verdedigingen afgeleid uit het feit dat het
slachtoffer de uiterste rechterzijde der
baan niet hield en uit het feit dat de
triporteur niet verlicht was;
Ove:rwegende dat bestreden beslissing
de draagwijdte van dit gebrek aan ver1ichting en zijn invloed op de verantwoordelijkheid van beklaag·de bepaalt;
maar verzuimt uitspraak te doen over de
andere fout die het slachtoffer wordt ten
laste gelegd;
Dat men niet weet of de rechter over
den grond der zaak er rekening mede gehouden heeft wanneer hij de respectievelijke verantwoordelijkheden van den beklaagde en van het slachtoffer beoordeeld
heeft;
Dat de beslissing over de burgerlijke
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KAMER. -

7 Maart 1939.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDEL GES'l'EUND OP DE ONWETTIGHEID VAN EEN THESIS DIE DOOR DE BESTREDEN BESLISSING NIET WORD'!' INGEROEPEN. MIDDEL DAT GRONDSLAG
MIS'!' IN FEITE.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDEL GESTEUND OP EEN FEITELIJKE BEWERING DIE NIE'l' BLIJK'l' UIT
DE BES'l'REDEN BESLISSING. MIDDEL
DAT GRONDSLAG MIST IN FEI'l'E.

3° VERJARING IN STRAFZAKEN.PUBLIEKE VORDERING VERJAARD. 0MSTANDIGHEID DIE NIET DE VERJARING VAN DE 'l'E BEKWAlVIER TIJD INGESTELDE BURGERLIJKE VORDERING MEDEBRENGT.

t.o MIDDELEN TOT VERBREKING. MIDDEL GES'l'EUND DAAROP DA'l' DE
BURGERLIJKE VEROORDEELING UITGESPROKEN WERD ZONDER DAT HET OORZAKELIJK VERBAND TUSSCHEN HET MISDRIJF EN DE SCHADE WERD BEPAALD.
BESLISSING DESAANGAANDE MET
REDENEN OMKLEED. MIDDEL DA'l'
GRONDSLAG MIST IN FEITE.

1° Mist grondslag in (eite het middel gesteund daa.rop dat de rechter het recht van
belclaagde om bij voormng door te rijden
afhankelijk !weft geina.akt van de voorwaarde dat belclaagde aan alle door den
Wegcode opgelegde verplichtingen, namelijlc te vertragen bij het nade1·en van
een zijbaan, moest volda.an hebben, dan
wanneer de rechtel' belclaagde slechts ver-
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oordeeld heeft orn de 1·echterzijde van de
baan niet te hebben gehoude1t.
2° Mist grondslag in f'eite het rniddel gesteund daarop dat de burgerlijke partij
bekend /weft dat z~j geen enkelen voorzorg genornen /weft orn de hoofdbaan te
naderen, dan wanneer niets van dien aard
blijlct uit de bestreden beslissing die,
integendeel, vaststelt dat de burge1·lijke
partij voorzichti g geweest is.
3° De ve1jar1:ng van de publieke vordering,
volgend uit een rnisdrijf, brengt niet de
ve1jaring rnede van de bm·gel'lijke vorde1'ing die te bekwamer tijd werd ingesteld
(wet van 30 Maart. 189'1, art. 1).
4° JHist g1·ondslag in feite het middel
genomen dam·uit dat beklaagde tot schadevel·goeding we1·d veroonleeld, zondet dat
het oorzakel~jk verband lusschen het misdrijf en de scha.de we~·d vastgesteld, dan
wanneer de bestreden beslissing bepaalt
dat de auto van de buTgerlijke pa-rtij
meegesleept werd door die van beklaagde,
en dat, ten gevolge van deze botsing, de
bu1·gerl~jke partij we1'Cl gewond.
(DE GROOT, T. GOEDEME.)
ARREST

(uittreksel).

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud, l 0 , 2° en t•o, en voor het
overige luidend als volgt :
II. Wat de burgerlijke vordering aangaat :
Op het eerste middel : schending van
artikel 97 der Grondwet en artikel 163
van, het Wetboek van Strafvordering,
daar aanvrager veroordeeld werd tot het
betalen van eei:t schadeverg·oeding· .van
25,305 fr. 85 aan de burgerlijke partij,
welke som een deel bevat voor verwondingen aan de burger1ijke partij en een
dee! voor schade aan hare auto, hoewel
het wanbedrijf van onvrijwillige verwonrlingen verjaard werd verklaard :
Overwegende dat, luidens artikel 1 van
de wet van 30 Maart 1891, de verjaring
tegen den eischer niet loopt gedurende de
behandeling van den eisch tot herstelling
van de schade door het misdrijf veroorzaakt, wanneer de burgerlijke vordering
terzelfder tijd als de publieke vordering regelmatig te bekwamer tijd werd ingesteld;
Dat, ter zake, het bestreden vonnis
vaststelt dat de onvoorzichtigheid van
betichte de aanrijding heeft veroorzaakt,
en dat deze de oorzaak is geweest van de
door de burgerlijke partij opgeloopene
verwondingen ;
Dat het middel dus in rechte mist, met
te beweren dat de verjaring op de publieke
vordering de verjaring meesleept op de
burgerlijke vordering;

7 Maart 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H .. Hodtim, raadsheer waarne:rnend
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters.
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini
van den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
2e

KAMER. -

7 Maart 1939.

1°

MIDDELEN TOT VERBREKING.
FISCALE ZAKEN. NIEUW MIDDEL.
-MID DEL NIET INGEROEPEN VOOR DE
TEN GRONDE BESLISSENDEN RECHTEII.
GEEN NIEUW MIDDEL.

2°

BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN. AANGIFTE VAN BELASTINGPLICHTIGE VERBETERD DOOR CONTRaLEUR. GEEN BETWISTING. TusSCHENKOMST VAN DE FISCALE COMMISSIE NIET VEREISCHT.

3° BELASTING OP DE INKOMSTEN.
BELASTING VASTGEs:rELD EN TER
ROLLE GEBRACHT OP GROND VAN DE
AANGIFTE. 0MSTANDIGHEID DIE NIET
BELET DAT CONTROLEUR DAARNA DE
AANGIFTE VERBETERT.

t,o BELASTING OP DE INKOMSTEN.
FISCALE COMMISSIE GERAADPLEEGD
IN EEN GEVAL WAARIN DE WET RET
NIET VEREISCHT. Is ZULKS IN DEN
WETTELIJKEN VORM GESCHIED? ONDERZOEK DAARNAAR ZONDER BELANG.

5°

OVEREENKOMST.- BELOONING BIJ
OVEREENKOMST TOEGEKEND AAN EEN
AFGEVAARDIGD BEHEERDER DIE VRIJ
ZIJN BEDIENING OPZEGT. RECHTER
DIE DEZE BELOONING BESCHOUWT ALS
EEN PENSIOEN. UITLEGGING OVEREENSTEMMEND MET BEWOORDINGEN VAN
DE AKTE.

6°

OPENBARE ORDE. BELASTINGZAKEN. VAN OPENBARE ORDE.

1°

Het Hof van beroep, uitspraak- diJende
in fiscale zaken, is gehouden om, niettegenstaande het stilzwij gen va.n de partijen, ambtshalve de middelen op te werpen die belastingzaken bet1·effen, vermits
dit onderwerp van open bare o1·de is;
wanneer dat Hof die middelen niet opwerpt, verwe-rpt het ze op stilzw~j gende .
wijze, zoodat, indien zoodanige middelen
v66r het Hof van verbreking worden ingeroepen, zij geen nieuwe rniddelen zijn (1).

(1) Vergelijk Verbr., 13 Februari 1933
(Bull. en PAsiC., 1933, I, 128 en de voetnota);
29 October 1931 (ibid., 1931, I, 271, en de
voetnota).

-772o W anneer er geenerlei betwisting is
aangaande de door den controleur gedane
verbetering van de cijfers, die de belastingplichtige opgegeven heeft, kan de belasting
volgens dezen nieuwen grondslag vastgesteld worden, zonder dat er verplichting
bestaat om de fiscale commissie te doen
tusschenlcomen (geordende wet ten, artikel 55) (1).
3° Het feit dat de belasting, bepaald op
grond van de door den belastingplichtige
gedane aangifte, ter rolle werd gebracht,
verhindert niet dat de contrnleur daarna
die aangifte nog verbetert, de fiscus de
verbeterde belasting vaststelt, en ze navordert binnen den wettelijken termijn
(geordende wetten, art. 55).
4° lVanneer de fiscale commissie geraadpleegd 1verd in een geval waarin de wet
haar tusschenkomst niet bevolen heeft, is
het van belang ontbloot te onderzoeken of
deze tusschenkomst geschied is met inachtneming van den wettelijken vorm.
5° Wanneer een overeenkomst een belooning
toekent aan een afgevaardigd beheerder,
en deze zich vrij verbindt om zijn beaiening op te zeggen en geen mededingend
bedrijf uit te oefenen, kan de ten grande
beslissende rechter, zonder zich tegen te
spreken, en zonder de aan die overeenkomst verschuldigde trouw te schenden
of de bewoordingen er van te miskennen,
diezelfde belooning beschouwen als een
pensioen en zeggen dat zij geen vergoeding is.
6° Belastingzaken zijn van openbare orde (2).
(DE WINTER,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op het arrest door het Hof van
beroep te Brussel op 22 November 193 7
gewezen;
.
Overwegende dat geen acht die·nt geslagen te worden op de « nota » door aanlegger ingediend op 28 Februari 1938;
Omtrent het eerste middel gesteund op
overtreding van artikelen 97 der Grandwet, artikelen 141 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, 55 en 56
der wetten betreffende de belastingen op
de inkomsten, samengeordend door Koninklijk besluit van 6 Augustus 1931, 46
en 4 7 van de wet van 13 J uli 1930 ingelascht in de artikelen 55 en 56 der hiervoren genoemde samengeordende wetten,
1) Zie Verbr., 4 April1938 (Bull. en PASIC.,
1938, I, 135).
(2) Zie voetnota ¥Drige bladzijde.

artikel 1, §§ 1 en 2, en artikelen 2 en 5
van het Koninklijk besluit van 12 October
1930, doordat de cotisaties, het voorwerp
uitmakend van dit bezwaarschrift en het
verhaal, en welke niet vernietigd werden
door de beslissing van den gewestelijken
directeur, werden vastgesteld ·en ingerold
in volstrekte overtreding met de substantieele vormen voorgeschreven op straf van
nietigheid, en doordat het bestreden arrest
van ambtswege de onwettigheid en de
nietigheid niet uitgesproken heeft der op
de rol gebrachte cotisaties buiten het volbrengen dezer formaliteiten, te weten :
a) het niet bestaan van elke consultatie
en advies van de fiscale commissie voorafgaande aan de vaststelling der op de rol
gebrachte cotisaties onder artikelen 114,
115, 706 (dienstjaar 1933), 706 en 707
(dienstjaar 1934), 119 (dienstjaar 1935),
voormeld en hernomen onder littera A
der beslissing van den gewestelijken directeur in dato van 6 Juli 1937; b) de
nietigheid van de processen-verbaal en
adviezen van de ftscale commissie, in
dato van 5 Augustus 1936, betrekking
hebbend op de dienstjaren 1933 en
1934, van 26 September 1936, betrekking hebbend op het dienstjaar 1936,
en 25 J anuari 193 7, be trekking hebbend op de cotisatie voor het dienstjaar
1936, op de rol gebracht onder artikel 762,
littera C, van voornoemde beslissing van
den Heer Directeur, deze processen-verbaal
de eenzelvigheid niet openbarend van
de leden welke in die commissie zetelden,
hetzij zij noch naam, noch handteekening
der leden bevatten (processen-verbaal van
5 Augustus 1936), hetzij zij slechts totaal
onleesbare handteekeningen dragen, en
verder, dat in deze processen-verbaal niet
vermeld is wie de zitting voorgezeten
heeft en namelijk niet den controleur :
Aangaande de opwerping ingebracht
tegen het middel nopens zijn onontvankelijkheid gesteund claarop dat het v66r den
rechter ten gronde niet ingeroepen is geweest;
Overwegende dat de belastingzaken van
openbare orde zijn en dat de midclelen
desbetreffend, indien ze gegrond waren,
zelfs bij gebreke van besluiten nopens dit
punt, van ambtswege door den rechter
ten gronde moesten opgeworpen worden;
dat deze rechter, die dus over deze middelen behoorde te beslissen, daardoor dat
hij ze niet ingeroepen heeft, ze stilzwijgend ongegrond heeft verklaard, waaruit
volgt dat de opwerping niet gegrond is;
Ten gronde :
Aangaande de cotisaties op de rol gebracht onder artikelen 114, 115, 706
(dienstjaar 1933), 706 en 707 (dienst)aar

-781934), en 119 (dienstjaar 1935) vermeld
sub littera A der beslissing van den
Directeur der belastingen, in dato 6 Juli
1937;
Overwegende dat, op 25 September
1935, de controleur der belastingen aanlegger bericht heeft dat hij zijn verklaringen herzien had, en hem bericht gegeven
heeft van de veranderingen welke hij
voornemens was er aan te brengen;
Overwegende dat aanlegger binnen de
twintig· dagen geen protest heeft aangeteekend tegen de cijfers door den contraleur vastgesteld; dat dienvolgens, krachtens artikel 5!5 der wetten betrekkelijk de
inkomstenbelastingen samengeordend door
Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931, het
beheer deze eijfers heeft kunnen aanzien
als cijfers die geen be twisting verwekten;
Overwegende dat uit de bewoordingen
van gezegd artikel 55 volgt dat het uitsluitend het cijfer van de inkomenbasis
der belasting is dat het voorwerp van de
beraadslaging eener taxatie-commissie kan
vormen; dat de berekening zelf van de
belasting en de toepassing van de wettelijke bepalingen, die haar beheerschen,
buiten het werkgebied van deze eommissie staan;
Overwegende dat de raadpleging van
de fiscale eommissie dus bij den wettekst
niet bevolen was; dat het niet afdoende
is dat de verklaringen, door aanlegger te
voren gedaan, den grond van op de rolbrengingen had den gevormd; dat, inderdaad, artikel 74 van de samengeordende
wetten, dat het beheer veroorlooft belastingen te verg·en die het in den beginne
niet geeiseht had, het reeht voor het
beheer niet uitsluit de vestiging er van
te vervolgen door de rechtspleging van
verbetering, ingericht door artikel 55;
Aangaande de cotisaties op de rol gebracht onder artikel 782 (dienstjaar 1936),
vermeld in de beslissing van den directeur,
in dato 6 Juli 1937, sub littera C:
Overwegende dat deze cotisaties vastgesteld zijn op hetzelfde cijfer als dat van
de cotisaties waarvan spraak hierboven;
dat het ontvangen door aanlegger, in
1935, van dezelfde som als in de vorige
jaren niet betwist was; dat er geen oneenigheid kon ontstaan nopens het cijfer
der cotisatie en dat de raadpleging der
fiscale commissie insgelijks onnoodig was;
Overwegende dat de raadpleging van
de fiscale commissie in geen een van de
gevallen zich opdrong; dat het derhalve
niet client na te gaan te worden of deze
raaclpleging· geschiedde in de wett.elijke
vormen, en dat het mid del ongegrond is;
Over het tweede middel, gesteund op
overtreding·, valsche toepassing, valsche

interpretatie van artikel 97 der Grandwet, artikelen 171 en 4 70 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering,
artikelen 1134, 1156, 1163, 1322, 1349,
1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 2, 3, 25, § 1, 2°, en 29, §§ 1
tot 4, en 35 van de wetten bettrekkelijk
de belasting·en op de inkomsten, samengeordend door Koninklijk besluit van
6 Augustus 1931, in zoover het aangeklaagd arrest, na vermeld te hebben dat
de litigieuse cotisaties voor basis hebben
de sommen aan aanlegger toegekend door
de Maatschappij Dranaco, ingevolge het
contrakt tusschen partijen gesloten op·
2 J anuari 1930. en vaststellend dat door
deze overeenkomst aanlegger in verbreking zich verplichtte zijn ontslag te geven
als afgevaardigde beheerder, en, mits de
hem toegekende vergoeding, zich te onthouden van allen handel in zand en grint
(gelijkvormig aan den handel van deMaatschappij), niettegenstaande dit, verklaard heeft dat deze verg·oedingen een
pensioen uitmaakten voor beroepsdiensten
bewezen in het verleden door aanlegg·er
aan de Maatschappij, pensioen getroffen
door de bedrijfsbelasting in den zin van
artikelen 25, § 1, nr 2, en 29, § 1, van de
samengeordende wetten betrekkelijk de
belastingen op de inkomsten, verklaard
heeft dat er geen contrakt bestond, rechtgevend op een vergoeding voor contractbrenk ten voordeele van aanlegger, het
arrest alzoo het geloof en vertrouwen, dat
client gehecht aan het voormeld contract
van 2 Januari 1930, miskennencl, en zijn
dispositief steunend op tegenstrijdige motieven welke gelijkgeldend zijn met het
geval van het niet-bestaan van motieven :
Overwegende dat zooals de rechter ten
gronde het vastgesteld heeft in het contract, gesloten tusschen aanlegger en de
vennootschap Dranaco, op 2 Januari
1930, de rechtelijke oorzaak van de verbintenis aangegaan door deze laatste niet
uitdrukkelijk aangecluid is; dat namelijk
in het contract niet gezegd is dat deze
verbintenis voor oorzaak heeft de vergoeding der schade die voor aanlegger zal
volgen nit de schorsing van zijn ambt
van afgevaardigde-bestuurder;
Overwegende dat wanneer het bestreden
arrest het contract uitlegt in den zin dat
het aan aanlegg·er beloofde loon een pensioen uitmaakt voor de bedrijfsdiensten
door hem aan Dranaco gedurende jaren
verleend, en niet het karakter heeft van
een vergoeding uit hoofde van bediendencontractbreuk, het zoodoende aan het
contract een zin toewijst die geenszins
onvereenigbaar is met de bewoording van
die akte;

-
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Overwegende dat de rechter ten gronde
bindend den zin bepaalt van de akten die
een overeenkomst vaststellen; dat hij het
geloof aan een akte verschuldigd slechts
schendt wanneer zijn uitlegging onvereenigbaar is met de bewoordingen van de
akte;
Overwegende dat, wanneer de rechter
ten gronde vaststelt dat aanlegger zich
verplicht had zijn ontslag van afgevaardigde~bestuurder te geven, hij de uitlegging door hem gegeven niet tegenspreekt;
dat, inderdaad, indien over het algemeen
de pensioenen voor verleende bedrijfsdiensten toegekend worden aan personen
die hun diensten schorsen, omdat zij er
toe gedwongen zijn door redenen vreemd
aan hun wil, nochtans niets belet dat
zulke belooning toegekend worde aan een
persoon die zijn diensten schorst als ge. volg van een verbintenis door hem vrijwillig aangegaan ;
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat. de aan aanlegger beloofde sommen voor rechtelijke oorzaak hebben de
verbintenis door hem aangegaan zijn diensten te staken en zich in de toekomst van
allen handel in zand en grint te on thou den;
Overwegende dat het middel, in zoover
het beweert dat het dispositief van het arrest op tegenstrijdige motieven steunt,
feitelijken grond mist;
Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt dat wanneer het bestreden arrest in de omstandigheden der zaak beslist dat de aan aanlegger bet.aalde sommen onder het begrip vallen van artikel 25,
§ 1, 2o, a, van de wet.ten betrekkelijk de
inkomstenbelastingen samengeordend door
Koninklij k beslui t van 6 Augustus 1931,
het de in het middel beoogde wetsbepalingen niet geschonden heeft, maar integendeel er van een nauwkeurige toepassing
gedaan heeft;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanlegger in de
kosten.
7 Maart 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine.
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini
van den Kerckhove, eerste advocaat
generaal.
1 e KAMER. -

9 Maart 1939.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. \VANNEER IS
EEN ZAAK IN STAAT VAN WIJZEN? -BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN DEN VREDERECHTER. GROND VAN DE ZAAK
VOOR HEM BESPROKEN EN DOOR HEM

BERECHT. APPELANT DIE, IN DE:
AKTE, VAN BEROEP, VERWJJST NAAR
ZIJN V66R DEN EERSTEN RECHTER GE·
NOMEN CONCLUSIES, EN DIE VRAAGT
DAT DE EISCH NIET ONTVANKELIJK EN
NIET GEGROND
ZOU WORDEN VERKLAARD.- ZAAR IN STAAT VAN WIJZEN.
2° VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
KONIJNEN. SCHADE. TEKORTKOMING VEREISCHT.

3° VER!ANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
SCHADE VEROORZAAKT DOOR KONIJNEN.- 0VERVLOED VAN DEZE DIEREN.
VVIJST AAN DAT ER EEN TEKORT··
KOMING IS.

De zaak is in staat van wijzen v66r den·
rechter, bij wien het beroep tegen een beslissing van den vrederechte1· aanhangigwerd gemaakt, indien de grond van a~
zaak door de partijen voor laatstgenoemden rechter werd besproken en deze er over·
beslist heeft, en indien appelant in zijn
akte van beroep naar zijn tn eersten aanleg genomen en in die akte als herhaald:
te beschouwen conclusies verwijst, ' en
vraagt dat de eisch niet ontvankelijk en
niet gegrond zou worden verklaard (1).
2° De verantwoordel~jkheid van den houder van het jachtrecht, wegens schade veT'ooi'Zaakt door konijnen, is gegrond op de·
artikelen 1382 , 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, en artikel 7bis van de jachtwet, en onde1·stelt een fout vanwege den
jage1· (2).
3° De overvloed van konijnen op een jacht"
doet blijken van een fout vanwege den
jager, omdat hij de verplichting had dien
overvloed te voorlwmen (2).

1o

(BARON P. DE LAUNOI'l',
T. WILLEJVIE EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op de voorziening gericht tegen
het vonnis der rechtbank van eersten aan(1) Vergelijk Verbr., 7 I\1ei 1903 (Bull. en.
PAsc., 1903, I, 192).
(2) Zie de conclusie van den H. Procureurgeneraal Leclercq bij Verbr., 27 September1934 (Bull. en PASIC., 1934, I, 388); Verbr.,
2 I\1aart 1922 (ibid., 1922, I, 183); 17 October·
1907 (ibid., 1907, I, 371), en 3 Decernbm• 1903.
(ibid., 1904, I, 71). Uit dit laatste arrest
blijkt dat artikeJ. 7bis van de wet van 4 April
1900 geen vermoeden ju1·is .et de jure heeft
gesteld, dat den houder van het jachtrecht
verantwoordelijk rnaakt voor alle schadeveroorzaakt door konijnen.

-80.eg te Dinant, eerste kamer, zetelende in
graad van beroep, op tegenspraak tusschen partijen gewezen op 12 Januari
1938;
Omtrent het middel : schending van
artikelen 192bis, 343 en 470 van het Wethoek van burgerlijke rechtspleging, 1101
en 1102 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat bestreden vonnis den grond van
het geschil heeft beslecht, dan wanneer de
zaak niet in staat van wijzen was en den
huidigen eischer ten gronde en definitief
heeft veroordeeld, zonder dat hij zijn verdediging heeft voorgedragen noch aangemaand geweest is zulks te doen, aldus
het bestaan veronderstellend van een gerechtelijk contract dat niet gesloten was
geweest :
Overwegende dat eischer in verbreking,
oorspronkelijk verweerder, in zijn akte
van beroep verklaart dat hij beroep aanteekent ten einde zich te zien toewijz(m
de conclusien door hem v66r den vrederechter genomen, « welke voor textueel
hernomen gehouden worden»;
Dat hij daarna besluit dat het aan de
rechtbank behage het vonnis waarvan beroep te wijzigen, den eisch noch ontvanke1ijk, noch gegrond te verklaren;
Overwegende dat de rechter in beroep,
daar hij, door de werking van het hooger
beroep kennis had genomen van geheel
het g·eschil, uitspraak had te doen niet
-enkel over de verweermiddelen in de hierboven aangehaalcle akte van beroep aangevoerd, maar over al de aanspraken cler
partijen, binnen de perken van het getechtelijk contract clat door het inleidencl
-exploot van aanleg voor den eersten rechter en de conclusien cler partijen was ge-sloten geworclen; clat, luidens het vonnis
-a quo, regelmatig aan het Hof overgelegd,
partijen voor den vrederechter conclusien
genomen haclclen over den groncl cler
zaak;
Dat het micldel niet mag worden aangenomen;
· Omtrent het tweede micldel : schencling
van artikel 97 der Gronclwet, van artilcelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en van artikelen 7 en 7 bis cler
jachtwet van 28 Februari 1882, gewijzigcl
door cleze van 4 April 1900, doorclat bestreden vonnis, zich de beweegredenen
van den eersten rechter toeeigenend,
eischer in verbreking· veroordeeld heeft
verweerders schadeloos te stellen voor het
nacleel door de konijnen veroorzaakt,
zonder noch bestanddeelen cler fout die
hij te zijnen laste onthield, noch het verband tusschen cleze fout en de voorgewende schade aan te duiden, zich er bij
bepalencl den overvloed van konijnen in

zijn jacht vast te stellen, - clan wanneer
deze overvloed in zich geen fout uitmaakt,
- en het belang cler schade die ze zouden
hebben aangericht, aldus impliciet ten
l~te van den jager een vermoeclen van
fout aannemencl, vermoeclen clat de wet
niet voorziet;
Overwegende .clat de verantwoorclelijkheid van den titularis van het jachtrecht,
gesteuncl op artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, en a.rtikel 7 bis
der jachtwet (wet van 4 April 1900), bij
den jager een fout veronderstelt;
Overwegende clat, zooals in den loop·
cler voorbereidende werken der wet van
1900 wercl gezegcl, de overvloed van
konijnen in een jacht een fout van den
jager uitmaakt, omdat hij de verplichting
had dien overvloecl te voorkomen;
Dat bestreden vonnis, dus, door, bij
aanneming der beweegredenen van den .
eersten rechter, den overvloecl van konijnen in de jacht van eischer vast te stellen,
de fout van de zen heeft vastgesteld;
Dat het micldel niet mag worden aangenomen;
Om cleze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweerclers.
9 lVIa.art 1939. - 1e Kamer. - Voor•
zitte1·, H. Jamar, eerste voorzitter.- VerGelijkluidende
slaggever, H. Dewilde. conclusie, H. Gesche, procureur generaal.
- Pleiters, lVI.lVIrs Van Leynseele en Collette.

2e KAMER.- 13 Maart 1939.
1° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - ARREST DAT DE
INOBSERVATIESTELLING EN HET ONDERZOEK NAAR DEN GEESTESTOESTAND VAN
BEKLAAGDE WEIGERT. - VOORZIENING
VAN BEKLAAGDE VOOR HET EINDARREST.
- NIET ONTVANKELIJK.
2o lVIIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. SCHENDING VAN DE
RECHTEN DER VERDEDIGING. - VOORONDERZOEK, ZOOALS BEWEERD, ONVOLDOENDE. - VEROORDEELING GESTEUND
OP HET MONDELING EN OP TEGENSPRAAK
GEDANE ONDERZOEK. - lVIIDDEL ONTBLOOT VAN BELANG.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.0NREGELl'IIATIGHEID BEGAAN TIJDENS
HET VOORONDERZOEK. - BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER WAARTEGEN GEEN
BEROEP. - VEROORDEELING GES'rEUND
OP HET VOOR HET HOF VAN BEROEP GE-

DANE ONDERZOEK. HEDEN GEDEKT.
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0NREGELMATIG-

4o MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. VOORZIENING ALLEEN
TEGEN ARREST VAN VEROORDEELING. JVliDDEL GENOMEN UIT DE ONREGELN!ATIGHEID VAN DE BESCHIKKING TOT
VERWIJZING.- NIET ONTVANKELIJK.

TEN GRONDE BESLISSENDEN RECHTER.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Is niet ontvankelijk de voorziening dom·

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL WAARIN
HET FElT EN HE'!' RECHT ZICH VERMENGEN. NIET ONDERWORPEN AAN DEN

beklaagde v66r het eindarrest ingesteld
tegeri een arrest dat weige1·t zijn inobservatiestelling en een deskundig onderzoek
te bevel en (1).
2° Is niet ontvankelijlc, als ontbloot van belang, het middel genomen uit de schending van de rechten der verdediging, en
gesteund daarop dat het vooronderzoelc
onvoldoende was, dan wanneer de veroordeeling. vq,n eischer gegrond is op de
mondeltnge en op tegenspraalc gedane
rechtspleging (2),
3° Wannem· de veroordeeling van beklaagde en/eel steunt op het v66r het Hof
gedane onderzoelc en tegen de beschilclcing
tot verwijzing, verleend door de raadkamer, geen en/eel beroep werd ingesteld,
zijn de onregelmatigheden van het voor-·
onderzoelc gedelct (3).
4° Wanneer de voorziening enkel gericht is
tegen het arrest van veroordeeling, gewezen door een Hof van beroep, is het middel, genomen uit de onregelmatigheid
van de beschilclcing tot verwijzing, niet
ontvankel~ik (4o).
5° De correctioneele rechtbank, waarbij een
misdaad, die naar die rechtbanlc lean
worden verwezen, aanhangig wordt gernaakt door een beschikking van de raadkamer die verzachtende omstandigheden
aanneemt overeenkornstig artikel3 van de
wet van 23 Augustus 1919, aangevuld
door m·tikel 3 van de wet van 14 Mei
1937, is bevoegd om van de zaak kennis
te nernen, oolc indien beklaagde niet er
in heeft toegestemd om onttrokken te worden aan de 1'e.chtsmacht van het Hof van
as sis en.
6° Is niet ontvankelijk, als ontbloot van
belang, het middel genomen uit de onwettigheid van een huiszoelcing, dan wanneer uit geen en/eel aan het Hof onderwarp en stuk is ge bleken dat de vaststellingen, tijdens die huiszoelcing gedaan,

(1) Sic Verbr., 24 October 1938 (A1·1·e.~ten
van het Ho't van verbreking, 1938, blz. 222;
Bull. en PASIC., 1938, I, 334).
(2) Zie Verbr., 15 Januari 1918 (Bull. en
PASIC., 1918, I, 175); 2 :M:a.art 1920 (ibid.,
1920, I, 78); 16 April 1923 (ibid., 1923, I,
265); 20 Juni 1934 (ibid., 1934, I, 327); 12 November 1934 (ibid., 1935, I, 54, A, 7°). - De
onregelmatigheden van de schriftelijke rechtspleging maken niei; ongeldig het arrest dat
slechts steunt op de mondelinge rechtspleging
en de ter tere.chtzitting gehouden debatten.

- Zie ook : VICTOR GENDEBIEN : « Du moyen
de cassation tire de la nullite des actes de
!'instruction preparatoire "• Revue de droit
belge, 1921, blz. 83, nrs 83 en volg.
(3) Zie Verbr., 25 Mei 1925 (Bun. en PAsro.,
1925, I, 258); 21 Jnni 1932 (ibid., 1932, I,
197, A, 2°); 14 December 1938 (ibid., 1938,
I, 382, 3°).
(4) Sic Verbr., 3 Juni 1935 (BttU. en PAsiC.,
1935, I, 264, en de voetnota 7. - Vergelijk
Verbr., 4 November 1935 (ibid., 1936, I, 33,
en de voetnota 2).

5o

BEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED. STRAFZAKEN. MISDAAD
DIE DOOR RAADKAMER NAAR CORREC'J'IONEELE RECHTBANK KAN VERWEZEN
WORDEN. BESCHIKKING VERZACH'l'ENDE ON!STANDIGHEDEN AANNEMEND.
COHRECTIONEELil RECHTBANK BEVOEGD. GEBRilK AAN TOESTEMI\UNG
VANWEGE BEKLAAGDE. ZONDER GEVOLG.

6o MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL GENOMEN UIT
DE
ONWil'I'TIGHEID VAN EEN HUISZOEKING. GEEN ENKEL ELEMENT
VOORHANDEN WAARUIT BLIJKT DAT DE
VASTSTELLINGEN, TIJDENS HUISZOEKING
GEDAAN TEGEN EISCHER WERDEN IN
AANMER~UNG GENOMEN.- MIDDEL VAN
BELANG ON'l'BLOOT.

7o MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. OP BEWEERDE
WERKELIJKHEID
ONTKEND IS. SLAG MISSEN IN

MIDDELEN STEUNEND
FElTEN WAARVAN DE
NOCH BEVESTIGD, NOCH
MIDDI~LEN DIE GROND·
FEITE.

go BEWIJS. -

STRAFZAKEN. OVERTUIGING AANGAANDE DE SCHULD. GESTEUND OP ANDERE BEWIJSMIDDELEN DAN DE VERKLARINGEN VAN GETUIGEN. vVETTIGHEID.

~o BEWIJS. -

STHAFZAKEN. DESKUN·
DIGE AANGES'l'ELD DOOR RECHTER. VERMOGEN VAN DEN HECHTER OM DE
DRAAGWIJD'l'E VAN HET DESKUNDIG
VERSLAG 'l'E BEOORDEELEN.

10°

VERBR.,

1939.- 6
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tegen e1:scher werden in aanrnerking -genomen.
70 Missen grondslag in feite de middelen
die slechts stennen op beweringen van
feitelijken aard, waarvan de werkelijkheid niet wordt bevestigd door het bestreden ar!'est, noch doo!' eenig stnk waarop
het Hof acht mag. slaan.
go De ten grande beslissende rechte!' kan
wettig zijn overtuiging aangaande de
schnld van beklaagde stennen op ande1·e
bewijsrniddelen dan de vm·klm·ingen van
getnigen (1).
go De ten grande beslissende rechter beoordeelt op bindende wijze de draagwijdte en
·de waarde van het verslag van een deslmndige, rnits hij aan den· desknndige
geen rneening toeschrijft, die deze niet te
kennen gaf (2). H~j lean echter de conclns!:e van den desknndige niet verwerpen,
zonder iijn beslissing met redenen te
ornkleeden.
1 oo Is niet ontvankelijlc het rniddel waa1·in
het feit en het recht zich verrnengen en dat
niet aan den ten grande beslissenden
rechter ter beoordeeling werd onde!'WO!'pen.
(LAGORIO EN BOUCHE.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
13 Maart 1939. ~ 2 8 Kamer. ~ Voorzitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Pourbaix.
Gelijklnidende conclnsie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2°

KAMER.~

13 Maart 1939,

1o

BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN. ~ MOBILIENTAXE. ~ FEIT DAT
AANLEIDING GEEF'l' TOT DE BELASTING.
~ AANSLAGBILJET. ~ 0NDERSCHEID.

2o BELASTINGEN

OP DE INKOMSTEN. ~ MOBILIENTAXE. ~ FRANSCHBELGISCHE 0VEREENKOMST VAN 16 MEl
'1931. ~ lNKOMSTEN DIE IN HET VER~IOGEN VAN DEN BELASTINGPLICHTIGE
GEKOMEN ZIJN VOOR '15 JULI 1933. ~
OVEREENKOMS'l' NIET VAN TOEPASSING.

go

MIDDELEN TOT VERBREKING.
FISCALE ZAKEN. ~ MIDDEL AAN-

~

{1) Sic Verbr., 5 December 1898 (Bull. en
PASIC., 1899, I, 42); 7 October 1929 {ibid.,
1929, I, 319); 26 November 1935 {ibid.,
1936, I, 68).
{2) Sic Verbr., 17 .Januari 1939 (supm,
biz,. 18.

VOEREND DA'l' CONCLUSIE NIET WERD
BEANTWOORD. CONCLUSIES VOLKOMEN BEANTWOORD. MIDDEL DA'I'
GRONDSLAG MIST IN FEIT:E.

40

BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN. MOBILIENTAXE. FISCAAL.
DIENSTJAAR WAARBINNEN HET TOT BELASTING AANLEIDING GEVEND FElT GESCHIED IS. FISCAAL DIENSTJAAR
WAAHBIJ DE TAXE BEHOORT. l-IET
EENE DIENSTJJ\.AR KAN VAN HET ANDER
VERSCHILLEN.

1° H et tot de mo bilientaxe aanleiding gevend feit bestaat in het toekennen of het
betaalbaar stellen van inkornsten, doch
niet in het ontvangen van een aanslagbiljet (wetten geordend door Kon. besL
van 6 Aug·ustus 1931, art. 21). Het aanslagbiljet hondt enkel verband met de
inv01·dering van d~ belasting.
2o De Fransch- Belgtsche Overeenlcomst van
16 Mei 1931, goedgelcenrd door de wet van
28 Dr-cember 1931, is niet van toepassinq
op de aan de rnobilientaxe onderworpen
inkornsten, die in het verrnogen van den
belastingplichtige binnengekomen zijn
v66r 15 Jnli 193.'1.
go Mist grondslag in feite het middel dat
als grief tegen het m'!'est ai.mvoert dat het
niet op de conclusies !weft geantwom·d,
dan wannee!' de conclusies volkornen beantwom·d we1·den.
40 Het fiscaal dienstjaa·r, waarbinnen het
tot de mo bilientaxe aanleiding gevend feit
geschied is, is niet noodzalcelijk het
fiscaal dienstjam· waaman de taxe rnoet
worden verbonden (wetten geordend
door Kon. besl. van 6 Augustus 193'1,
artt. 32 en 54).
(GAS EN ELECTRICITEI'l' VAN ROBAAIS,
T BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest den
13 Juli '1938 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Omtrent de twee deelen van het eerste
middel : schending van artikel 97 der
Grondwet, artikelen 14, in 't bijzonder 14,
§ 1, e, 19, 20, § 1, 4°, 21, 53, § 1, 54 en 59,
§ 1, der wet ten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld door Koninklijk besluit van 6 Oogst '1931, artikelen 5 en 17
van de Fransch-Belgische Overeenkomst
van 16 Mei 1931, op de dubbele belastingen, het eenig artikel der wet van 28 December 1931, gezegde overeenkomst goedkeurende, eenig artikel der wet van
1 Oogst 1932, betreffende de inwerkingstelling der beschikkingen van gezegde-
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beslist dat de mobi!Hibelasting voor het
dienstjaar 193~, wettelijk gevestigd werd,
op inkomsten van aandeelen, door eischeres gedurende het boekjaar dat loopt van
1 Februari 1933 tot 31 Januari 193~, rechtstreeks in Frankrijk ge'incasseerd, om
reden dat deze inkomsten waren uitgedeeld geweest v66r 15 Juli 1933, datum
waarop <,le Fransch-Belgische overeenkomst van 16 Mei 1931 op de dubbele
belastingen in werking is getreden en dat
het regiem door deze overeenkomst ingesteld slechts van toepassing zou zijn op
de -inkomsten na 15 Juli 1933 uitgekeerd,
dan wanneer : a) de betwiste vreemde inkomsten, sedert de inwerkingstelling van
de
Fransch-Belgische
Overeenkomst
slechts in Frankrijk aileen belastbaar
waren, waaruit voortspruit dat elke inkomst waarop de mobilienbelasting slechts
na 15 Juli 1933 verschuldigd is, in Belgie
aan de belasting ontsnapt; b) de mobilienbelasting op de inkomsten van roerende waarden rechtstreeks in het buitenland ge'incasseerd slechts verschuldigd is
na ontvangst van een aanslagbiljet afgeleverd op het zicht van de jaarlijksche
aangifte van den belastingschuldige, en
niet door het feit zelf van de incasseering
en dat, dus, de inkomsten van aandeelen
in Frankrijk ontvangen gedurende het
gesloten boekjaar in 193~ in Belgie niet
mochten belast worden :
Overwegende dat luidens artikel 21 der
wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld op 6 Oogst 1931 "de mobilienbelasting verschuldigd is bij de toekenning of de betaalbaarstelling der inkomsten ,;
Overwegende dat daaruit voortspruit
dat de daad die aanleiding geeft tot belasting bestaat in de toekenning of de
betaalbaarstelling der inkomsten aan den
genieter en niet in de ontvangst van een
aanslagbiljet dat enkel betrekking heeft
op de ontvangst der belasting;
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt « dat de inkomsten, die onder de
betwiste belasting vallen, uitgekeerd werden v66r 15 Juli 1933 », datum waarop
de Fransch-Belgische overeenkomst van
16 Mei 1931 in werking is getreden, overeenkomst gesloten met het doel dubbele
belasting op het stuk van rechtstreeksche
belastingen te voor komen;
Overwegende dat daaruit voortspruit
dat gezegde inkomsten, in het vermogen
der eischende vennootschap gestort v66r
den hiervoor aangehaalden datum, in
Belgie aan de mobilienbelasting onderworpen zijn; dat artikel 5 der overeenkomst van 16 Mei 1931 er dus niet toe-

passelijk op is; dat, bijgevolg·, het eerste
mid del in rechte grondslag mist~
Omtrent het tweede middel : schending·
van artikel 97 en 111 der Grondwet,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en in 't bijzonder, 1~, § 1, ~o,
19, 20, § 1, 21, 53, § 1, 5~ en 59, § 1,
der wetten op de inkomstenbelastingen
samengeschakeld door Koninklijk besluit
van 6 Oogst 1931, doordat bestreden arrest het middel tot nietigheid van den
aanslag van de hand heeft gewezen afgeleid uit het feit dat deze aanslag ten
onrechte aan het dienstjaar 193~ was verbonden geweest, door te verklaren dat
« daar de belasting op de in het buitenland ge'incasseerde inkomsten aan de
bron niet werden afgehouden, de aanslag
slechts kan geschieden door een inschrijving op de rol van het dienstj aar 193~,
als gevolg op de aang·ifte die de verzoeker
op 18 J anuari 1935 er van deed ,, dan
wanneer : a) zulke reden het in conclusien
door eischeres ingeroepen middel niet
beantwoordt, luidens hetwelk, in de stelling van den directeur, de belasting zou
moeten geheven geweest zijn voor het
dienstjaar 1933 of zeker ten minste zou
moeten verbonden geweest zijn aan het
dienstj aar 193~ door na vordering van
1933; b) in aile geval, wanneer het Hof,
de stelling van het beheer overnemende,
aannam dat de mobilienbelasting op de
inkomsten van vreemde waarden verschuldigd was vanaf den datum der
incasseering, het arrest daaruit moest besluiten dat de betwiste inkomsten de belastbare stof uitmaakten van het dienstjaar 1933 en niet van het dienstjaar 193~,
wat de nietigheid van den betwisten aanslag voor gevolg had; c) dat er in het arrest dus een tegenstrijdigheid bestaat van
redenen wat overeenkomt inet een gebrek
aan redenen :
Omtrent het eerste lid :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het over in den vreemde ge'incasseerde
inkomsten gaat, dat de belasting bijgevolg niet aan de bron kon worden afgehouden; dat de aanslag dus niet kon geschieden tenzij door inschrijving op de
rol van het dienstjaar 193~;
Overwegende dat het arrest alzoo de
conclusien, voor den rechter over den
grond der zaak genomen en in het middel
bedoeld, juist heeft beantwoord;
Dat het middel in zijn eerste lid feitelijken grondslag mist;
Omtrent het tweede en derde lid
samen :
Overweg·ende dat, wanneer de mobi!Hinbelasting cip de inkomsten van kapitalen
wordt geheven op het oogenblik van hun
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toekenning of van hun betaalbaarste!Iing,
daaruit niet noodzakelijk voortvloeit dat
deze belasting moet worden verbonden
aan bet fiscaal dienstjaar in den loop
waarvan de gezegde inkomsten toegekend
of betaalbaar gesteld werden; dat namelijk, wanneer het, zooals in onderhavig
geval, inkomsten betreft door een vennootschap in den vreemde ontvangen, en,
dat daardoor zelf de belasting niet kan
worden afgehouden aan de bron, er aanleiding bestaat tot jaarlijksche aangifte
en tot de daarop volgende belasting
waarvan de inschrijving op de rol geschied t
voor het fiscaal dienstjaar waarin de sluiting· valt van het boekjaar gedurende
hetwelk de belastbare inkomsten toegekend en betaalbaar gesteld werden (artikelen 32 en 54 der wetten samengeordend
door Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931);
waaruit voortvloeit dat de voorgewende
tegenstrijdigheid der redenen niet bestaat
en dat het middel niet mag worden aangenomen;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischeres tot de
kosten.
13 lVIaart 1939. - 2e Kamer. - Voo1'zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
Gelijklu1:dende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal. Pleiters, lVIMers de lVIey en Van Leynseele.

2° KAMER. -

13 Maart 1939.

1° lVIEDEPLICHTIGHEID. HAZARDSPEL.- VOORWAARDEN TOT STRAFBARE
DEELNEwiiNG.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - lVIIDDEL AANVOEREND
DAT CONCLUSIES NIE'l' BEANTWOORD
WERDEN. - CONCLUSIES BEANTWOORD.
- .iVIIDDEL MIST GRONDSLAG IN FEITE.
6° SPEL. - HAZARDSPEL. - EvENWH~HT
VAN DE KANS EN VERBROKEN ZOOWEL
DOOR DE ONBEHENDIGHEID VAN DEN
SPELER. ALS DOOR HET SPEL ZELF. vVINST. VOORTVLOEIEND UIT HET HAZARD. - vVET VAN 24 OCTOBER 1902
VAN TOEPASSING.
4° STRAF. - VERBEURDVERKLARING. HAZARDSPEL. - VOORWERPEN EN IN(1) Vergelijk Verbr., 25 Juni 1934 (Bull. en
PAsiC., 1934, I, 338); 19 October 1936 (ibid.,
1936, I, 389, 3° en 4°); 29 l\faart 1938
(Ar1·esten van het Hot van verbrelcing, 1938,
blz. 72; Bull. en PAsiC., 1938, I, 121).

ZET.- VOORWAARDEN TOT VERBEURDVERKLARING.
5° VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.STRAFZAKEN.
6° VERWIJZING NA VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VERWIJZING OPDAT
·BESLIST WORDT OVER DE VERBEURDVERKLARING.
7° GERECHTSKOSTEN. VEnDEELING VAN DE KOSTEN.

1° H et an· est dat vaststelt dat eischer, die
vervolgd werd wegens misdrijf tegen
artikel 1 van de wet van 24 October 1902,
niet onwetend was aangaande · de VOOI'waarden wam·in het doo1· hem geexploiteerde spel werd gespeeld, en dat hij, in de
exploitatie van dat spel, hetwelk op zijn
initiatief en te zijnen bate werd geplaatst,
een gemakkelijke winst heeft gezocht en
bekomen, geeft al de bestanddeelen op die
vereischt worden tot het bestaan van de
strafbare deelneming, overeenkomstig de
bewom·dingen van artikel 66, alinea 2,
van het Strafwetboek.
2° Nlist grondslag in feite het middel dat
tegen het bestreden arrest aanvoert dat
het op de conclusies niet geantwoord
heeft, dan wanneer deze volkomen werden
beantwoord.
3° Is hazardspel, in den zin van m·tikel 1
van de wet van 24 October 1902, het spel
waarin het evenwicht van de kansen ve1'broken wordt zoowel doo1· de onbehendigheid van den speler, als door het spel
zelf, en waa1'in de winst het gevolg is
van het hazard (1).
4° De door artikel 6 van de wet van 24 October 1902 voorgeschreven verbeurdverklaring in geval van misdrijf tegen deze wet,
is de verbeurdverklaring van het geld en
de voorwerpen dienende tot inzet, en van
de rneubelen, toestellen en apparaten
gebruiJct of besternd V001' den d~enst Van
de spelen (2).
5° Wannee1·, op de voorzicning van beklaagde, de verb1·eking slechts wordt uitgesproken omdat het arrest de verbeurdverklaring van inbeslaggenornen voorweTpen bevolen /weft in zoodanige bewoordingen dat het Hof zijn controle ove·r de
wettelijkheid van die beslissing niet lean
uitoefenen, geschiedt de verbreking alleen
op dat punt.
6° TVanneer, op de voorziening van be(2) Zie Verb1·., 15 October 1934 (Bull. en
PAsrc., 1935, I, 16); 29 Maart Hl38 (A1'Teslen
van het Hof van ve.·brelcing, 1938, blz. 72;
Bull. en PAsrc., 1938, I, 121).
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omdat .het a?Test de verbeurdverklaring
van inbeslaggenomen voo1·werpen bevolen
heeft in zoodanige bewoording_~n d_at het
Hof zijn cont1·ole ove1· de wettehJkhetd van
deze beslissing niet kan ttitoefenen, geschiedt de verbreking met venuijzing, opdat uitspraak zou gedaan worden aangaande de verbeurdverklar·ing.
·
?o Wanneer, op de voorziening van den
beklaagde, vervolgd wegens een enkel
misdrijf, de beslissing tot veroordeeling
slechts gedeeltelijk wordt verbroken, wordt
een deel van de kosten van den cwnleg in
verbreking ten laste gelegd van eische1· (1').
(HUYERECHTS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest den 15 December 1938 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 1 der wet van 24 October
1902, artikel 9? der Grondwet, artikel 163
van het Wetboek van Strafvordering·,
doordat bestreden arrest er zich bij bepaalt te zeggen « dat het niet kan betwist
worden dat beklaagde, in de uitbating
van deze talrijke spelen, op zijn initiatief
en te zijnen voordeele geplaatst, een
gemakkelijk profijt heeft . gezocht en g·evonden, wat zijn deelneming kenmerkt in
den zin der wet "• zonder eenigszins nauwkeurig de bestanddeelen te bepalen die het
beschouwt. als .deze « deelneming· aan de
uitbating » uitmakende, bij zoover het. het
toezicht van het opperste Hof onmogelijk
maakt, doorclat gezegd arrest. in g·ebrek
blijft het verweermiddel te beantwoorden,
op dat punt, in de conclusien door eischer
v66r het Hof van beroep genomen, en
luidens hetwelk eischer de spelen verkoopt
of afstaat aan grossiers die ze bij de
klienteel plaatsen maar volstrekt vreemd
is aan de uitbating· clezer en, elm~, niet
kan onder de toepassing vallen van de
artikels der wet in de betichting beoogd :
Overwegende dat eischer vervolgd was
wegens inbreuk op m·tikel 1 ~er wet van
24 October 1902, het.zij door de inbreuk
uit te voeren, hetzij door er cleel. aan te
nemen volgens een der wijzen bepaald
door artikel 66 van het Strafwetboek;
Dat bestreden arrest, door vast te stel(1) Sic Verbr., 27 October 1930 (Bull. en
PASIC., 1930, I, 339 en 342). Cont1·a :
Verbr., 16 Januari 1939 (Bull. en PASIO., ·
1939, I, 22); supm, blz. 12 en lG, en 14 Maart
1939, infra, blz. 93.

len dat eischer « niet onweterid was nopens
de voorwaarden waaronde1· het spel, dat
hij inbaatte, gebeurde ,, en "dat het niet
kan betwist worden dat beklaagde in cleze
talrijke spelen, op zijn init.iatief en te
zijnen voordeele geplaatst, een gemakkelijk
profijt heeft gezocht en gevonden », de
door artikel 66, alinea 2, van het Strafwetboek vereischte bestancldeelen heeft
aangestipt opdat eischer plichtig· moge
verklaard worden om het misdrijf te hebben uitgevoerd of om aan de uitvoering
er van rechtstreeks te hebben meclegewerkt; dat deze vaststellingen ten andere het verweermiddel in het middel aangehaald juist beant.woorden;
Dat dit middel dus in rechte grondslag
mist in zijn eerste lid en feitelijken grandslag in zijn tweede lid;
.
.
Omtrent het tweede en het derde middel samen : het tweede, schending van clezelfde artikelen, doordat bestreden arrest
verzuimt het verweermiddel te beantwoorden opgeworpen in het beschikkPnd
gedeelte van gezegde conclusien van den
verzoeker, en luidens hetwelk : "deze feiten niet onder de toepassing· vallr.n der
wet van 1902 doordat zij een wij'ze zijn
van handeldrijven en steunen op het
recht op vermaak, op reclame of op geoorloofde publiciteit die een handelaar, om
zijn waren te verkoopen, recht heeft te
maken »;
·
Ret derde : schending van deze Ifde
artikelen, cloordat bestreden arrest Yerzuimt het midclel, in feite en in rechte opgeworpen in het beschikkencl gedeelte van
g·ezegde conclusien van den verzoeker, te
beantwoorden, en luidens hetwelk : " de
wet van 1902 zeker ten minste niet wordt
toegepast op spelen die enkel tot vermaak
of ontspanning dienen met een geringen
inzet, en waarvan de deelneming uitloopt
op het bekomen van een waar, en niet op
een winst in geld, dat de winst in geld een
besta.nddeel is dat eigen is aan de in ge·
zegde wet bedoelde spelen »;
Overweg·ende dat uit de conclusien
hiervoor aangehaald en ter terecht.zitting
van het Hof van beroep van 2'1 November 1938 genomen, blijkt, dat eischer
daar heeft ingeroepen : "dat het in werkelijkheid over een spel gaat waarva.n het
kenmerk en de aantrekking ieder een vermaak en een ontspanning zijn, waaraan
het doel wordt toegevoegd; doel dat toegelaten is, aankoop en verkoop van wal'en
op groote schaal; ... dat men er. aan heklaagde geen verwijt kan van maken een
geestig en aantrekkelijk middel te hebben
uitgevonden ... voor den verkoop van zijn
waren ... »;
Overwegende cla.t hr;streden arrest, zoo-
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wel doo1· zijn bewoordingen als door zijri
verwijzing naar de beslissing van den
eersten rechter, vaststelt dat de betichting in de bewoordingen zelf der wet is
bewezen, en dat, indien men de feitelijke
omstandigheden in a.anmerking neemt
waarin het aangeklaagd spel, gezegd
"Puzzle of Kruis\voorden "• wordt ge~
speeld, men zich rekenschap geeft dat
de onevenwichtigheid der kansen ontstaat zoowel door de onhandigheid van
. den speler als door het spel zelf; dat het
spel waarover het gaat wei een kansspel
is vermits de winst er het gevolg is van de
kans; dat. het geen ontspanning is voor
ontwikkelde lieden, dat de clienteele die
de !mizen bezoekt, waar zij zich aan dat
spel overlevert, het reglement zelfs niet
leest, de gaatjes doorborende op goed
geluk af, zonder noch den tijd, noch de
vereischte vorming te hebben om de haar
. gestelde vraagstukken op te lossen;
· Dat het arrest alzoo de conclusien juist
beantwoordt in het middel weergegeven
en dat dit laatste dus feitelijken grondslag
mist;
Omtrent het middel eJ.' officio, schending
van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat bestreden arrest, bij
bevestiging van de beslissing van den
eersten 1·echter en bij toepassing van artikel 6 der wet van 2"' October 1902. de
verbeurdverklaring· van aile inbeslaggenomen voorwerpen en inze tten uitspeeekt;
Overwegende dat artikel 6 van gezegde wet, in geval van inbreuk op een
harer beschikkingen, de verbeurdverklaring voorschrijft der gelden of geldwaardige papieren, bij het spel ingezet, alsmede
van de meubelen, werktuigen, gereedschappen en toestellen gebruikt of bestemd voor den dienst der spelen;
Overwegende dat het beschikkend g·edeelte van bestreden arrest waar het over
de verbeurdverklaring gaat het punt
onbelicht laat te weten of dat beschikkend gedeelte slechts de voorwerpen betreft waarvan artikel 6 der wet van
24 October 1902 de verbeurdverklaring·
voorschrijft of het integendeel ook moet
worden toegepast op voorwerpen die
noch gebruikt, noch bestemd waren voor
den dienst cler spelen;
Dat, daar het arrest het Hof' van verbreking_ geenszins toelaat zijn toezicht uit
te oefenen op de wettelijkheid der aldus
uitgesproken verbeurdverklaring·van de inbeslaggenomen voorwerpen, het artikel 9/
der Grondwet overtreedt;
En overweg·ende dat, voor 't. overige, de
uitgesproken veroordeelingen geveld werden op een rechtspleging waarin de sub-
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sta,nbeele of- op straf vanvoorgeschreven rechtsvormen WE!relen ·na--,
geleefd en dat deze overeenkomstig
zijn;
- .
,
Om deze redenen, het Hof verbreekt be_-._
streden arrest. doch in zoover. slechts het
de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen voorwerpen he eft uitgesproken ;
beveelt dat onderhavig arrest (wat liet
middel van ambtswege betn!ft), zal worden overg·eschreven op de registers van
het Hof van beroep te Luik en datmelding· er van ial gemaakt worden in d.en
rand der gedeeltelijk vernietigde -beslissing; verwerpt de voorziening• voor 't
overig·e; veroordeelt eischer tot de helft
der kosten; laat de andere helft ten laste
van den Staat; verwijst de zaak naar·het
Hof van beroep te Brussel om uitspraak
te doen over de verl;lelirdverklaring der ·
inbeslaggenomen voorwerpen .
13 Maart 1.939. - 2• Kamer. - Voor•
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Lambinet.
- Gelijkluidende conclus1:e, behoudens wat
het 7° betreft, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2• KAMER.- 13 Maart 1939.
10 SPEL.- LOTERIJ.-'-:-- BEGRIP.
20 SPEL.- LOTERIJ .. -

VERRICHTIN9EN
DIE LOTERIJ KUNNEN UITMAKEN.
go STRAF. VERB-EURDVERKLAiUNG.
- LoiERIJ. - RoERENDE, VOORWER~
PEN.- VOORWAARDEN TOT VER)3EURDVERKLARING.
4o VERBREKING.- DRAAGWIJDTE. ·STRAFZAKEN.
so VER\VIJZING NA VERBREKING ..
- VERWIJZING OPDAT UITSPRAAK ZOU
GEDAAN WORDEN OVER DE VERBEURD 0
VERKLARING~

60

GERECHTSKOSTEN. VERBREKING. - VERDEELING VAN DE KOSTEN.

1 o Artikel 301 van h~t Strdfwetboek beschouwt als -loteti.i alle aan, het publielc ·
vom·gestelde ve1Tichtingen, om door-~ middel van het lot een winst te vetschaffen (1 ).
2° De ten gi·onde. oordel'lende techter kan
(1) Zie Yerbt., 11\iei 18,99 (Bull. enPA.siC., _
1899, I,-208 en de voetnota); 23 Januari 1911
(ibid., 1911, 1, ~5); 30 1\'[ei 1932 (ibid., 1932,
I, 179); yergelijk Verbr., 2.7 Septeillber 1938
(.A?'!"esten ~·an- liet Hof · va-~1._ vm·b?·ck-ing, 1938,
biz. 180; Bull. en PAsic., 1938, I, 2!15).
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beslissen dat aan het publiek
voorgestelde verrichtinyen, als gevolg van
-een plan, wiens !Jerwezenlijking van
velerlei tij ds- en uitvoeringsvoorwaa1·den
.en van een bestendige organisatie af.hangt, een lotel'ij 1titmaken, zooals bedoeld doo1· artikelen 301 en 302 van het
Strafwetboek, wannePr die verrichtingen
het verschaffen van winst door middel van
het hazard beoogen (1).
'3° De l'oerende voorwerpen, wier verbeurdverklaring door artikel 302 van het Stmfwetboek wo1·dt voo1·gesch1'even, zijn degene
die in de loterij gezet wcrden of die tot
den dienst van d.J loterij geb1·uikt werden
of bestemd waren.
4° Wanneer, op de voorziening van beklaagde, de verbreking slechts uitgesproken wordt omdat het arrest de verbeurdverklaring van -inbeslaggenomen voorWe!·pen heeft bevolen 1:n zoodanige bewoordingen dat het Hof zi:jn controle over de
wettigheid van die beslissing niet kan uitOefenen, geschiedt de verbreking alleen op
dat punt.
5° Wanneer, op de voorziening van beklaagde, de verbreking u#gesproken wo1·dt
omdat het arrest de verbwrdverklaring
van 1:nbeslaggenomen voorwerpen heeft
bevolen in zoodanige bewoo1·dingen dat
het Hof zijn cont1·ole ove!' de wettigheid
t•a.n die beslissing niet kan uitoefenen,
geschiedt de ver breking met verwijzing,
opdat uitspraak zou wO?·den gedaan aangaande de verbeurdverklaring.
6° Wanneer, op de voorziening van beklaapde, vervolgd wegens een enkel misdl'ijf", de beslissh1g tot vel'OO!'deeling
slechts gedeeltelijk wordt ve!'broken, wordt
een deel van de kosten van den aanleg in
ve1·breking ten laste gelegd van eischer (2).
(RAGHENO EN ANDEREN,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest den 12 J anuari 1939 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Omtrent het middel : schending van
.artikel 301 van het Wetboek van Strafvordering doordat bestreden arrest bevestigt dat er verboden loterij bestaat van
zoohaast men zich voor een verrichting
bevindt onder welken vorm het ook zij,
en .aan het publiek voorgesteld om door
middel van het lot een winst te verschaffen, dan wanneer de woorden «onder wel(1) Zie voetnota vorige bladzijde.
(2) Zie vorig arrest en de voetnota 3.

ken vorm het ook zij "' die voorkwamen
in de wet van 31 December 1851, niet zijn
overgenomen in artikel 301 van het Strafwetboek, en dan wanneer gezegd artikel 301, zooals de vorige wetgeving, slechts
die verrichtingen beteugelt die voor doel
hebben loterijen in te richten die concurrentie doen aan de koninklijke loterij
heschermd door artikel 410 van het Strafwetboek van 1810;
Omtrent het eerste lid :
Overwegende dat bestreden arrest beslist dat, indien de woorden " onder welken vorm het ook zij " in artikel 301 van
het Strafwetboek niet werden overg·enomen, het zoo is omdat de wetgever
ze onnoodig· heeft geacht; dat artikel 301
als loterij aanziet alle aan het publiek
voorgestelde verrichting·en, om door middel van het lot een winst te verschaffen;
Omtrent het tweede lid :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest voortvloeit dat het gebruik van het toestel " Bora ", uitgebaat
door de vennootschap onder denzelfden
naam en waarvan eischers de vennooten
zijn, voor doel heeft een winst te maken
door mid del van het toe val;
Dat het arrest nog· vaststelt dat het in
onderhavig geval wel over verrichtingen
gaat « aan het publiek voorg·esteld, g·ezegde verrichtingen voortspruitende uit
een samengestelde handeling onderworpen
aan talrijke voorwaarden van tijd en uitvoering, ... en dat het wel over een bestendige inrichting gaat die ontstaat door een
gelijkvormige uitbating over geheel het
land";
Overweg·ende dat hestreden arrest na
deze vaststellingen overeenkomstig de
wet heeft kunnen beslissen dat de aangeklaagde verrichtingen een loterij uitmaakten in den zin van artikel 301 en 302
van het Strafwetboek;
Overwegende dat daaruit voortspruit
dat het middel in elk zijner deelen in
rechte grondslag mist;
Omtrent het middel ex officio : scherrding van artikel 9? der Grondwet :
Overwegende dat het arrest bij toepassing va,n artikel 302 van het Strafwethoek de verbeurdverklaring uitspreekt
der inbeslaggenomen toestellen, inzetten
en baargeld;
Overwegende dat artikel 302 van het
Strafwethoek de verbeurdverklaring van
de roerende goederen slechts voorschrijft
wanneer deze in loterij werden gezet of
wanneer ze gebruikt of bestemd waren
om tot de loterij te dienen;
Overwegende dat de redenen van bestreden arrest het punt onbelicht laten te
weten of de verbeurdverklaarde zaken wel
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in loterij waren gezet of tot haar dienst,
hetzij gediend, hetzij bestemd waren;
Dat het arrest het Hof dus niet toelaat
zijn toezicht uit te oefenen over de wettelijkheid der uitgesproken verbeurdverklaring en artikel 97 der Grondwet overtreedt;
En overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de straffen wettelijk zijn;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest, doch in zoover slechts
het de verbeurdverklaring heeft uitgesproken van de inbeslag-genomen toestellen inzetten en van het baargeld;
beveelt dat onderhavig arrest, wat het
mid del ex officio betreft, zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Luik en dat melding er van zal
gemaakt worden in den rand der gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de
voorzieningen voor 't overige; verwijst
de zaak alzoo omschreven naar het Hof
van beroep te Brussel; veroordeelt eischers
tot de helft der kosten; laat de andere
helft ten laste van den Staat.
13 Maart 1939. - 2" Kamer. - Voorzitter, H. Hodtim, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggevet, H. Lambinet.
Gelijkluidende conclusie, behalve aangaande het 6°, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2 8 KAMER.- 13 Maart 1939.
1o MIDDELEN TOT VERBREKING.STRAFZAICEN. - MIDDELEN DIE GRONDSLAG MISSEN IN FEITE.
2o MIDDELEN TOT VERBREKING.NIET-ONTVANKELIJICHEID.
so VALSCHHEID. - IN GESCHRIFTEN.
- NADEEL. - MoGELIJKHEID DAT EEN
OPENBAAR BELANG, DAT DE WET WIL
VRIJWAREN, GESCHONDEN WORDT. VOLDOENDE.
4° VALSCHHEID. - IN GESCHRIFTEN.
lNTELLECTUEELE VALSCHHEID. MET DE WAARHEID STRIJDIGE GETUIGSCHRIFTEN UITGAANDE VAN PRIVATE
PERSONEN. GETUIGSCHRIFTEN VAN
DIEN AARD DAT ZIJ IN ZEKERE MATE
TOT BEWIJS STREKKEN. - MOGELIJKHEID DAT OPENBAAR OF PRIVAAT BELANG BENADEELD WORDT. STRAFBARE VALSCHHEID.
1° lvb:st grondslag in feite het middel gericht
tegen een beslissing die het ar1·est niet

bevat of aanvoerend een feit dat door het
arrest wordt tegengesproken.
2° Is niet ontvankelijk het rniddel waarin
het feit en het recht zich verrnengen en dat
niet aan den ten grande oordeelenden
rechte1· werd onderworpen.
3° Biedt rnogelijkheid tot benadeeling,
vereischt opdat er strafbare valschheid
weze, de ornstandigheid dat de verdraaiing
van de waarheid een belang van openbare
orde dat de wet wil vrijwaren, narnelijk de
nauwkeurige rechtsbedeeling, in gevaar
kan brengen (1).
4° Een met de waa~·heid strijdig get~tig
schrift, uitgaande van p1·ivate personen,
kan stmfba~·e valschheid in geschriften
uitmaken, wanneer het van dien aard is
dat het, althans in zeke1·e mate, tot bewijs
kan dienen van de werkelijkheid van de
feiten die het opgeef~, en een openbaa~· of
privaat belang kan schaden (2).
(ROYEN.)
ARREST.
Gele L op het bestreden arrest den 17 November 1938 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 2071 tot 2084 van het Burgerlijk Wetboek op de inpandgeving, van
artikel1 tot 11 der wet van 5 Mei 1872 op
het handelspand en van artikelen 1101,
1102 en 1108 van het Burgerlijk Wetboek
op de overeenkomsten, doordat geen enkele der hoofdvoorwaarclen die vereischt
zijn opdat de overeenkomst en het pand
geldig wezen in onderhavig geval vervuld
zijn, clan wanneer bestreden arrest oordeelt dat Royen een overeenkomst had
gesloten aangaande handelsverrichtingen,
namelijk een pandovereenkomst met Chuler
Overwegende dat uit geen enkele vaststelling van bestreden arrest blijkt dat
het Hof van beroep geoordeeld heeft clat
eischer handelsverrichtingen, namelijk eeri
pandovereenkomst, had gesloten met Chuler; dat, het eerste midclel derhalve feitelijken grondslag mist;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 193 en 196 van het St.rafwetboek : 1° doordat, zoo men veronder(1) Sic Verbr., 19 Mei 1936 (Bull. en PAsiC.,
1936, I, 262.
(2) Sic Verbr., 12 December 1927 (Bull. en
PAsic., 1928, I, 45, en het advies van den
H. advocaat generaal Gesche); 25 Juni 1917
(ibid., 1918, I, 4.8); 6 Maart 1893 (ibid., 1893,
I, 114).
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-89stelt da,t de bevestigingen in de aangeklaagde verklaring weergegeven leugenachtig zijn, zij daarom geen valschheid
uitmaken in den zin van artikel 193
en 196 van het Strafwetboek, daar de
vervalsching van bedingen, van verklaringen of van feiten welke de alde tot
doel had op te nemen of vast te stellen
in onderhavig geval niet bestaan; 2° doorda,t eischer met geen bedrieglijk inzicht
gehandeld heeft wat voor het bestaan van
de misdaad van valschheid vereischt is,
daar hij slechts een dienst wilde bewijzen
aan Chuler wiens oneerlijkheid hij niet
kende; 3° doordat alleen de openbare
orde kon gestoord worden ingeval Chuler
werd vrijgesproken en dat het eenig gebeurlijk nadeel aan de openbare orde niet
mag worden in acht genomen; 4° doordat
de getuigschriften uitg·aande va,n particulieren, zelfs indien ze leugenachdg zijn,
aan alle beteugeling ontsnappen;
Omtrent het eerste lid :
Overwegende dat in het middel feiten
en rechtspunten worden vermengd; dat
uit geen enkel stuk der rechtspleging
blijkt dat het middel aan den rechter over
den grond der zaak werd voorgelegd; dat
het dus niet ontvankelijk is;
Omtrent het tweede lid :
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat eischer niet onwetend was aangaande het feit dat het leugenachtige getuigschrift aan Chuler afgeleverd a,an het
gerecht moest worden overgelegd en dat
hij heeft deel genomen aan een hoogst af
te keuren daad door dezen behulpzaam
te zijn in zijn paging om zich aan de werking van het gerecht te onttrekken, wat
de beweringen van het middel tegenspreekt; dat dit bijgevolg feitelijken
grondslag mist;
Omtrent het derde lid :
Overwegende dat luidens het arrest, de
aangekla,agde verklaring van aard was de
overtuiging van den rechter te beinvloeden en het gerecht in dwaling te brengen;
dat ze dus een belang van openbare orde
kon aantasten, in onderhavig geval, het
beheer van een juist gerecht dat de wet
wil behouden; dat het middel in rechte
mist;
Omtrent het vierde lid :
Overwegende dat leugenachtige getuigschriften, uitgaande van particulieren, een
privaat geschrift kunnen uitmaken waarvan de vervalsching der verklaringen of
feiten die het tot doel had op te nemen
of vast te stellen kra,chtens artikel 196
van het Stra,fwetboek strafbaar is; dat het
a! zoo is wanneer, zooals bestreden arrest
het in onderhavig· geval vaststelt, het
geschrift van aard is om, in een zekeren

zin ten minste, tot bewijs te dienen van·
de werkelijkheid der feiten er in aangehaald en om een nadeel te berokkenen
aan publieke of private bela,ngen;
Dat het middel, in zijn vierde lid, dus
in rechte grondslag mist;
.
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
veroordeelingen wettelijk zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.
13 Ma,art 1939. - 2e Kamer. - Voo!'zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER.-

14 Maart 1939.

1° GRONDBELASTING. GEMEENTELIJKE OPCENTIMES. HEFFING BEVOLEN DOOR BESTENDIGE DEPUTATIE.
VEREISCHTEN.

2°

MIDDELEN TOT VERBREKING. FISCALE ZAKEN. MIDDEJ, DAT EEN
ONJUISTE BEWERING BEVAT. MIST
FEITELIJKEN GRONDSLAG.

1°

De rnacht om ambtshalve de hefting te
bevelen van opcentimes bij de cedulail'e
belastingen, betlaald in een gemeente,
behoort aan de Bestendige Deputatie
slechts om de gemeente toe te laten /war
eischbar•l schulden te betalen (Gemeente-

wet van 30 Maart 1836, gewijzigd door
de wet van 7 Mei 1877, art. 133).
2° Mist feitelijken grondslag het middel
dat aanvoert tegen het besluit van een
Bestendige Deputatie dat het als grand
voor de hefting van opcentimes bij de
cedulaire belastingen, betaald in een
gemeente, aangenomen heeft de noodzakelijkheid om andere schulden dan de
eischbare schulden van die gemeente te
voldoen, dan wanneer de · hefting enkel
steunt op de noodzakelijkheid om de
strikt wettelijke verplichtingen van de
gerneente na ie komen.
(VERBRUGGHEN,
T. GEMEENTE SINT-DENYS.)
ARREST.

Gelet op het besluit der Bestendige
Deputatie van West-Vlaanderen op
25 Maart 1938 gewezen;
Ten aanzien van het eenig middel tot

-90verbreking: "schending van artikelen 108,
alinea 3, 110, alinea 3, van de Gronclwet,
75, 76, 5°, 77, 8°, 131, meer bepaaldelijk
133, alinea's 1, 2 en 3, 138 der Gemeentewet, 83 der wetten op de inkomstenbelastingen zooals zij samengeschakeld
werden door het Koninklijk besluit van
6 Augustus 1931, doordat het aangeklaagd
besluit om de klacht van eischer tot cassatie ongegrond te verklaren, ten onrechte aangenomen heeft, dat de Besten<lige deputatie bevoegcl was om in de
gemeente Sint-Denijs, voor het jaar 1936,
de ambtelijke hefting van 213 opcentimes
op de ceclelbelastingen te beslissen ten
einde een inkomst van 181,003 fr. 64 c. te
verzekeren die ha.ar noodig gebleken
waren om de strikt wettelijke verplichtingen der gemeente te kunnen naleven,
alswanneer de Bestendige Deputatie, bij
weigering van den gemeenteraad zulks te
doen, slechts een bepaald getal opcentimes mag heffen op de rechtstreeks in de
gemeente beta.alde belastingen, om te
voorzien in de betaling van een schuld van
de. gemeente die erkend en opeischbaar is
of die voortvloeit uit een beslissing in
laa.tsten aanleg van de administratieve of
rec.hterlijke jurisdictie, - maar niet zooals in onderhavig geval, om de wettelijke
verplichtingen der gemeente te verzekeren :
Overwegende dat de verplichtende uitgaven de gemeenten opgelegd door artikel 133, eerste lid, der gemeentewet van
30 Maart 1836, gewijzigd bij de wet van
7 Mei 1877, niet aileen uitgaven zijn die
uit !outer bestuurlijke verplichtingen.
voortvloeien, maar tevens deze die uitsluitend dienen moeten tot bet.aling der
eischbare schulden der gemeente tegenover
haar schuldeischers, hetzij die schulden
<loor de gemeente zelf erkend zijn, hetzij
zij voortspruiten nit een door een rechterlijke of bestuurlijke jurisclictie gewezen
beslissing, die voor hooger beroep niet
meer vatbaar is;
Overwegende dat a.anlegger terecht cloet
gelden dat, naar luid van het derde lid van
hoogervermeld artikel 133, de macht
opcentimes a.mbtshalve te heffen op de
cedelbelastingen aan de Bestendige Deputa.tie enkel en aileen toegekend wordt
ten einde de gemeente in staat te stellen
haar eischbare schulden te vereffenen;
Overwegende, echter, dat bestreden be-

sluit wei deze schulden bedoelt, wanneer
het vaststelt dat "De Deputatie genoodza.akt was de ambtelijke hefting van
213 opcentimes te beslissen, ten einde een
inkomst van 181,003 fr. 64 c. te verzekeren, die nooclig· gebleken was om de
strikt wettelijke verplichtingen der gemeente te kunnen naleven »;
Dat, inderdaad, de woorden "strikt wettelijke verplichtingen " cluidelijk de verplichtingen uitsluiten die van louter bestuurlijken aard zijn en geen echte schulden uitmaken; dat bovendien het bestreden besluit, tot staving van zijn beschikkend gedeelte, inroept het besluit van
26 Maart 1937, waarbij de hefting van bewuste opcentimes bevolen werd, evenals
het Koninklijk besluit tot goeclkeuring in
dato 27 April 1937 en dat beide besluiten
op uitclrukkelijke wijze vaststellen dat de
opbrengst van 213 opcentimes aangewezen \vordt voor de betaling " van de
erkende en eischbarp, schulden " der gemeente Sint-Denijs;
Dat het middel derhalve zijn fp,itelijken grondslag mist.
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening en verwijst aanlegger in de kosten.
14 Maart 1939. - 2° Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,
H. Istas.
Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal. - Pleiter, Me Van Leynseele.

(1) AJ•tikel 4-4 van het Strafwetboek bepaaJt- dat, benevens de straf, uitspraak wordt
gedaan over de schadevergoediug die aan de
partijen kan verschuldigd zijn. Geen enkele
wetsbepaling, aldus het arrest, verhindert

dat het bedrag van die schadevergoeding
door partijen vooraf wordt vastgesteld bij
geldige overeenkomsL Zoodanig beding als
hooger bedoeld is uiet uoodzakelijk een ongeldige overeenkomst, die een ongeoorloofde

2e KAMER.- 14 Maart 1939.
OVEREENKOMST. - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MISDRIJF TEGEN DE
STRAFWET. - BEDING WAARBIJ HET
BEDRAG WORDT BEPAALD DAT VERSCHULDIGD IS INGEVAL EEN PARTIJ EEN
MISDRIJF PLEEGT TEN NADEELE VAN
DE ANDERE PARTIJ. - BEDING NIET
VERBODEN.
Is niet ve1·boden de ove1·eenkomst waarbij
partijen het bedrag vaststellen dat zal
verschuldigd zijn als vergoeding van de
schade ve1·oo1'Zaakt door een bepaald misdrijf tegen de strafwet, ingeval een van
de partijen dit misdrijf ten nadeele van
de andere partij mocht plegen (1).

____ ;
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Gelet op het bestreden arrest op 13 Juni
1938 door het Hof van beroep te Gent
gewezen;
I. Voor zoover bestreden arrest uitspraak doet over de vordering door de
hurgerlijke partij gericht tegen Cobert :
Overwegende dat eischeres geen enkel
middel tot staving van haar voorziening
inroept en dat het Hof, op de burgerlijke
vordering, er van ambtswege geen opwerpt;
II. Voor zoover bestreden arrest uitspraak doet over de vordering door de
burgerlijke partij gericht tegen Den
Haese :
Omt.rent het eenig middel : schending
-van artikelen 3 en 4 van de wet van
'17 April 18?8 bevattende den voorafgaanden titel van het Wetboek van rechtspleging in st.rafzaken, van artikel 44 van
het Strafwetboek, van artikelen 1134,
1142, 1152, 1226, 1229 en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre-den arrest in de bepaling van de schadevergoeding die het aan eischeres tot
cassat.ie toekende, geweigerd heeft, rekening te houden met het strafbeding tusschen de burgerlijke partij en betichte
Den Haese bedongen in geval deze de te
zijnen laste weerhouden feiten pleeg·de, en
haar een mindere schadevergoeding heeft
toegekend, dan wanneer de stelling als
burgerlijke partij gelijkstaat met het instellen van een burgerlijke actie, en de
strafrechter dus gehouden is, op grond van
het gepleegde misdrijf, na toepassing van
de strafwet, den burgerlijken eisch betreffende ,de hers telling der schade te beslechten naar de algemeene regels van het
hurgerlijk Wetboek, en meer bepaaldelijk
rekening te houden met een beding waardoor partijen op voorhand de herstelling
hebben voorzien die aan de benadeelde
partij toekomt :
Overwegende dat den recht.er over den
grond de vraag gesteld was of in de raming

der schadeloosstelling, die weg·ens de door
het misdrijf veroorzaakte schade aan de
burgerlijke partij toekomt, rekening mocht
worden gehouden met een vroeger gesloten overeenkomst waarin een strafbeding voorkwam;
Overwegende dat bestreden arrest op
geen enkele vaststelling nopens den inhoud van een overeenkomst steunt; dat
het niet blijkt dat er onderzocht en nagegaan werd of de overeenkomst tusschen
partijen juist het geval niet beoogde dat
het misdrijf zou worden begaan hoofdens
hetwelk beklaagde veroordeeld werd, en
waarin de ingestelde burgerlijke vordering niet de vordering ex contractu, maar
de vordering ex delicto zou zijn;
Dat het arrest, om de aanspraak van
eischeres te verwerpen, er zich bij bepaalt
in volstrekt algemeene bewoordingen te
bevestigen dat «de strafrechter het recht
niet heeft acht te slaan op een strafbeding, tusschen partijen bedongen, voor
het geval waarin een overeenkomst in
burgerlijke of handelszaken wordt geschonden, en dat hij slechts de vergoeding
der werkelijk geleden schade mag bevelen ,;
Dat, luidens de bewoordingen van het
arrest, de aard der rechtsmacht, waarvoor
de zaak aanhangig is, den rechter belet
rekening te houden met een overeenkomst,
zelfs zoo ze door de wet toegelaten is, en
welke er ook de draagwijdte van weze,
waardoor tusschen partijen het bedrag der
schadeloosstelling zou bepaald zijn dat
aan het slachtoffer van de inbreuk toekomt;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling zulk verbod voorschrijft en, in
zoo algemeene termen, afwijkt van den
regel, luidens denwelken aile wettelijk gesloten overeenkomsten als wet gelden voor
degenen die ze hebben aangegaan; dat het
arrest, door het tegenovergestelde aan te
nemen, artikel 44 van het Strafwetboek,
3 en 4 der wet van 1? April18?8 verkeerd
uitlegt en bijgevolg schendt;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest, voor zoover het uitspraak
doet over de tegen Den Haese gerichte vor-

oorzaak heeft, er toe strekkend de partij te
ontslaan van de schadelijke gevolgen van het
door haar gepleegd strafbaar feit.
Artikelen 3 en 4 van de wet van 1 7 April
1878 (voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafrechtspleging) laten toe dat de herstelling van de schade door de benadeelde
partij vervolgd wordt v66r den rechter waarbij de strafzaak aanhangig is gemaakt. De
burgerlijke partij kon zich v66r den straf-

rechtel' beroepen op het tusschen haar en
beklaagde aangegaan beding, en de voorziene schadevergoeding vorderen als gevolg
van het misdrijf. De strafrechter moest derhalve letten op dit beding, als zoodanig, dat
tot wet strekt voor de partijen die het hebben aangegaan, en onderzoeken of het een
vordering gold ex delicto. (Zie ook de voetnota's, geteekend R. H., Bull. en PASIC.,
1939, I, blz. 141).

(NAAMLOOZE
VENNOOTSCHAP
« METRO
GOLDWYN MAYER, T. COBERT EN DEN
HAESE.)
ARREST.

-92dering; beveelt dat onderhavig arrest zal
worden overgeschreven op de registers van
het Hof van beroep te Gent en dat melding er van zal gemaakt worden in den
rand der gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt eischeres tot de helft der
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens Cobert; veroordeelt Den Haese tot
de andere helft der kosten; verwerpt de
voorziening voor 't overige; verwijst de
zaak alzoo omschreven naar het Hof van
beroep te Brussel.
1ft Maart 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Hodiim. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal. - Pleiter, Mer Van

Leynseele.

·

2e KAMER.- 14 Maart 1939.
1° BEROEP.- STRAFZAKEN.- GEVOLG
VAN HET BEROEP DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE.
2° MIDDELEN TOT VERBR.EKING.MIDDEL WAARIN HET RECHT EN HET
FEIT ZICH VERMENGEN. - NIET ONDERWORPEN AAN DEN RECHTER. - NIET
ONTVANKELIJK.
1° Het bm·oep van het openbaaT ministe1·ie
maakt de strafvoTdering in haaT geheel
aanhangig vooT den rechter in beroep en
geeft aan dezen het Techt om de door den
eeTsten Techte1· ttitgesproken straf te veTzwaren ('1).
2° Is niet ontvankelijk het middel waarin
het recht en het feit zich ve1·mengm en dat
niet aan den ten gTonde ooTdeelcnden
TechteT ondeTworpen is geweest.

(COOLS.)
ARREST.
Ge1et op de voorziening tegen het arrest
op 3 Maart 1938 g·ewezen door het Hof
van beroep te Gent;
Omtrent het eerste middel : schending
van het beginsel naar luid van hetwelk
de voorziening in beroep van verdachte
niet het gevolg kan hebben dat de toe(1) Sic Verbr., 7 November 1938 (A1·resten
van het Hof van verbrelcing, 1938, biz. 232;
Bv.ll. en PAsiC., 1938, I, 345).
(2) Wat het recht van vm·wem·de1· betreft
· om te eischen dat de rechter het dee! bepaalt
dat, in het door verschillende eischers gevor-

stand van den veroordeelde zou verzwaard worden ;
Overwegende dat tegen de beslissing
door den eersten rechter gewezen booger
beroep ingesteld werd niet aileen door
aanlegger, doch tevens door het openbaar
ministerie; dat uit artikel 7 der wet van
1 Mei 1849 en artikel 2 der wet van
4 September 1891 dient afgeleid dat het
door aanlegger aangevoerd principe niet
van toepassing is wanneer ten gevolge
van het hooger beroep van het openbaar
ministerie de zaak in haar geheel bij het
Hof van beroep aanhangig wordt gemaakt;
Overwegende dat het eerste middel clerhalve in rechte mist;
Omtrent het tweede middel : schencling
van artikel 1 der wet van 14 J anuari 1928,
gewijzigd bij artikel 1 der wet van 30 Mei
1931, doordat aanlegger het jaargefd tot
onderhoud, waartoe hij veroordeeld werd,
onmogelijk kon uitkeeren, zonder zijn
tegenwoordig huishouden grootelijks te
kort te doen;
Overwegende dat het middel rechtsregel en feiten samenmengt; dat het aan
het oordeel van den rechter over den
grond niet onderworpen werd en derhalve
niet ontvankelijk is;
En overwegende ... (zonder belang);
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanlegger in de
kosten.
14 Maart 1939. - 26 Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. VerslagGelijkluidende
gever, H. Limbourg. conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER.- 14 Maart 1939.
MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - NIEUW MIDDEL. - NIET ONTVANKELIJK.
Is niet ontvankelijk het middel dat, aangaande de burgerlijke vordering, een
vraag betreft die niet aan den ten grande
oordeelenden l"echter is onderworpen geweest (2).
derde totale bedrag, aan elk van hen toekomt, op grond van de schade die onderscheidenlijk aan elk van hen werd veroOl'zaakt, zie Verbr., 28 October 1935 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 13).

L:--
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(KESTELEYN, 'f. FRIADT.)
ARREST (uit,tre/csel).
Gelet op het arrest op 8 December 19g3
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Omtrent de burgerlijke vordering :
Over het eerste middel daaruit afgeleid
da,t het bestreden arrest de burgerlijke
partij een geldsom van 176,725 fr. go c.
toekent zonder te bepalen, alhoewel er ter
zake vijf verschillende personen als burgerlijke partij optraden, aan welke goederengemeenschap die som moest uitbetaald worden, noch in welke hoedanigheid, noch ten welken titel;
Overwegende dat uit geen enkel aan het
Hof voorgelegd stuk blijkt dat aanvrager
v66r den rechter over den grond zou
geeischt hebben dat de vergoeding, die
even.tueel aan elke burgerlijke partij
toekwam, op afzonderlijke wijze zou worden bepaald;
Dat het middel nieuw is en mitsdien
niet ontvankelijk is;
14 Maart 19g9, - 2" Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

in geval van rnisdrijf tegen die wet, is de
verbP-urdverklaring van het geld en de
voorwerpen dienende tot inzet, en van de
rneubelen, toestellen en apparaten gebruikt of besternd voor den dienst van de
spelen (1).
go Wanneer, op de voorziening van beklaagde, de verbreking slechts wordt uitgesproken orndat het arrest de verbeurdverklaring van inbeslaggenornen voorwerpen bevolen heeft in zoodanige bewoordingen dat het Hof zijn controle over
de wettelijkheid van die beslissing niet kan
uitoefenen, geschiedt de verbreking alleen
op dat punt (2).
L,o Wanneer, op de voorziening van beklaagde, de verb1·eking wordt uitgesproken
omdat het arrest de ve1·beurdverklaring
van inbeslaggenomei1 voor-werpen bcvolen heeft in zoodanige bewoordingen
dat het Hof zijn controle over de wettelijkheid van deze beslissing niet lean uitoefenen, geschiedt de verbreking met ver-wijzing, opda.t uitspraak zou gedaan worden aangaande de ver-beurdverklaring (g).
5° Wanneer, op de voorziening van beklaa.gde vervolgd wegens een enkel misdrijf, de beslissing van veroordeeling slechts
gedeeltelijk wordt verbroken, wordt geenerlei deel van de kosten van den a.a.nleg in,
verbreking ten laste gelegd van eischer (4).
(AERTS.)

2e KAMER:- 14 Maart 1939.
1o VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. AFSTAND DOOR
PLEITBEZORGER DIE NIET DOET BLIJKEN
VAN BIJZONDERE MACHTIGING. - NIETIGHEID.
2o STRAF. - VERBEURDVERKLARING. HAZARDSPEL. - GELD EN TOESTELLEN.
- VOORWAARDEN TOT VERBEURDVERKLARING.
go VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN.
.r.o VERWIJZING NA VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VERWIJZING OPDAT
OVER DE VERBEURDVERKLARING UITSPRAAK ZOU WORDEN GEDAAN.
so GERECHTSKOSTEN. - VERBREKING.- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE.
GEDEELTELIJKE VERBREKING TEN
AANZIEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING.
- EENIG FElT. KOSTEN NIET TEN
LASTE VAN EISCHER.
1° Is nietig de afstand gedaan door een
pleitbezorger die niet doet blijken van een
daartoe verleende bijzondere machtiging.
2° De door m·tikel 6 van de wet van 24 Octobe1' 1902 voorziene verbeunlverklaring,

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
14 Maart 19g9, - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Hodtim. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
2e KAMER.- 14 Maart 1939.
VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. VREEMD AAN EISCHER. VOORZIENING TEGEN DE BESLISSIN'G
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING NIET
ONTV ANKELIJK.

Indien verweerde1· zich niet burge1·lijke
partij gesteld heeft tegen eischer is deze
(1) (2) en (3) Verbr., 13 Maart 1939, in
zake van Huybrechts, supra, blz. 84.
(4) Sic Verbr., 16 Januari, 1939 (Bull. en
PASrc., 1939, I, 22, supm, blz. 12); contra:
27 October 1930 (ibid., 1930, I, 339) en twee
arresten van 13 Maart 1939 (supra, blz. 84, 86).
Zie tevens de voetnota {5), geteekend R. H;,
in Bull. en PAsiC., 1939, I, blz. 144).
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niet gerechtigd om zich tegen de beslissing '
ovm· de burgerlijke vorde1·ing te voorzien,
en is zijn voorziening tegen deze beslissing niet ontvankelijk.
(VERAERT, T. TRAARBACH.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
14 Maart 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. -· Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

uitgesproken dom· het bij vm·stek gewezen
arrest dat het misdrijf vaststaand verldaard heeft, w(Jttelijk is geevenredigd
aan de zwaarwichtigheid van het feit (2) _
(TSANOS EN ANDEREN,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op de a,rresten op 11 Juni en
26 November 1938 door het Hof van be-

1° Het verzet van beklaagde tegen een bij
verstek gewezen arrest dat hem, wegens
misdrijf tegen de douane- en accijnzenwetten, tot de door het bestuur van financien gevorderde geldboete, en tegelijk tot
de dom· het openbaar ministerie gevorderde hoofd-gevangenisstraf veroordeelt,
kan niet onontvankelijk verklaard worden
om de enkele reden dat het slechts aan het
openbaar ministerie beteekend werd (1).
2° Dom· het verzet van beklaagde tegen een
bij verstek gewezen arrest dat hem, wegens
misdrijf tegen de douane- en accijnzenwetten, tot geldboete en tot een hoofd- gevangenisstraf veroordeelt, wordt de zaak,
indien het verzet en/eel aan het openbaar
ministerie beteekend werd, v66r het Hof
van beroep alleen aanhangig gemaakt
aangaande de v1·aag of de gevangenisstraf,

roep te Brussel gewezen;
Overwegende dat bij arrest van 11 Junr
1938 aanleggers bij verstek veroordeeld
werden tot een gevangenisstraf en tot een
geldboete uit hoofde van het voorhanden
hebben van alcoholische dranken zonderin bezit te zijn van de bescheiden, die dooi'
de wet en de besluiten ter uitvoering ervan,
vereischt zijn;
Overwegende dat het arrest van 26 November 1938 vaststelt dat aanleggers het
door hen gedaan verzet tegen het arrest
in dato 11 Juni 1938 wei aan het openbaar ministerie doch niet aan het beheer
van financien beteekend hebben, en beslist,
dat bij gemis van beteekening aan het
beheer van financien het verzet niet
ontvankelijk is;
Omtrent de voorzieningen gericht tegen
het arrest van 26 November 1938;
Overwegende dat uit de afhankelijkheid
van de vordering van het openbaar ministerie, door artikel 24 7 en 208 der algemeene wet van 26 Oogst 1822 gehuldigd,
g·een andere gevolgtrekkingen moeten
worden afgeleid dan deze door die teksten voorg·eschreven, en die strijdig zouden zijn met de algemeene grondbeginsels
van het strafrecht;
Overwegende dat ieder beklaagde die
tot een hoofdzakelijke gevangenisstraf
veroordeeld wordt, het recht heeft de wettelijke middelen van verhaal te gebruiken
om, op tegenspraak met het openbaar
ministerie, de wettelijkheid of het bedrag
van deze straf terug te berde te brengen ;
dat hij evenmin als het openbaar ministerie verplicht is het Beheer in de zaak te
betrekken dat geen hoedanigheid heeft om
in zulkdanig deb at tusschen te komen;
Overwegende dat betichten, ter zake,
alhoewel zij hun verzet a,an het Beheer
niet beteekend hebben, als eischers inverzet jegens het openbaar ministerie moesten
worden ontvangen; maar dat in onder-

(1) en (2) Zie Verbr., 8 Maart 1937 (Bull. en
PASIC., 1937, I, 82); het ad vies van den
H. advocaat generaal Pholien bij Verbr.,
6 October 1913 (ibid., 1913, I, 420); Verbr.,

9 Juli 1928 (ibid., 1928, I, 219), en de openingsrede van den H. Procureur generaal Gesche,
in Arresten van het Hot van verbreking, 1938,
biz. 23 tot 27.

2e KAMER.- - 14 Maart 1939.

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -MrsDRIJF STRAFBAAR MET GELDBOETE EN
HOOFD-GEVANGENISSTRAF. BIJ VERSTEK GEWEZEN ARREST VEROORDEELEND
TOT DE EENE EN DE ANDERE STRAF. · VERZET VAN DEN VEROORDEELDE ENKEL BETEEKEND AAN HET OPENBAAR
MINISTERIE.

2o DOUANEN EN ACCI.JNZEN.- MrsDRIJF STRAFBAAR MET GELDBOETE EN
HOOFD-GEVANGENISSTRAF. BIJ VERSTEK GEWEZEN ARREST VEROORDEELEND
TOT DE EENE EN DE ANDERE STRAF. VERZET VAN DEN VEROORDEELDE ENKEL BETEEKEND AAN HET OPENBAAR
MINISTERIE. MACHT VAN HE'!' ROF
VAN BEROEP.

I
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havig g·eval dient onderzocht of bestreden
arrest, door het tegenovergestelde te beslissen, aanleggers nadeel berokkent;
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat in het onderhavig geval betichten de wettelijkheid der uitgesprokene
gevangenisstraffen niet betwisten en dat
die straffen het minimum zijn bij de wet
voorzien;
Dat daaruit voortvloeit dat aanleggers
geen belang hebben de beslissing van bestreden arrest aan te klagen, dat hun verzet
onontvankelijk heeft verklaard;
Dat de voorzieningen dus niet ontvankelijk zijn;
Omtrent de voorziening gericht tegen
het arrest in dato 11 Juni 1938... (het
overige zonder belang);
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen en verwijst aanleggers in de
kosten.
H Maart 1939. - 2e Kamer. - Voorzittm·, H. Rolin, voorzitter. Vm·slaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicout t,
advocaat generaal.

slissing, zooals degene die verbroken
1nerd, niet overeen te bmngen is met het
an·est dat de eerste voorziening had aangenomen.
2° De burgerrechtelijke beginselen, die het
tijdstip aanwijzen waarop in het algemeen de elementen tot rechtvaardiging
van een op een bu1·gerlijk recht gesteunde
vraag nweten bestaan, zijn niet van toepassing op een vmag betreffende eenpolitiek recht ('l).
Te dier zake wo1·den de te volgen regelen
voorgeschreven dom· den tekst van de bijzonden wet.
3° B~j aanvraag van een uitzonderingsuitstel, door een milicien gesteund op
artikel 12, b, 1°, van de b# Koninklijk
besluit van 15 Februari 1987 geordende
wetten, moet de voorwaarde betreffende
den leeftijd van de overlevende moeder
slechts vervuld z~jn op het oogenblik dat
ove1· de aanvraag uitspraa.k .!Jedaan wordt_

{LIETAR.)
ARREST.

1° De vereeniqde kamers zijn bevoegd in
militiezaken' wanneer de in laatsten aanleg gewezen beslissing bestreden wm·dt op
grond van hetzelfde middel als b1j de
eerste voorziening, en wanneer die be-

Gelet op de bestreden beslissing door
den Hoogeren Militieraad op 29 Juli 1938.
gewezen;
W at de bevoegdheid der vereenigde
kamers betreft :
Overwegende dat de beslissing op24 Maart 1937 door den Hoogeren Militieraad uitgesproken door arrest van dit
Hof op 15 Februari 1938 verbroken werd ;.
Overwegende dat de Hoogere Militieraad, anders samengesteld, waarnaar de
zaak verwezen werd, op 29 Juli '1938 een
beslissing heeft uitgesproken die onvereenigbaar is met het arrest van verbreking
van '15 Februari 1938 en die bestreden
wordt door een enkel middel dat terug
het middel van de eerste voorzieniug aanvoert;
Overwegende, bijgevolg, dat de zaak,
overeenkomstig de wet van 7 Juli 1865,
v66r de vereenigde kamers wordt gebracht;
Ten gronde :
Omtrent het eenig middel tot verbreking: schending van artikel '12, b, '1°, van
het Koninklijk besluit van 15 Februari
'1937, houdende samenordening van de

( 1) Betreffende het onderscheid tusschen
een politiek recht en een burgerlijk recht,
zie het advies van den H. procureur generaa1
Leclercq (Bull. en PASIC., 1920, I, 221 en vlg.);
Verbr., 14 April 1921 (ibid., 1921, I, 136, en
het advies van den H. procureur generaal
Leclercq); voetnota 1 op blz. 225 bij Verbr.,

11 Mei 1933, (ibid., 1933, I, 222); voetnota 2
op blz. 321 bij Verbr., 11 Juli 1935 (ibid.,
1935, I, 320). - Vergelijk Verbr., 30 April
1936 (ibid., 1936, I, 230, en het advies van
den H. procureur generaal Leclercq); 0APITANT,.
Introduction a !'etude dn dmit civil, 4° ed.,
p. 116, n° 75.

VEREENIGDE KAMERS. -15 Maart 1939.
1° VERBREKING. - VEREENIGDE KAN!ERS. - J\IIILITIE. - BEVOEGDHEID.
2° BURGERLIJK RECHT.- PoLITIEK
RECHT.- TIJDSTIP WAAROP DE.ELEN!ENTEN, DIE EEN VRAAG RECHTVAARDIGEN,
MOETEN BESTAAN. - VRAAG BETREFFENDE EEN POLITIEK RECHT.- BEGINSELEN VAN HET BURGERLIJK RECHT
NIET VAN TOEPASSING.
3° MILITIE. - UITZONDERINGSUITSTEL.
- EENIGE ZOON ONMISBARE STEUN VAN
ZIJN OVERLEVENDE MOEDER, ZESTIG
JAAR ODD. - VOORWAARDE BETREFFENDE LEEFTIJD SLECHTS BESTAANDE
NA DE VRAAG, DOCH VOOR DE BESLISSING. - VOORWAARDE VERVULD.

-96wet op de militie, de werving en de dienstverplichtingen, doordat de bestreden beslissing de aanvraag van aanlegger tot het
bekomen van het. uitzonderingsuitstel,
voorzien bij bovengemelde wetsbepaling,
verworpen heeft, om reden dat de moeder
van aanlegger geen zestig jaar oud was
Dp den datum der aanvraag, alswanneer
tot het bekomen van gezegd uitstel slechts
geeischt wordt dat de moeder van aanvrager den ouderdom van zestig jaar be.reikt had ten tijde der beslissing :
Overwegende dat de grondbeginselen
van burgerlijk recht, het oogenblik bepalende waarop, in 't algemeen, de bestanddeelen moeten samengebracht zijn die een
aanvraag gesteund op een burgerlijk
recht rechtvaardigen, niet van toepassing
.zijn op een aanvraag aangaande een
politiek recht, zooals hier het geval is;
Dat het op dit gebied de tekst der bij.zondere wet is die de te volgen regels
voorschrijft;
Overwegende dat artikel 12, b, 1°, der
wetten op de militie samengeordend den
15 Februari 193? aldus luidt : « de milicien die, wegens zijn leeftijd, niet meer
tot een der jongste drie lichtingen.behoort,
kan van den militieraad drie speciale uit.zonderingsuitstellen bekomen, zoo hij in
een der navermelde gevallen verkeert :
'1 ° als eenige zoon' onmisbare s teun van
vader en moeder die ten minste zestig
jaar oud zijn of van een hunner die overlevende en zestig j aar oud is ";
Overwegende dat uit de bewoordingen
.zelf van die beschikking blijkt dat deze
geenszins de vereischten bepaalt der aanvraag zelf tot uitzonderingsuitstel, maar
wei de vereischten tot het bekomen er
van, 'tis te zeggen van het verleenen door
den militieraad;
Dat aldus, behoudens afwijkende beschikkingen, het op l1et oogenblik is der
beslissing der bevoegde rechtsmacht dat
,de wettelijke vereischten tot het bekomen
van het uitstel moeten vervuld zijn;
Overwegende dat er aan dezen regel,
wat aangaat den ouderdom van vader en
moeder van den milicien of van den
overlevende hunner, door geene enkele
beschikking afbreuk wordt gedaan;
Dat, moest men aannemen dat artikel 12, litt. b, van de samengeordende
wetten impliciet verwijst naar artikel 10,
litt. c, dat namelijk bepaalt dat de ver,eischten omtrent de samenstelling van het
gezin moeten voldaan zijn op het oogenblik dat de aanvraag wordt ingediend,
dan nog blijkt het. dat vermeld artikel 10
geen enkele bepaling bevat nopens den
ouderdom cler ouders van den milicien ;
dat daarenboven de ouderdom der ouders

geen vereischte is omtrent de samenstelling van het gezin;
Dat daaruit voortvloeit dat bestreden
beslissing, door de aanvraag van Lietar
van de hand te wijzen om de eenige reden
dat zijn moeder, weduwe, geboren op
28 Februari 18?7, op 16 Januari 1937, datum der aanvraag, geen zestig jaar oud
was, de in het middel ingeroepen wetsbepaling geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van den Hoogeren Militieraad en dat melding er van zal gemaakt
worden in den rand der vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar den Hoogeren Militieraad, anders samengesteld, die,
overeenkomstig artikel ~8 der samengeordende militiewetten, zich, in zake het
door het Hof van verbreking gewijsde
rechtspunt, zal voegen naar de beslissing
van het Hof.
15 Maart 1939. - Vereenigde kamers.
Voorzitte1·, H. Rolin, voorzitter. Verslaggeve1', H. Fontaine. Gelijleluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.

1e KAMER.-

16 Maart 1939.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
NIET ONTVANKELIJIC BIJ GEBRER AAN
BELANG.
2o ARBEIDSONGEVALLEN. ELEMENTEN
WAAROP DE RECHTER KAN STEUNEN OM
TE BESLISSEN DAT DE BIJZONDERE WETGEVING VAN TOEPASSING IS.

3° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
DAT GRONDSLAG MIST IN RECHTE.

4° VONNISSEN

EN ARREST EN ..

VREDERECHTER. WETBOEK VAN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, ARTIKEL 61. Is NIET VAN TOEPASSING OP
DE GEDINGEN VOOR DEN VREDERECHTER.

1° Het middel gesteund daaTop dat het be1"0ep van appelant niet ontvankelijle moest
verklaard worden, lean, wegens gebrek
aan belang V001' eischer, niet aangenomen worden, wannee1' de 1'echter 1:n be1'oep het vonnis van den eersten Techtm· op
alle punten bevestigd heeft.
2o Om te beslissen dat een we1·legeve1' gewoonlijk een of metr werlelieden gedurende ten minste twee maanden per jam·
bezigde, en derhalve 1le wetten op de
m·beidsongevallen van to1 '1 assing is, lean
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-97de tim grande oordeelende rechter steunen
op zekere gedragingen. van den werkgever en op zekere vaststellingen gedaan
door den arbeidstoezichter. (Wetten op de

vergoeding van de schade volgend uit
de arbeidsongevallen, geordend door
Koninklijk besluit van 28 September
1931, art. 1.)
3° W anneer het feit, dat tegen de bestreden
beslissing wordt aangevoerd, geen enlcel
van de in het middel opgegeven wetsbepalingen schendt, mist dit middel
.
grondslag in rechte.
4° Artikel 61 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering is niet van toepassing op de gedingen vodr den vrederechter.
·
(DEFOIN, T. ALEXANDRE.)
ARREST.

Gelet op de voorziening gericht tegen
de vonnissen gewezen op 22 Juli 1937 door
het Vredegerecht te Beauraing, en, op
15 December 1937, door de rechtbank van
eersten aanleg te Dinant;
Omtrent het eerste middel, gericht tegen het vonnis dat op 15 December 1937
door de rechtbank van eersten aanleg te
Dinant werd uitgesproken, middel afgeleid uit de schending van artikel 10 der
wet van 25 Maart 1841 op de bevoegdheid; artikel 2 (gewijzigd door artikel 1
van het Koninklijk besluit van 13 Januari 1935), artikelen 1 en 33 der wet van
25 Maart 1876 op de bevoegdheid, 2, 4 en
24 der wetten op de arbeidsongevallen, samengeschakeld door Koninklijk besluit
van 28 September 1931, 1 en 2 van het
Koninklijk besluit nr 305 van 31 Maart
1936, dat gezegd artikel 24 gewijzigd
heeft, en artikel 97 der Grondwet, doordat
de rechtbank van eersten aanleg te Dinant
geacht heeft het beroep, ingesteld tegen
het vonnis door den vrederechter te
Beauraing uitgesproken, te mogen aanvaarden en uitspraak heeft gedaan over
den grond der zaak dan wanneer dit beroep niet · ontvankelijk was, en de eerste
beslissing in. laatsten aanleg was geveld,
daar het voorwerp en het bedrag van den
eisch noch in de inleidende dagvaarding,
of in de conclusien v66r den vrederechter
neergelegd, .noch in het vonnis a quo waren
bepaald en de begrooting van het geschil,
door den verweerder in zijn dagvaarding
gedaan, ondoeltreffend was, vermits het
in onderhavig geval over een levensrente
ging, en dat, bijgevolg, de waarde van het
geding slechts kon bepaald worden door
de gevorderde annu1teit met 10 te vermenigvuldigen :
VERBR,,
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Overwegende dat het middel voor
eischer zonder belang is, daar de bestreden
beslissing de beslissing van den eersten
rechter op alle punten bekrachtigd heeft;
dat het mid del dus niet ontvankelijk is;
Omtrent het tweede middel, gericht
tegen het vonnis op 22 Juli 1937 door
den vrederechter van het kanton Beauraing gewezen, en, in ondergeschikte orde,
tegen het vonnis gewezen op 15 December
193 7 door de rechtbank van eersten aanleg te Dinant, waardoor voornoemd vonnis van den vrederechter te Beauraing
werd bekrachtigd om de eenige reden dat
de eerste rechter de omstandigheden der
zaak gezond heeft beoordeeld, middel afgeleid uit de schending van artikel 12,
§§ 1 tot 3, der wet van 18 Juni 1930, wijziging brengende aan de wetgeving op de
vergoeding der schade voortspruitende uit
de arbeidsongevallen (art. 1, al. 1 en 2
der wetten samengeschakeld door het
Koninklijk besluit van 28 September
1931), artikelen 23 en 24, alinea 5, der wet
van 2q, .December 1903, betreffende hetzelfde voorwerp (art. 21 en 22, al. 5, der
wetten samengeschakeld door het Koninklijk besluit van 28 September 1931), el!
artikel 97 der Grondwet, doordat, terwijl
eischer Defoin beweerde dat de wetten op
de vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen in onderhavige
zaak niet toepasselijk was, omdat hij op
het oogenblik van het ongeval niet gewoonlijk een of meer werklieden gedur!3nde ten
minste twee maanden per jaar .bezigde,
bestreden vonnis van den vrederechter te
Beauraing deze bewering, om verkeerde
redenen, of ten minste om onvoldoende
redenen, verworpen heeft, door eenerzijds, omstandigheden in te roe pen, die,
naar zijn meening, vanwege den eischer
de uitdrukkelijke erkenning van zijn verplichtingen in zich sloten, alswanneer
deze wijze van uitdrukken niet toelaat met
zekerheid na te gaan welke de verplichtingen waren die eischer erkende, en dat
daarenboven, de erkenning van de toepasselijkheid der wetten over de arbeidsongevallen zonder uitwerksel zou moeten
blijven hebben, daar dit gebied van openbare orde is; en door zich, anderzijds, te
steunen op het onderzoek dat, luidens de
voorschriften van artikel 22 der samengeschakelde wetten, door het bevoegd
arbeidstoezicht werd ingesteld, dan wanneer dit arbeidstoezicht niet geroepen is
om de vraag te beantwoorden of ja dan
neen deze wetten toepasselijk zijn, maar
enkel om, door een onderzoek, elementen
bijeen te brengen, en dat, ten andere, het
eenig element in den loop van dat onderzoek vastgesteld, - te weten dat het

-98slachtoffer, op het oogenblik van het ongeval, reeds ongeveer een maand voor
rekening van verweerder (Defoin) werkte,
die het samen met een anderen werkman
in dienst had genomen - " de toepassing
der wer niet rechtvaardigde "• vermits
daaruit niet voortspruit dat eischer in
verbreking gewoonlijk een of meer werklieden gedurende ten minste twee maanden per jaar bezigde; doordat (in bijkomende orde) dezelfde schending van de
in het middel betwiste artikelen werd begaan door het bestreden vonnis der rechtbank van eersten aanleg te Dinant, dat,
als eenige reden der beslissing aanhalende
" dat de eerste rechter de omstandigheden
der zaak gezond heeft beoordeeld », gezegd · vonnis van den vrederechter heeft
overgenomen, en, daardoor dezelfde dwaIiilgen omtrent het recht heeft begaan :
Overwegende dat, ten gevolge der verwerping van het eerste middel, het tweede
als zonder voorwerp voorkomt, voor zoover het gericht is tegen het vonnis a quo;
Overwegende dat, in strijd met de bewering van Defoin, volgens welke deze
laatste, ten tijde van het ongeval, niet
gewoonlijk een of meer werklieden gedurende ten minste twee maanden per jaar
bezigde, de beslissing van den eersten
rechter aanstipt : ·eenerzijds zekere gedragingen van eischer, en, anderzijds,
zekere vaststellingen gedaan door het
arbeidstoezicht;
Overwegende dat, in een gezonde nitlegging van die beslissing en van deze die,
in beroep geveld, de redenen er van overneeint, het inroepen van deze feiten niet
insluit dat de rechter ten grande zich, nopens de kwestie van de toepasselijkheid,
in zake de wet op de arbeidsongevallen,
gebonden acht door de bekentenissen der
partijen of door de meening van de officieele opzieners; dat die feiten enkel werden ingeroepen om, bij middel van vermoeden, daaruit af te leiden dat Defoin,
ten tijde van het ongeval, gewoonlijk ten
minste twee werkliedEm per jaar bezigde;
Overwegende dat deze vaststellingen en
beocirdeeling van den rechter b_indend zijn,
en da.t de beslissing, voor zoover ze hierop
gesteurid is, de in het middel ingeroepen
wetsbepalingen niet heeft kunnen schenden;
Dat het mid del dus niet gegrond is;
Omtrent het derde middel, gericht tegen
het vonnis van den vrederechter te
Beauraing, in dato 22 Juli 1937, en in bijkomende orde, in geval het Hof het eerste
middel moest verwerpen, tegen het vonnis der rechtbank te Dinant, in data
15. December 1937, dat het. vonnis waar•
tegen beroep bekrachtigt om de enkele

red en en cc dat de eerste rechter de ·omstandigheden der zaak gezond heeft
beoordeeld "• middel afgeleid uit de schending van artikel 2q,, alinea's 1 en 6, en
artikelen 25 en 26 der wetten op de arbeidsongevallen, samengeschakeld door
het Koninklijk besluit van 28 September
1931, van artikelen 1 en 2 van het
Koninklijk besluit nr 305 van 31 Maart
1936, dat alinea 1 van gezegd artikel 24
gewijzigd heeft, van artikel 61, 3°, van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, en van artikelen 92, 94 en 97 ,der
Grondwet, doordat op een gebied van
openbare orde, zooals dit waar het over
arbeidsongevallen gaat, de vrederechter
van het kanton Beauraing geacht heeft
uitspraak te mogen doen op een eisch van
rechtsmacht in betwiste zaken waarvan
het voorwerp hem niet bekend was; en,
in bijkomende orde, uit de schending van
de in het middel aangeduide artikelen, die
het vonnis der rechtbank te Dinant, in
dato 15 December 1937 heeft geschonden
door als eenig middel aan te geven cc dat
de eerste rechter de omstandigheden der
zaak gezond heeft beoordeeld >> het vonnis
a quo heeft overgenomen, en daardoor
zelf, dezelfde vergissingen in de toepassing
der wet heeft begaan :
Overwegende dat, ten gevolge van de
verwerping van het eerste middel, het
derde als zonder voorwerp voorkomt, voor
zooveel het tegen het vonnis a quo gericht
is·
'Qverwegende dat het feit aan het vonnis waarvan beroep verweten : op een
betwisting te hebben gestatueerd waarvan
het voorwerp den rechter niet was bekend,
de schending van geen enkel der in het
middel aangeduide wetsbepaling uitmaakt;
Dat dit middel dus in rechte niet opgaat;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten, alsook tot de vergoeding van
150 frank jegens den verweerder.
16 Maart 1939. - 1 8 Kamer. - Voo1'zitter, H. Jamar, eerste voorzitter.- Verslaggever, H. Soenens. Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
Pleiters, MMers Collette en
Simont.

1 e J{AMER. -

16 Maart 1939.

1o VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
....:__ 0NEERl.IJKE MEDEDINGING. -c-- VoRDERING STREKKENDE TOT HET STAKEN

.[_ l:-
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VAN DADEN VAN ONEERLIJKE MEDEDINGING, INGESTELD VOOR DEN VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. - NAMAKING VAN FABRIEKSMERK. - BEGRIP NIET HETZELFDE ALS
DAT VAN ONEERLIJKE MEDEDINGING.
20 FABRIEKSMERKEN.- NAMAKING.
- GEEN VORDERING TOT STAKING VOOR
DEN VOORZITTER VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL.
1 o De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan bevelen dat daden van oneerlijke mededinging zullen moeten gestaakt
worden; onder die daden van oneerlijke
mededinging is niet begrepen de nama-·
king van een fabrieksmerk. (Koninklijk
besluit, nr 55, van 23 December 193q,,
'art. 1.)
2° De voorzitter van de rechtbank van koophandel is niet bevoegd om te bevelen dat
daden van namaking van een fabrieks. merk zullen moeten gestaakt worden (1).
(Kon. besl. nr 55 van 23 December 193q,
art. 1.)
I

(WOLFF, T. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
FABRIQUE DE CIRAGE « ({A-VA-SEUL.) >>
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel, in dato 3 Juli
1937 gewezen;

Om trent hat ,niddel in- zijn geheel :.
schending van artikelen 113q,, 1135, 1319
en 1320 van het Burgerlijk: Wetboek, 12,
en, in 't bijzonder, 12, 1°, van de wet in
dato 25 Maart 18?9 inhoudende den voorafgaanden titel van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, gewijzigd door
Koninklijk besluit nr 83 van 13 Februari
1935, 2 der wet van 1 April 18?9, betreffende de fabrieks- en handelsmerken,
gewijzigd door artikel 1 van het Koninklijk besluit nr 89 van 29 Januari 1935,
? en 15 van voormelde wet in dato 1 April
18?9, 1 en 2, en, in het bijzonder, 2,litt. d,
3, van het Koninklijk besluit nr 55 in
dato 23 December 193q,, tot bescherming
van de voortbrengers, handelaars en verbruikers tegen zekere handelwijzen strekkende tot het verdraaien van de normale
voorwaarden der mededinging, en, voor
zooveel als noodig, a:rtikelen, I, III,
!itt. d en c, IVbis der wet van 31 Juli
193q,, waarbij aan den Koning bepaalde
machten worden toegekend, met het oog
op het economisch en financieel herstel
en de vermindering der openbare lasten,
1 en 3 van de wet van ? December 193q,,
de beschikkingen verlengend en · aanvullend der wet van 31 Juli 193q,, krachtens
dewelke respectievelijk de hierboven bedoelde beschikkingen der Koninklijke besluiten van 23 December 193q,, 29-13 Januari 1935 werden genomen, doordat bestreden arrest beslist heeft dat de voor-

(1) Dit arrest verbreekt een arrest gewezen
schouwd worden. Het Hof verwierp die
door het Hof van beroep te Brussel, den
exceptie en nam aan dat de voorzitter wel
3 Juli 1937. De feiten waren de volgende :
bevoegd was om over de ingestelde vordering.
uitspraak te doen.
·
appellante, Naamlooze Vennootschap Fabrique nationale de cirages « Qa-va-seul "• had
In 'de opgave van de redenen betreffende
beroep ingesteld tegen een beslissing van den
deze bevoegdverklaring werd onder andere
voorzitter der rechtbank van koophandel ·te
gezegd dat de bewoordingen van littera d
Brussel, die haar vordering, gesteund op het
van artikel 2 van voornoemd Koninklijk be•
Koninklijk besluit nr 55 van 23 December
sluit niet op enge wijze moesten ·opgevat
1934 en gericht tegen gei:ntimeerde Wolff, had
worden; de schending van het -monopolie is
afgewezen. Wolff had het merk «Negro" gereeds voldoende om den houder er van toe
plaatst op zijn producten. bestemd tot het
te Iaten de vordering tot staking van daden
schoonmaken van kachels, terwijl appellante
van oneerlijke mededinging in te stellen,
haar producten reeds voorheen onder de.
onafhankelijk van de vordering wegens nabenaming « N egrita " in den handel had
making van een merk; want• die schending,
gebracht.
·
zoodra zij_ bestaat, doet genoegzaam blijken
Het Hof van beroep moest, alvorens over
van een handelwijze, die met de eerlijke
dim grond van de zaak te beslissen, antwoord
gebruiken strijdig is, en waaraan het slachtgeven op een exceptie van onbevoe[;dheid
offer ·dadelijk een einde meet kunnen stellen·
ratione materiae, ingeroepen door gei:ntimeerde,
door de vordering die het Koni:il.klijk beli!lllit,
die· beweerde dat de vordering er enkel toe . van 23 December 1934 daartcle heeft verstrekte te doen verklaren dat hij zich schUldig
leend (zie arrest PAsiC., 1939, II, 52 en volg.).
had gemaakt aan namaking van een fabrieksIn denzelfden zin vonniste het · Hof ,van :
nierk, dat het Koninklijk besluit nr 55 van
beroep te Brussel bij arrest van 13 J uni 1936
23 December 1934 niet van toepassing was,
(PAsrc., 1937; II, 47), terwijl het Hof van
.'Jh derhalve de voorzitter van de rechtbank
beroep te Luik meende. dat de enkele :schen:viui koopha:ridel als 'niet bevoegd moest beding van het monopolie .geen aanleiding, kon

zitter der rechtbarik van koophandel te
Brussel, zetelend bij toepassing van de
beschikkingen van het Koninklijk besluit
in dato 2 3 December 1935 hierboven a angeduid, bevoegd was, ratione materiae, om
kennis te nemen van de vordering door
verweerster tegen eischer in verbreking
gericht :
Eerste lid : onder voorwendsel dat deze
vordering het ophouden beoogde van handelingen die verweerster in strijd achtte
met de eerlijke gebruiken op gebied van
handel en nijverheid, en dat het van weinig belang was dat verweerster tot staving
der vordering het fabrieksmerk deed gelden waarvan ze eigenaarster beweerde te
zijn;
Dan wanneer verweerster in het inleidend exploot van aanleg, alsook in de
conclusien in haar naam voor den eersten
rechter genomen :
1o Hield staan: a) dat de door haar aan
eischer in verbreking ten laste gelegde feiten niet aileen de namaking van merk,
volgens de wet van 1 April 1879, uitmaakte, maar ook de oneerlijke mededinging door aanmatiging van de wezenlijke
bestanddeelen van haar merken en door
de gelijkenis in de voorstelling der door
de pleitende partijen vervaardigde producten; b) dat zij een uitsluitend recht
had op het geheel van het door haar als
merk gedeponeerd vignet;
2° Vorderde dat aan eischer in verbreking zou worden opgelegd aile gebruik
te staken van de verscheidene teekens die
zoogezegd de kenmerken van de door
haar vervaardigde prod ucten namaakten ;
waaruit vloeit : a) dat de vordering, werkelijk tot doel had te doen beslissen dat
eischer in verbreking zich zou schuldig
gemaakt hebben aan namaking van fabrieksmerken, en, te dien titel, hem het
Dphouden van het gebruik der betwiste
teekens te doen bevelen; dat bestreden arrest, door het tegenovergestelde te bevelen, de kracht van bewijs alsook de
uitwerksels van het gerechtelijk contract
miskend heeft (schending van artikelen
113~, 1135, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek); b) dat de voorzitter van
geven tot. de vordering voorzien door het
Koninklijk besluit van 23 December 1934,
behalve wanneer die schending kan beschouwd worden als een daad van oneerlijke
mededinging wegens handelingen die op zich
zelf laakbaar zijn als strijdig met de eerlijke gebruiken (arrest van 30 October 1936,
IIMiw., 1937, II, 152). - Ret Hof van verbreking heeft dat vraagstuk door hoogerstaand arrest beslist.

de rechtbank van koophandel, krachtens
artikelen 1, 2 en 3 van Koninklijk besluit
van 23 December 193~, onbevoegd was om
van de zaak kennis te nemen, doordat de
bescherming van de fabrieks- en handelsmerken uitsluitend beheerscht wordt 'door
de wetten van 1 April 1879, en, m 't bijzonder, door artikelen 2 en 15 dier wet,
waardoor de burgerlijke betwistingen betrefl:'ende het gebruik dier merken onderworpen zijn aan de beschikk!ngen derwet
van 25 Maart 1876; dat alsdan, deze
betwistihgen, zooals in onderhavig geval,
buiten de speciale bevoegdheid vielen die,
door Koninklijk besluit van 23 December
193~ aan den voorzitter der rechtbank van
koophaqdel wordt toegekend (schending
van artikel 12, 1°, der wet van 25 Maart
1876, gewijzigd door artikel ~van Koninklijk besluit van 13 Januari 1935, artikelen
• 2 en 15 der wet van 1 April 1879, voor, meld artikel 2, gewijzigd door artikel 1
· van het Koninklijk besluit van 29 Januari 1935, artikelen 1, 2 en 3 van het
Koninklijk besluit van 23 December 193~,
artikelen I, III, litt. d en c, IVbi's der
. wet van 31 Juli 193~, en artikelen 1 en 3
. der wet van 7 December 193~) ;
. Tweede lid : onder voorwendsel dat het
Koninklijk besluit van 23 December
, 193~ een algemeene draagwijdte heeft, en
dat niets toelaat .te denken dat de wet, gever van het voordeel van het Koninklijk
besluit heeft willen berooven dengene die,
eigenaar zijnde van een gedeponeerd merk,
den namaker van dit merk in ophouding
vervolgt, dan wanneer : 1° de veronderstelling door het arrest beoogd niets gemeens heeft met het onderhavig geval,
daar de beredeneering der rechters ten
gronde op de stelling rust dat de regelmatigheid van het kwestig merk niet bestreden was, alhoewel eischer in verbreking, aile waarde te zijnen opzichte ontkende aan het merk dat verweerster,
zonder eenige rechtvaardiging, beweerde
haar door een derde overgemaakt te zijn
geweest (schending van artikel 7 der wet
van 1 April 1879); waaruit volgt dat het
?rrest insgelijks de kracht van bewijs
alsook de uitwerksels van het gerechtelijk
contract miskend heeft (schending. van
artikelen 113~, 1135, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek); 2° dat, in aile
veronderstelling, zooals in het eerste Ii<j.
van het middel werd gezegd, de eigenaar
van een zelfs regelmatig gedeponeerd
merk den namaker er van niet krachtens
de beschikkingen van het Koninklijk besluit van 23 .December 193~ mag vervol. gen, en· dat, bijgevolg, de voorzitter van
; de rechtbank van koophandel te Brussel
: ratione materiae onbevoegd was om van
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de yordering kennis te nemen (schending
van artikel12, 1°, der wet van 25 Maart
1876, gewijzigd door artikel 4 van het
Koninklijk besluit van 13 Januari 1935,
artikelen 2 en 15 der wet van 1 April
1879, voormeld artikel 2 gewijzigd door
artikel 1 van het Koninklijk besluit van
29 Januari 1935, artikelen 1, 2 en 3 van
het Koninklijk besluit van 23 December
1934, artikelen I, III, litt. den c, en IVbis
der wet van 31 Juli 1934, en artikelen 1
en 3 der wet van 7 December 1934);
Derde lid : onder voorwendsel dat
eischer in verbreking beticht was de derden omtrent de herkomst van de door hem
vervaardigde producten te l;ledriegen door
hen te doen gelooven dat die producten
door verweerster vervaardigd waren, en
dat die daad voorzien was bij artikel 2,
litt. d, van Koninklijk besluit van 23 December 1934, hetwelk als handeling van
oneerlijke mededinging aanduidt het feit
door het gebruik van een merk te doen
gelooven dat de producten een anderen
oorsprong of herkomst hebben dan hun
echten oorsprong of herkomst, dan wanneer deze beschikking van het Koninklijk
besluit als doel heeft, niet de beteugeling
van daden, die namaking van merk uitmaken, maar wei de beteugeling van het
bedrog, dat eischer in verbreking niet
wordt verweten, nopens de plaats ·van
oorsprong en herkomst der producten,
afgezien van het bestaan van alle meegaande teekens die zouden nagemaakt
geweest zijn (schending van artikelen 1
en 2, in 't bijzonder, 2, litt. d, 3 van het
Koninklijk besluit van 23 December 1934,
12, 1°, der wet van 25 Maart 1876, gewijzigd door artikel 4 van het Koninklijk
besluit van 13 Januari 1935, 2 en 15 der
wet van 1 April 1879, gezegd artikel gewijzigd door artikel 1 van het Koninklijk
besluit van ,29 Januari 1935, I, III, litt. d
en c, 1m IVbis der wet van 31 Juli 1934,
1 ·en 3 der wet van ? December 1934,
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek);
Omtrent het vierde lid : onder voorwendsel dat, voor de ontvankelijkheid der
vorder!ng voorzien bij het Koninklijk besluit van 23 December 1934, het volstaat
da~ een schending van het monopolie
waarvan het merk geniet bewezen zij, om
het even dat de schending verwezenlijkt
weze door daden van eigenlijke namaking
of door daden gesteld ter gelegenheid van
het gebruik van een merk, dan wanneer
geen enkele uit zich zelf laakbare daad,
buiten de zoogezegde namaking van het
door verweerster opgeeischte merk, door
deze laatste aan eischer in verbreking was
ten laste gelegd; dat, zooals in. het eerste
lid werd gezegd, de daden van namakin'g

niet kunnen vervolgd worden door de
speciale vordering ter beteugeling van de
oneerlijke mededinging, vordering ingericht door hierboven bedoeld Koninklijk
besluit, en dat, bijgevolg, de voorzitter
van de rechtbank van koophandel ratione
materiae onbevoegd was om van de vordering kennis te nemen, ten minste in de
maat waarin gezegde vordering het ophouden wilde doen bevelen van het gebruik dat eischer maakte van teekens die
het merk van verweerster zoogezegd namaakten (schending van artikelen 1, 2 en 3
van het Koninklijk besluit van 23 December 1934, artikel 12, 1°, der wet van
25 Maart 18?6, gewijzigd door artikel 4
van het Koninklijk besluit van 13 Januari 1935, artikelen 2 en 15 der wet van
1 Ap.ril 18?9, gezegd artikel 2 gewijzigd
door artikel 1 van het Koninklijk besluit
van 29 Januari 1935, artikelen I, III,
!itt. d en c, en IVbis der wet van 31 Juli
. 1934, artikelen 1 en 3 der wet van 7 December 1934, artikelen 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat, luidens de inleidende
dagvaarding de vo;rdering gesteund was
op handelingen van den gedagvaarde
(thans eischer) die door de oorspronkelijke
eischeres (thans verweerster) waren voorgesteld als oneerlijke mededinging uitmakende "door aanmatiging van de
wezenlijke bestanddeelen van haar merken en door gelijkenis in het voorstellen
der mededingende producten »;
Dat de handelingen waarvan, in 't bijzonder, het arrest, tevens dienaangaande
het beschikkende gedeelte der dagvaarding hernemende, het ophouden beveelt,
juist deze zijn die, luidens dit exploot, de
namaking uitmaakten van het fabrieksmerk waarvan de oorspronkelijke eische~
res eigenaarster beweerde te zijn;
Overwegende dat het arrest, om te beslissen. dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel in de zaak bevot;Jgd
was, verklaart dat de beschikkingen van
het Koninklijk besluit nr 55 in dato
23 December 1934 toepasselijk zijn op aile
handelingen van oneerlijke mededinging,
hetzij dat die handelingen in het namaken van fabrieksmerken' bestaan, hetzij
dat het handelingen zijn van eigenlijk
oneerlijke mededinging;
Overwegende dat de rechtsleer en de
rechtspraak een zeer duidelijk onderscheid
maken tusschen de oneerlijke mededinging
en de namaking van fabrieksmerk; dat
deze laatste geen aanleiding kan geven tot
de. vordering van oneerlijke mededinging,
gegrond op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
Inderdaad, ofwel werd het merk gede-
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in de wet in dato 1 April1879 voorziene
vorderingen; ofwel werd het niet gedeponeerd, en dan mag niemand beweren dat
hij er uitsluitelijk recht op heeft, en, op
dezes namaking een rechtsvordering grandell'
D~t, wei is .waar, handelingen van
oneerlijke mededinging die met een namaking van fabrieksmerk gepaard zouden
gaan daarom niet zouden ophouden onder
toepassing te vallen van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek; maar dat aannemen dat de namaking zelf overeenkomstig dit artikel beteugeld wordt onder
de kwalificatie van oneerlijke mededinging
en zonder inachtneming der bepalingen
van de wet van 1 April 1879, zou neerkomen op het verval van de wettelijke
beginsels betreffende de bescherming van
fabrieksmerken;
Overwegende dat het Koninklijk besluit nr 55 in dato 23 December 1934o,
genomen in uitvoering van de wet in dato
31 Juli 1934o, verleng·d en aangevuld door
deze van 7 December 1934 verwezen heeft
naar de oneerlijke mededinging zooals deze
vroeger aldus omschreven was;
.
Overwegende dat indien de opstellers
van het Koninklijk besluit op dat gebied
hadden willen innoveeren, zij dan niet
zouden nagelaten hebben daaromtrent
uitleg te verschaffen, hetzij in het besluit
zelf, hetzij in het voorafgaande verslag
a an den Koning;
Overwegende dat het verslag aan den
Koning luidt : « Dat het besluit ten doel
heeft doelmatig tegen de oneerlijke mededinging te beschermen », en beteekent niet
dat deze uitdrukking in 't vervolg een
nieuwe beteekenis zal hebben, 't is te
zeggen een meer uitgebreide beteekenis de
namaking van fabrieksmerk bevattende;
Dat, integendeel, het verslag aan den
Koning aanhaalt dat de definitie van de
daad van· oneerlijke mededinging in arti.kel 1 van- besluit ingelascht, ontleend is
aan het Unieverdrag van Parijs, van
20 Maart 1883, voor de bescherming van
den nijverheidseigendom, verdrag dat, op
6 November 1925, te s' Gravenhage voor
het laatst herzien, en bij de wet van
23 Mei 1929 goedgekeurd werd; dat het,
inderdaad, deze definitie is die het Unieverdrag in zijn artikel10bis van de oneerlijke mededinging geeft;
Dat, ten andere, dit Unieverdrag in bijzonderheden handelt over de vraagstukken betreffende de. fabrieksmerken en dat
het hoegenaamd niet voorhoudt dat het de
beteugeling van. de oneerlijke mededinging
is die de bescherming van de fabriekS.merken moet verzekeren; ·

Overwegende dat het verslag aan den
Koning, door het doel uit te drukken
waartoe het Koninklijk besluit van 23 December 1934 strekt, aanduidt da t de vordering tot ophouden werd ingesteld om
tot de bestraffing te komen van daden
van oneerlijke mededinging; dat dit
insgelijks aantoont dat de opstellers van
het Koninklijk besluit slechts de eigenlijke oneerlijke mededinging en niet de
namaking van fabrieksmerken hebben
beoogd, vermits deze reeds beteugeld was
door de strafbepalingen bij de wet 'van
1 April 1879 voorzien;
.
Overwegende dat, indien er in de voorbeelden van handelingen van oneerlijke
mededinging, in artikel 2 van het Koninklijk besluit opgesomd, spraak is van merken of fabrieksmerken, men dan vaststelt
.dat wat de Regeering heeft beoogd de
oneerlijke daden zijn ander dan namakingen, bij voorbeeld het feit van gebruik te
maken van een fabrieksmerk waarvan men
eigenaar zou zijn, wanneer daaruit dwaling zou kunnen ontstaan nopens den
oorsprong van de koopwaren; dat het
beteekenisvol is dat er nergens. noch in
het Koninklijk besluit, noch in het Verslag aan den Koning, het woord «namaking» voorkomt;
.
Overwegende dat, indien moest aangenomen worden dat de vordering tot ophouden door artikel 1 van het Koninklijk
besluit ingericht tot het bevel van ophouden van namaking van fabrieksmerken kan leiden, dan ook zou moeten aangenomen worden dat de voorzitter van
de rechtbank van koophandel het ophouden van een namaking van brevet zou
mogen bevelen;
Dat dit bevel, in zake namaking van
brevet, de oplossing van betwistingen die
door de wet aan de burgerlijke rechtbank
voorbehouden zijn zou insluiten; dat, zoo
de opstellers van het Koninklijk besluit
dusdanige ·nieuwigheid had den willen in:voeren, zij het zouden verklaard hebben;
. Overwegende dat het Koninklijk besluit nr 89 van 29 J anuari 1935, genomen
in uitvo,ering van dezelfde wetten van bijzondere machten, in zijn artikel 2 uitdrukkelijk het grondbeginsel heeft behouden
dat niemand aanspraak kan maken op het
uitsluitend gebruik van een merk, indien
hij de deponeering er van niet heeft verricht in de vormen bij de wet aangeduid;
dat daaruit nog blijkt dat de Regeering,
eenige weken te voren, door artikel1. van
het Koninklijk besluit nr 55 van 23 ])ecember 1934, niet had willen onrecht~
streeks de bescherming van de zelfs niet
gedeponeerde merken verzekeren door toe
te laten bij den voorzitter der rechthank
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van :koophandel een bevel tot ophouding
te verkrijgen;
Overwegende dat door te beslissen dat
de voorzitter der rechtbank van koopharidel in de zaak bevoegd was, zelfs wat
aangaat bet ophouden der daden van
namaking van fabrieksmerk waarvan verweerster eigenaarster beweerde te rijn,
bestreden arrest artikel1 van bet Koninklijk besluit nr 55 van 23 December 193~
geschonden heeft;
Om deze redenen, bet 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 gedaan
worden in den rand van de vernietigde
beslissing; legt de kosten ten laste van
verweerster; verwijst de zaak naar bet
Hof van beroep te Luik.
16 Maart 19.39. - 1e Kamer.- Voorzitter, H. Jamar, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Waleffe.- Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. ~ Pleiters, Mers Simont, Collette,
Thomas Braun, en Daniel Coppieters de
Gibson (de twee laatste van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel).

1e KAMER.- 16 Maart 1939.
FAILLISSEMENT. EIGENAAR DIE
OPNIEUW BEZIT GENOMEN HEEFT VAN
DE AAN DEN GEFAILLEERDE VERHUURDE
PLAATSEN. - CURATOR DIE DE MEUBELEN, WAARMEE DIE PLAATSEN GESTOFFEERD WAREN, VERKOCHT EN DEN
PRIJS ER VAN STORTTE IN DE DEPOSITOEN CONSIGNATIEKAS. RECHT VAN
DEN EIGENAAR OM BESLAG ONDER DERDEN TE LEGGEN BIJ DIE KAS, TEN EINDE
BETALING VAN ZIJN BEVOORRECHTE
SCHULDVORDERING TE BEKOMEN. VERPLICHTING. VOOR DE CONSIGNATIEKAS OM DE GELDEN AF TE GEVEN ZONDER DE TOELATING VAN DEN RECHTER•
COMMISSARIS AF TE WACHTEN.
Indien de eigenaar opnieuw bezit heeft genomen van de aan den gefailleerde verhuurde plaatsen, en, anderzijds, de
curator de meubelen die ze stoffeerden verkocht en den prijs er van in de Consignatiekas gestort heeft, kan de eigenaar
beslag onder derden leggen bij de Consignatiekas ten einde betaling te bekomen
van zijn bevoorrechte schuldvordering;
de kas moet de gelden afgeven zonder de
toelating van den rechter-commissaris · af
te wachten. (Wetb. v. koophandel,
b. III; wet v. 18 April1851, art. ~5~.)

~

(Mr LEBBE, CURATOR VAN RET FAILLISSE~iENT
THORREMANS, T, VAN AERSCHOT.)
ARREST.
Gelet op bet bestreden arrest den
29 December 193? door het Hof van beroep te Brussel gewezen;
Omtrent bet eenig middel : schending
van artikelen ~52, ~5~, ~63, ~?0, ~?9
~80 (gewijzigd door artikel ~0 van het
Koninklijk besluit nr 150 van 18 Maart
1935), 528, 533, 5~? en 561 der wet van
18 April1851 op de faillissementen, bankbreuk en uitstellen het boek III uitmakende van het Wetboek van koophandel,
55? en 5?9 van het Wetboek van rechtspleging betreffende de beslagen onder
derden, 656 tot 6?2 van hetzelfde Wetboek
de verdeeling pondspondsgewijs regelende;
12, ~ 0 , van de wet van 25 Maart 18?6,
inhoudende den eersten titel van het
voorafgaande boek van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, en artikel 9?
van de Grondwet, doordat bestreden beslissing het beslag onder derden, door
verweerder bij de Deposito- en consignatiekas gelegd op de penningen door
den curator van het faillissement gestort,
geldig verklaard heeft alhoewel de rechtercommissaris van dit faillissement op dat
oogenblik de toelating nog niet had gegeven die voorzien is bij artikel 5~? der
wet van 18 April 1851, en dan wanneer
tot het sluiten van de verrichtingen der
failliet gezegd artikel 5~?, namelijk met
artikel ~80 van dezelfde wet (Kon, besl.,
nr 150 van 18 Maart 1935, art. ~0), samengevoegd, aan de schuldeischers die op het
gebeel der meubelen of,zooals bet het geval
was voor verweerder, op eenige dezer, bevoorrecht zijn, verbiedt beslag te leggen
onder derden om bet betalen der hun
verschuldigde sommen te bekomen, omdat,
eenerzijds, de vereffening van de baten en
lasten van het faillissement tot de werkzaamheid van den curator, onder toezicht
van den rechter-commissaris behoort, en
dat, anderzijds, een beslag onder derden
eindigende met een pondspondsgewijs
verdeeling van de penningen door den ver·
koop van de meubelen opgebracht, een
dubbel gebruik zou maken met de rechtsplegingen door de wet van 18 April 1851
geregeld, en dat voormeld beslag nog
voor gevolg zou hebben de rechtbank van
koophandel en den rechter door haar aangesteld te verdringen bij de verdeeling onder de schuldeischers van de opbrengst der
failliet;
Overwegende dat, uit de vaststellingen
van bestreden arrest, alsook uit de beslissing die bet bekrachtigt, blijkt dat
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den vrederechter te Vilvoorde veroordeeld
werd om, bij voorrecht aan verweerder
zekere som te betalen uit hoofde van verstreken huurgelden en huurherstelling·en,
dat het aldus toegekend voorrecht het
voorrecht is van den verhuurder op de
roerende goederen die zijn huis stoffeerden; dat die meubelen op verzoek van
den curator, eischer in verbreking, werden verkocht en dat de opbrengst er van
door hem gestort werd in de Deposito- en
consignatiekas; dat, verweerder, het bezit teruggenomen hebbende van het verhuurde goed, op de in voormelde kas gedeponeerde sommen beslag onder derden
heeft doen leggen ten einde betaling van
zijn bevoorrechte schuldvordering te bekomen;
Overwegende dat, bij bekrachtiging
van bet vonnis waarvan beroep, bestreden
arrest : 1 o dit beslag goed en gel dig verklaart; 2° gevolglijk beslist dat de sammen· of waarden, die de derde beslagene
zal erkennen of het gerecH zal verklaren
dat ze jegens eischer in verbreking schuldig is om reden dat ze voortkomen van
den verkoop der meu}Jelen die het bewoond huis stoffeerden, aan den verweerder in verbreking zullen overhandigd worden tot vermindering of ten beloope van
zijn schuldvordering, en dat de aldus gedane. betaling de derdebeslagene jegens
den beslageneverweerder zal ontlasten;
Overwegende dat eischer aan het arrest
verwijt beslist. te hebben dat verweerder
gerechtigd was van de derdebeslagene de
onmiddellijke betaling van zijn schuldvordering te bekomen zonder voorafgaandelijk: zijn toelating te moeten bekomen
van den rechter-commissaris; dat, volgens
eischer, bestreden arrest daardoor artikelen 547 en 400 in het middel bedoeld zou
·
geschonden hebben;
Overwegende dat dit Iaatste artikel,
door artikel 40 van het Koninklijk besluit
nr 150 va)1 18 Maart 1935 gewijzigd,
weliswaar aan de Deposito- en consignatiekas voorschrijft zich van de fondsen, die ze bezit, niet te ontmaken, tenzij
met de toelating van den rechter-commissaris; dat artikel 547'eveneens voorziet
dat elke betaling welke door den curator
aan de schuldeischers moet gedaan worden,
aan dezelfde toelating ontderworpen is;
Maar overwegende dat indien, inderdaad, zulks het algemeen beginsel is,
door deze teksten gehuldigd, artikel 454
daarvan nocht~ns afwijkt; dat lui dens
deze laatste bepaling « aile middelen van
uitvoering, om tot de betaling te geraken
der bevoorrechte schuldvorderingen .op de
roerei:tde voorwerpen van het faillissement

afhangende, zullen geschorst worden tot
de sluiting van het proces-verbaal van
waarmaking der schuldvordering, onverminderd ... het recht dat de eigenaar van
de verhuurde plaatsen verkregen heeft
van er weder bezit van te nemea. In dit
laatste geval zal de opschorsing der middelen van uitvoering· bij onderhavig arti•
kel gesteld met voile recht ten behoeve
van den eigenaar ophouden »;
Overwegende dat het beslag onder derden een. mid del van uitvoering is; dat verweerder in zijn hoedanigheid van eigenaar der verhuurde plaatsen, waarvan hij
weder bezit had genomen, onmiddellijk
tot die rechtspleging mocht overgaan, alhoewel deze in de uitsluitelijke bevoegdheid
van de rechtbank van eersten aanleg valt;
Dat, inderdaad, artikel 454 al de middelen van uitvoering zonder onderscheid
bedoelt;
Overwegende dat men niet zou kunnen
begrijpen dat de wetgever, na alzoo het
recht van den eigenaar, die weder in bezit
van de verhuurde plaatsen is gekomen, te
hebben bevestigd, de eenige nuttige uitwerking er van voor den beslagnemer, te
weten de betaling van wat hem verschuldigd is, zou hebben willen aan banden leggen door deze betaling afhankelijk te stellen van een toelating die toch de rechtercommissaris noch de rechtbank van koophandel hem noodzakelijk moet geven;
Dat uit de letter en den geest van artikel 454, integendeel; blijkt dat de wet in
deze beschikking aan den eigenaar die
weder bezit genomen heeft van aan den
gefailleerden verhuurde plaatsen de mach t
verleend heeft om de betaling van zijn
bevoorrechte schuldvordering naar zijn
vrije keus te eischen volgens dezelfde modaliteiten en met dezelfde uitwerkingen
waarmede hij het zou kunnen gedaan hebben zoo zijn schuldenaar .niet failliet we:rd
verklaard;
Overwegende dat bestreden arrest, .dat
met redenen omkleed is, door te beslissen
zooals het deed de teksten in het middel
aangehaald niet geschonden heeft, maar
wei ze juist heeft toegepast;
Dat het middel bijgevolg van rechtsgrondslag ontbloot_is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer qualitate
qua tot de kosten en tot de vergoeding van
150 frank ten bate van verweerder.
16 Maart 1939. - 1e Kamer. - · Voorzitter, H. Jamar, eerste voorzitter.- Verslaggevel', H. Fauquel. - Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. - Pleiters, Mrs Collette en Marcq.
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2e KAMER. -

20 Maart 1939.

1'? VOORZIENING IN VERBREKING,
- FISCALE ZAKEN. - RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN. - Mn'lDELEN DIE
GEEN SCHENDING UITMAKEN VAN DE IN
DE VOORZiENING AANGEDUIDE WETSBEPALINGEN. - VERWERPING.
io VERBREKING. - FISCALE ZAKEN.
RECHTSTREEKSCHE BELASTJNGEN.
- GEEN MIDDEL WORDT AMBTSHALVE
.OPGEWORPEN.

1° Het Hof verwerpt de in fiscale zaken
(rechtstreeksche belastingen) ingestelde
voorziening, tot wier staving middelen
worden aangevoerd waarvan de opgave
geenerlei schending aanwijst van de in
het verzoekschrift vermelde wetsbepalingen. (Wet van 6 September 1895,
art. 14.)
2° Indien er wetsbepalingen bestaan die, in
(iscale zaken, door den rechter moesten in
acht genomen worden, is het bestuur gehouden zein zijn voorziening in te roepen,
(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. NAAMLOOZE
VENNOClTSCHAP (( LA FONCIERE LIE'GEOISE ll,)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
20 Maart 1939. - 2e Kamer. __:___ Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Istas. Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

20 Maart 1939.

1o FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
-WET VAN 15 JUNI 1935 VAN TOEPASSING OP ARRESTEN GEWEZEN IWFISCALE
ZAKEN.
2o·vooRZIENING IN VERBREKING.
- FISCALE ZAKEN. - BESTREDEN ARREST IN HET FRANSCH. - BETEEKENING
VAN DE VOORZIENING IN HET NEDERLANDSCH. - NIET-ONTV ANKELIJKHEID.

1° De wet van 15 Juni 1935,betreffende het
gebruik van de talen in gerechtszaken is
van toepassing op de arresten die in
fiscale zaken word~"!' gewezen~ . .
.
2° Is. niet ontvankeltJk de voorztemng, dte
wordt ingeste{d tegen een in het Fransch
opgemaakt arrest, gewezen in (iscale zaken, en die in het Nederlandsch werd be-

teekend aan de partij waartegen zij gericht
is (1). (Wet van 15 Juni 1935, art. 27.)
(VENNOOTSCHAP BIJNENS EN C0 ,·
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
20 Maart 1939. - 2e Kamer. - Vo01'zitter, H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
2e KAMER.- 20 Maart 1939.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - DUISTERHEID vAN DE
REDENEN VAN EEN VONNIS. CoNTROLE VAN HET HOF VAN VERBREKING
ONMOGELIJK. - VERBREKING.

Wanneer de redenen van een vonnis duiste1·
zijn derwijze dat de controle van het Hof
van verbreking er door verhinderd wordt,
verbreekt het Hof' het vonnis, als m:et wet'
telijk met redenen omkleed.
(ABINET.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis den 8 December 1938 door de correctioneele rechtbank te Marche-en-Famenne gewezen;
Omtrent het middel van ambtswege :
schending van artikel 9? der Grondwet :
Overwegende dat eischer vervolgd was
om bijenkorven te hebben geplaatst op
minder dan 20 meter afstand van een
woning of van een openbaren weg (overtreding voorzien bij artikel 88, ? 0 ,. van
het Landelijk Wetboek);
Overwegende dat het vonnis der politierechtbank, waarvan bestreden vonnis de
reden overneemt, de alzoo omschreven betichting bewezen verklaart, maar er bijvoegt " dat de woonplaats van Defoy
stallen en bijgebouwen bevat op minder
dan 10 meter afstand van den bijenstal
van Ahinet en dat in onderhavig geval
deze bijenstal even gevaarlijk is voor het
vee als voor de bewoners van de pachthoeve ";
Overwegende dat dit vonnis het punt
onbelicht laat te weten of de rechter over
den grond der zaak zich gesteund heeft
(1) Zie Verbr., 30 Januari 1939 (twee arresten), supm, blz. 28 en .de nota, en blz. 29.

i
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van minder dan 20 meter was tusschen ·
LIJKSCH BETAALD VERLOF. BEden bijenstal en een naburige woning die
KLAAGDE VERVOLGD OM HET DOOR OE
tot woonplaats diende voor menschen of
WET INGESTELD TOEZICHT TE HEBBEN
op de omstandigheid dat er een afstand
VERHINDERD. VRIJSPRAAK .OMDAT
van minder dan 10 meter was tusschen
HET TEN LASTE GELEGDE FEIT GEEN VERden bijenstal en de bijgebouwen (stalBAND HOUDT MET DAT MISDRIJF. -- BElen, enz.) van zulke woning;
SLISSING GESTAAFD.
Dat men niet weet of de rechter over
den grond der zaak deze bijgebouwen aan- 1° De butgetlijke partij kan v66r het Hof
ziet als wettelijk deel uitmakende van de
van verb1·eking enkel haar private belan"woning », in den zin van artikel 88, 7°,
gen doen gelden en is derhalve niet gehierboven bedoeld;
·
rechtigd zich tegen het openbaar minisDat men zich eindelijk afvraagt of de
terie te vootzien.
beslissing gegrond is .op de omstandigheid 20 De vereeniging zonder winstgevend doel,
dater tusschen den bijenstal en de woning
die haar statuten in het bijvoegsel van
het Staatsblad liet verschijnen maar de
of den openbaren weg " een beschutting
zonder opening zou bestaan van minstens
lijst van haar leden ter griffie van de
2 meter hoog >> (wet van 13 Juni 1911);
burgerlijke rechtbank niet heeft neergeOverwegende dat de duisterheid van de
legd, heeft niettemin de rechtspersoonbeweegredenen zoowel deze van rechtelijkheid, en is bekwaam om rechten te
lijken aard als deze van feitelijken aard
verkrijgen (1).
van bestreden vonnis, het Hof van ver- 3° Wanneer beklaagde, vervolgd om het
breking belet zijn toezicht uit te oefenen;
toezicht, ingesteld krachtens de wet van
dat de bestreden beslissing artikel 97 der
8 Juli 1936 op het jaarlijksch betaald
Grondwet overtreedt;
verlof, te hebben belemmerd, vrijgesproOm deze redenen, en zonder het midken. wetd om vetschillende redenen wam·del door eischer aangevoerd te moeten
onder een vermeldt dat het aangeklaagde
feit geenerle·i verband houdt met die
onderzoeken, het Hof verbreekt bestreden
telastlegging, welke reden overigens door
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschrevim worden op de registers der
de burgerlijke partij, eischeres in verbrerechtbank van eersten aanleg te Marcheking, niet wordt besproken, is die vrijen-Famenne en dat melding er van zal
spraak op grond van deze enkele reden
wettelijk gestaafd.
gemaakt worden in den rand der vernietigde beslissing; Iaat de kosten ten
laste van den Staat; verwijst de. zaak naar (« CAISSE NATIONALE PATRONALE » VAN
HET BOUWBEDRIJF EN VAN DE OPENde rechtbank van eersten aanleg te Neufchateau, zetelende als rechter van beroep
BARE WERKEN, T. PONCHON.)
in politiezaken.
ARREST.
20 Maart 1939. - 2" Kamer.- VoorVerslagzitter, H. Rolin, voorzitter. Gelet op het bestreden arrest den
gevet, H. Vitry. Gelijkluidende con21 September 1938 door het Hof van beclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
roep te Brussel gewezen;
eerste advocaat generaal.
Voor zoover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de publieke vordering :
Overwegende dat de voorziening der
2" KAMER.- 20 Maart 1939.
burgerlijke partij slechts haar private belangen aan het Hof van verbreking mag
1° VOORZIENING IN VERBREKING. voorleggen;
- BURGERLIJKE PARTIJ. - Is NIET
Dat de voorziening van eischeres, voor
ONTVANKELIJK ZICH TE VOORZIEN TEGEN zoover ze tegen het openbaar ministerie
HET OPENBAAR MINISTERIE.
.gericht is, dus niet ontvankelijk is;
2° VEREENIGING ZONDER WINSTVoor zoover de voorziening gericht is
GEVEND. DOEL. INACHTNEMING tegen de beslissing op de burgerlijke vorVAN DE FORMALITEITEN VOORGESCHRE- dering :
VEN DOOR ARTIKEL 3 VAN DE. WET VAN
Omtrent den grond van niet-ontvanke27 JUNI 1921. - VERZUIMEN VAN DE lijkheid door den beklaagde opgeworl?en
FORMALITEITEN VOORGESCHREVEN DOOR
ARTIKEL 10 VAN DIE WET.- VEREENI{1) Zie Ver·br., 23 Januari 1936 (Bull. en
GING MET RECHTSPERSOONLIJKHEID, BEPASIC., 1936, I, 127)~
KWAAM OM RECHTEN TE VERKRIJGEN.

l:-I

·en afgeleid uit de onbekwaamheid van
eischeres om in rechte op te tr\)den, omdat ze v66f 16 November 1937 niet bestond en dat het misdrijf dat haar zooge:zegd nadeel zou berokkend hebben, in
Juli 1937 begaan werd;
Overwegende dat, luidens artikel 3 der
wet van 27 Juni 1921, de vereeniging zon·der winstgevend .doel de rechtspersoonlijkheid bezit van~f den dag waarop haar
statuten, de namen, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van haar overeep.komstig de statuten aangewezen be.heerders in de bijlagen van het Staatsblad zijn bekendgemaakt;
Overwegende dat het va<;tstaat dat
eischeres deze bekendmaking gedaan heeft
in de bijlage van 13 Maart 1937;
Overwegende dat, daar ze van dien dag
af derechtspersoonlijkheid bezat, zij rechten heeft kunnen verkrijgen en bezitten,
namelij~ het recht schadeloos gesteld te
worden voor het nadeel dat voor haar
voortsproot uit het door beklaagde begane
misdrijf;
Overwegende dat de omstandigheid dat
zij de lijst harer leden slechts op 16 November .193? ter griffie der burgerlijke
rechtbank heeft neergelegd haar niet van
het voordeel der rechtspersoonlijkheid
heeft kunnen berooven, maar enkel haar
rechten heeft aan banden gelegd en de
11itoefening er van tot op dien datum heeft
uitgesteld;
Ov\)rwegende dat de naleving van den
maatregel bij artikel 10 van voern.oemde
wet voorgeschreven, haar toegelaten heeft
haar rechtspersoonlijkheid te doen gelden
tegenover derden, en namelijk zich op
H J anuari 1938 burgerlijke partij te stel~en, tegen den beklaagde;
Waaruit voortvloeit dat de grond van
niet ontvankelijkheid ni(lt mag worden
aangenomen;
':['en gronde:
Omtrent de twee middelen samen :
Het eerste : schending van artikelen 97
en 107 der Grondwet, van artikelen 1, 2,
-4, 5, 7, 8, 9 en 11 der wet van 8 Juli
1936 op de betaalde verlofdagen; scherrding van artikelen 1 en 2 van het Konink1ijlt besluit van 25 J anuari 1937 tot bepa]ing van de speciale toepassingsmodaliteiten der wet van 8 Juli 1936, betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, voor het bouwbedrijf, de openbare
werken en de burgerlijk bouwkundige
werke.n, doordat bestreden arrest verklaart dat, de materialiteit der feiten
vaststaande, de wettelijke vereiscbten
·van het f}.an beklaagde ten laste gelegde
misdrijf niet vereenigd zijn omdat het
iKoninklijk besluit van 25 J anuari 1937,
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waarvan beklaagde de voorschriften niet
heeft nageleefd, niet mag worden toegepast op de schilders en de decoratieschilders van Belgie waartoe beklaagde
behoort, dan wanneer het betwiste beBluit, daar waar het, op niet beperkende
wijze ten andere, de beroepen opsomt die
binnen het kader van zijn toepassing vallen uitdrukkelijk de « schildei's en decoratieschilders "vernoemt om hen te onderwerpen aan de beslissingen door het Nationaal Paritair Comite van het bouwbedrijf en van de openbare werken in de
vergadering van 29 December 1936 aangenomen, en dat bestreden arrest de toepassing van het litigieuse besluit niet
mocht weigeren tenzij het vastgesteld had
- quod non - dat het niet overeenkomstig de wetten is; ·
Het tweede : schending van artikelen
25, 26, 28, 29, 30, 67, 97 en 107 der
Grondwet; van artikel 2, 4, 5 en 7 der wet
van 8 J uli 1936 op de betaalde verlofdagen, van artikel1 en 2 van het Koninklijk besluit van 25 Januari 1937 tot bepaling van de speciale toepassingsmodaliteiten der wet van 8 Juli 1936 voor het
bouwbedrijf en de openbare werken, doordat bestreden arrest, dat toestaat en vaststelt dat het Koninklijk besluit van
26 Januari 1937 genomen werd : 1° op
voordracht van in raad vereenigde minh;Jters; 2° « gelet op de beraadslaging van
het Nationaal Paritair Comite van het
bouwbedrijf en van de openbare werken
en inzonderheid op het getroffen akkoord
betreffende de toepassing der wet van
8 Juli 1936 "; en 3° gelet op het uitgebracht advies van den Hoogen Raad van
Arbeid en Sociale Voorzorg, alzoo vaststellende dat het Koninklijk besluit van
25 Januari 1937 al de voorwaarden vervult voorzien bij artikelen 4 en 7 der wet
van 8 Juli 1936 in uitvoering derwelke
het genomen is, nochtans weigert de beschikkingen van deze wet toe te passen op
deschilders en decoratieschilders vanBelgie
die geweigerd hebben zich naar gezegd
Koninklijk besluit van 25 J anuari 193 7 te
gedragen, dit om de eenige red en dat de belangen der schilders en decoratieschilders
«in den. schoot der (paritaire) commjssie
geenszins vertegenwoordigd waren "• wat
« de niet-toepasselijkheid van het Koninklijk besluit op den groep waarvan beklaagde dee! uitmaakt » met zich bracht,
dan wanneer de samenstelling en het
aanwerven der leden van de paritaire
commissies waarvan het bestaan bij de
wet wordt voorzien door geen enkelen
wettekst is geregeld en die, bijgevolg, aan
het oordeel van de uitvoerende macht
zijn overgelaten; dan wanneer geen enkele

-·108wettekst namelijk voorziet, dat elk beroep en onderverdeeling van beroep die
den betroffenen tak van de nationale bedrijvigheid bevat, door een afgevaardigde
in den schoot der paritaite commissie moet
vertegenwoordigd zijn; dan .wanneer, . bij
gevolg, de rechterlijke macht de uitvoerende macht niet mag critiseeren
wanneer deze haar keus doet voor de
samenstelling en het aanwerven der ]eden
van zulke commissies, zlj heeft enkel de
verplichting na te gaan of de getroffen beslissing niet in strijd is met de wetten,
wat zelfs niet wordt beweerd en, in alle
geval, in onderhavig geval niet te verdedigen is :
Overwegende dat verweerder beticht
was om, bedrijfshoofd, werkgever, directeur, zaakvoerder of aangestelde zijnde
van een onderneming of van een inrichting onderworpen aan de wet van
8 Juli 1936, in onderhavig geval een onderneming van schilderwerk, in overtreding van artikel 11 der gezegde wet het
krachtens deze beschikkingen georganiseerd toezicht te hebben belemmerd, om
in overtreding van het Koninklijk besluit
van 25 Januari 1937, genomen in uitvoering van voornoemde wet, in het speciaal
boekje dat op naam van ieder der een en
twintig leden van zijn personneel moet
worden opgemaakt, de zegels niet te hebben aangebracht ten bedrage van· 2 t. h.
van de bruto-loonen voor de loopende
maand en dit bij de laatste betaling der
maari.d of bij bet verbreken van het contract, indien de arbeider den werkgever
op een ander tijdstip verlaat, overeenkomstig artikel 2, 2°, van bet voornoemd
Koninklijk besluit;
Overwegende dat de in deze bewoordingen aan beklaagde ten laste gelegde daad
hierin bestond dat hij in zekere boekjes ·
de zegels niet had aangebracht voorzien
bij artikel2, 2°, van het Koninklijk besluit
van 25 Januari 1937; dat dit feit, luidens
de betichting, << het krachtens de wet van
8 Juli 1936 georganiseerd toezicht betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen zou belemmerd hebben >> en als
dusdanig strafbaar zou zijn met de straffen
voorzien bij artikel 11 dezer wet;
Overwegende dat, opdat uit dien hoofde
tegen beklaagde een straf kon worden
uitgesproken, de volgende voorwaarden
dus moesten volbracht zijn : 1° dat de
hiervoor aangehaalde beschikking van bet
Koninklijk besluit van 25 J anuari 1937
voor den beklaagde wettelijk verplichtend was; 2° dat het niet naleven van dit
reglementaire voorschrift « het door voor:rioemde wet georganiseerd toezicht belemmerde »j
.

Overwegende dat bestreden arrest beklaagde vrijspreekt; dat het gegrond is op·
beweegredenen betreffende deze twee puntenOverwegende dat de rechter over den
grond der zaak · aangaande het eerste
punt verklaart dat, om reden dat de
Regeering een bepaalde substantieele
pleegvorm, door artikel ~ van bovengenoemde wet vereischt, niet heeft in
acht genomen, het Koninklijk beslujt van
25 Januari 1937 niet van toepassing zou
zijn op den groep waarvan beklaagde dee]·
uitmaakt, en dat deze niet wettelijk verplicht zou zijn « zich naar de modaliteiten
van werking der door dit Koninklijk
besluit ingerichte kas te gedragen »;
Overwegende dat de beide middelen
gegrond zijn op de schending van verschillende wetsbepalingen die de beslissing
van het bestreden arrest zou bevatten;
Maar dat de vrijspraak van den beklaagde nog met redenen omkleed is door
de volgende beweegreden van het arrest
betreffende bet tweede hierbove·n aange-·
duide punt; dat het feit dat beklaagde in
gehreke is gebleven zich naar de modaliteiten van Werking der door het Koninklijk besluit van 25 Januari 1937 ingerichte
kas te gedragen (( klaarblijkelijk vreerrid
is aan het misdrijf beteugeld door artikel11 der wet van 8 Juli 1936 en bedoeld
in de betichting, te weten het feit het toezicht krachtens deze wet georgimiseerd te
belemmeren; dat het niet bewezen en
zelfs niet beweerd is dat beklaagde dit toe~
zicht en, in 't bijzoncter, de toeziener, die
het proces~verbaal moest opstellen, in het
volbrengen van zijn opdracht, eenigzins
zou belemmerd hebben »;
Overwegende dat deze beweegreden, die
door de burgerlijke partij. eischeres inverbreking, niet wordt gecritiseerd, volstaat
om het beschikkend gedeelte waar beklaagde wordt vrijgesproken, en bijgevolg·
de beslissing van het Hof van beroep, dat
zegt dat het onbevoegd is om uitspraak te
doen over ·de vordering der burgerlijke
· ·
partij, te rechtvaardigen;
Dat het dus geen belang heeft de twee
voorgestelde middelen te onderzoeken;
· Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischeres tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweerder.
20 Maart 1939. - 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - VerslagGelijkluidende congever, H. Vitry. clusie, H. Sartini van deri Kerckhove,
eerste advocaat generaal. Pleiters,
M~rs Ladeuze en Poirier (laatstgenoemde
behoorend tot de balie te Brussel).
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,2e KAMER.- 20 Maart 1939.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
_ARRESTEN. CONCLUSIE. GEEN
VOLLEDIGE BEANTWOORDING. VERBREKING.

gim of kruisingen, maar volgt uit den wil .
van den wetgever.
2° Is niet ontvankelijk v66r het eindvonnis
de voorziening tegen de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing waardoor
aileen de veroordeeling tot een provisioneele vergoeding wordt uitgesproken
en een deskundig onderzoek wordt bevolen.
3° Het Hof werpt ambtshalve geen middel
op bij voorziening door den beklaagde ing~steld betreffende de burgel·lijlre vordermg.

Wanneer beklaagde bij conclusie aanvoert
dat de herstelling van de door een botsing
beschadigde voertuigen voor de burgerlijke partij, die de herstelling zelf deed,
geen vermeerdering van algemeene kosten
!weft medegebracht, dat bijgevolg de meerdere vergoeding daarvoor toegekend zon(LOUIS, T. ANCION.)
der eenig verband is met het misdrijf en
ARREST.
derhalve niet gerechtvaardigd is, antwoordt
de rechter niet volledig op dit verweerGelet
op
het
bestreden
arrest, den 13 Jamiddel indien hij enkel verklaart dat, ingeval de burgerlijke partij de herstelling nuari 1939 door het Hof van beroep te
·
·
door een derde had laten doen, deze derde , Luik geveld ;
Wat de beslissing van bestreden arrest
haar een deel van zijn algemeene kosten
zou aangerekend hebben. Daaruit volgt · betreft voor zoover het uitspraak doet over
dat de beslissing op dat punt niet wettelijk de publieke vordering;
Omtrent het middel tot verbreking :
met redenen omkleed is, en moet worden
schending van artikelen HB en (.20 van
verbroken.
(CHEVREMONT,
T. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
DER BUURTSPOORWEGEN.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
20 Maart 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van' den Kerckhove,

eerste advocaat generaal.

2e KAMER.- 20 Maart 1939.

RANGOR~E VAN DE
WEGEN. VAN TOEPASSING BUITEN
ALLE AANWIJZING AAN DE SPLITSINGEN.
2° VOORZIENlNG IN VERBREKING.
BESLISSING DIE GEEN EINDBESLISSING IS AANGAANDE DE BURGERLIJKE
VORDERING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

10 VERKEER. -

3°

VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE VORDERING. GEEN
MlDDEL WORDT AMBTSHALVE
OPGEWORPEN.

1° De rangorde van de openbare wegen is
bepaald door het reglement op de verkeersolitie; de hoedanigheid van hoofdweg of
van secundairen weg hangt niet af van de
.. aanwijzing door s~:gnalen geplaatst in de
nabijheid van de splitsingen, aansluitin-

· het Strafwetboek, 2 der wet van 1 Oogst
1899, 50, 53, 54 en 55 van het Koninklijk
. besluit van 1 Februari 1934, houdende algemeen reglement op de verkeerspolitie,
' doordat bestreden arrest als bestanddeel
van het misdrijf van slagen en verwondingen bij onvoorzichtigheid ten laste van
eischer het feit heeft vastgesteld dat hij
den doorgang niet beeft afgestaan aan
de burgerlijke partij Ancion, die een weg
volgde die zoogezegd door kilometerpalen
met rooden kop " aangewezen " was, dan
wanneer er in werkelijkheid vastgesteld is
dat er in de nabijheid van de kruising,
waar de betwiste aanrijding is voorgevallen, geen enkel paal of welkdanig
teeken oak bestond dat van aard was aan
den eischer te doen opmerken dat de weg
waarop hij zich bevond secundair was ver~
geleken met dezen die hij ging oprijden .:
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat het betwiste ongeval is voorgekomen, buiten een bebouwde kom, op het
kruispunt der baan Luik-Marche aangewezen door kilometerpalen met rooden
kop en de baan van Xhoris naar Harze
zonder eenige wegsignalisatie; dat wanneer men die richtingen in acht neemt,
door partijen gevolgd, eischer rechts de
baan van Luik-Marche opreed;
·
Overwegende dat de hHirarchie der wegen door het reglement op de verkeers. politie bepaald is; dat de hoedanigheid
' van hoofd- of secundairen weg niet afhangt van hun signalisatie in de nabijheid
der splitsingen, aansluitingen of krui. singen, of op die plaatsen zelf,: maar uit. sluitelijk van den wn· van de~ wetgever;
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. dat de weggebruikers de inlichtingen moeten inwinnen die ze noodig hebben om het
reglement na te leven;
Overwegende dat de regel van den voorrang van rechts die eischer op hem zou
willen doen toepassen, in het algemeen
reglement op de verkeerspolitie (art. 56)
slechts gesteld wordt bij de samentreffing
van hoofdwegen van dezelfde kategorie,
alsmede in al de in de vorige artikelen niet
voorziene gevallen;
Overwegende dat, krachtens artikel 53,
B, buiten de bebouwde kommen de wegen
aangewezen door kilometerpalen met rooden kop, secundair ten opzichte van de
radiale wegen, als hoofdwegen worden
beschouwd; dat de regel algemeen is en
geen andere uitzondering behelst dan deze
die zouden kunnen voortspruiten uit
artikel 51, de wegen aanduidende die
steeds als secundair beschouwd worden,
waaronder gerangschikt worden de gedeelten van wegen, zelfs hoofdwegen, vciorzien,
bij het naderen van een splitsing, aansluiting of kruising:, van een omgekeerden
gelijkzijdigen driehoek;
Overwegende dat het plaatsen van zulk
een signaal niet v:erplichtend is, en dat de
palen met rooden kop, daar ze rege1matig
op een kilometer afstand voorkomen,
noodzakelijk geplaatst zijn zonder rekening te houden met het uitzicht die door
de kruisingen der wegen geboden wordt;
Overwegende dat uit het gebrek aan
signalisatie, voor den 15ebruiker van den
secundairen weg, de toepassing beweren
af te leiden der beschikkingen van artikel 55 van het reglement, dat hem den
voorrang verleent indien hij rechts uitkomt, voor gevolg zou hebben dat dit
artikel zou toegepast worden op een geval
dat het niet voorziet, en dat het in strijd
zou zijn met de regels uitdrukkelijk vast"
gelegd in artikelen 50 en 53;
Dat daaruit voortspruit dat bestreden
arrest, - door ten laste van eischer als
bestanddeel van het misdrijf, voorzien
bij artikel 418 en ~20 van het Strafwetboek, de feiten te weerhouclen die een
overtreding uitmaken der beschikkingen
van .het algemeen reglement op de verkeerspolitie, feiten die ten laste van
eischer waren · aangestipt, - geen enkele
der in de voorziening bedoelde beschikkingen geschonden heeft;
Overwegende, voor 't, overige, dat het
arrest geveld werd op: een .rechtspleging
waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven reehtsvormen
werden nageleefd, en dat de straffen wet~
telijk zijn;
Wat de beslissing van .bestredeit arrest

betreft voor zoover het uitspraak doet
over de burgerlijke vorderingen :
Het overige van dit arrest stemt overeen
met den korten inhoud hierboven, onde1' 2°
en 3°.
20 Maart 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. ·Rolin, voorzitter. Ve1·slaggever, H. Genart. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
eerste advocaat generaal.

2e KAMER.~ 21 Maart 1939.
1o VOORZIENING IN VERBREKING.

- FISCALE. ZAREN.- NIET- ONTVANRELIJRHEID.
2o VOORZIENING IN VERBREKING.
- FISCALE ZAKEN.- ONTVANKELIJKHEID.
go VERBREKING.- FISCALE ZAKEN. BIJ VOORKOMEND GEVAL WORDT EEN
MIDDEL AMBTSHALVE OPGEWORPEN.
1 o De voorziening van een belastingplichtige
tegen de beslissing van de bestendige
deputatie. in zaken van rechtstreeksche gemeentelijke belastingen is niet ontvankelijk indien zij niet beteekend werd.aan de
gemeente.
·
2o De voorziening van een belastingplichtige tegen de beslissing van de bestendige
deputatie in zaken van rechtstreeksche {JB'-meentelijke belastingen is ontvankelijk
ook indien geen middel tot staving van de
voorziening wordt aangevoerd. (Wet van
22 Januari 18~9, art. 4.)
so In geval van voorziening van den belastingplichtige tegen een beslissing van
de bestendige deputatie in zaken van
rechtstreeksche gemeentelijke belastingen,
we1·pt het Hof bij voorkomend gevat
ambtshalve een middel op (1).

{VAN DEN HEUVEL EN ANDEREN,
T. GEMEENTE SCHOOTEN.)
Arrest overeenstemmend JI1et den korten inhoud.
21 Iviaart 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter en verslaggever, H. Hodum, raadsheer waarn:emend voor:Zitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den
Kerckhove, eerste ad vocaat generaal.

(1) Zie Vei.'br., 13 .Februari 1933 {,Q'I.\Zl' en

PAsrc.; 1933, I, ·128) en de voetnota. '- ·
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1112• KAMER. -

21 Maart 1939.

HUUR VAN WERK.-

ACHTUREN-DAG.
0VERLOON VOOR BIJKOMEND WERK
OP ZONDAG. GEVALLEN WAARIN RET
VERSCHULDIGD IS.

ln

de nijverheidsondernemingen waar,
krachtens de wet van 17 Juli 1905 op
de zondagsrust, de rustdagen niet noodzakelijk moeten vallen op een zondag en
niet dezel(de behooren te zijn voor al de
arbeiders, is het overloon van 100 p. c.,
voorzien bij artikel 13 van de wet van
14 Juni 1921 voor den op zondag verrichten bijkomenden arbeid, slechts verschuldigd voor « werken die samengerekend worden met deze uitgevoerd gedurende het aantal uren door de wet bepaald "·

(HEUSEQUIN EN ANDEREN, T. COURTENS
EN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « EXPLOITATION
DES
LIGNES
VICINALES
D'OSrENDE ET DES PLAGES BELGES.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Gent, in dato 15 Juni
1938 gewezen;
Overwegende dat aanleggers, wier eisch
v66r den rechter ten gronde van de hand
werd gewezen, handelen als burgerlijke
partij;
Omtrent het eenig middel van cassatie :
schending van artikel 13 der wet van
Hi, Juni 1921, invoerende den achturendag
en de acht en veertiguren-week, en van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest den betichte vrijg·esproken en den eisch van de burgerlijke
partij van de hand gewezen heeft om
reden dat, waimeer als verloftijd ter vergelding een dag in den loop der week werd
verleend, het Zondagswerk dan geen basis
kan zijn tot een verhooging met 100 t. h.
van het gewoon loon, want die week hoven
de normale acht en veertig uren was niet
vereischt, alswanneer de eenige betwisting
gegrond was op de kwestie : is het werk op
Zondag gedaan ja dan neen een gewoon
of een buitengewoon werk?
Overwegende dat verweerders respectievelijk als betichte en burgerlijke verantwoordelijke partij gedaagd werden
hoofdens : bij inbreuk op artikelen 13
en 2<i der wet van 1~ Juni 1921 op den
arbeidsduur, zijnde bedrijfshoofd, pa~
troon, bestuurder, .zaakvoerder of aangestelde, te hebben doen of laten arbeiden,
den Zondag, drie werklieden langs de
baan, zonder hun gewoon loon te verhoo-

gen met 100 t. h., vier werklieden in de
werkplaats, en drie voor de luchtlijn,
zonder hun gewoon loon te verhoogen
met 100 t. h., te Oostende, Knokke,
Veurne of elders in 193 7;
Overwegende dat bestreden arrest, zonder qp dit punt aangevallen te zijn, vaststelt : a) dat geen enkele bepaling van de
wet van H Juni 1921 op den arbeidsduur
voorschrijft dat de week, zijnde een tijdsverloop van zeven dagen, gedurende hetwelk de werklieden over het algemeen
slechts acht en veertig uren aan hun arbeid
mogen gehouden worden, noodzakelijk
moet overeenstemmen met de kalenderweek aanvangende den Maandag en eindigende den Zondag; en b) dat, krachtens
art.~ der wet van 17 Juli 1905, in de door
betichte beheerde onderneming, de rustdagen niet noodzakelijk op den Zondag
moeten gesteld worden noch dezelfde moeten
zijn voor alle arbeiders der onderneming;
dat bestreden arrest er uit afleidt dat, als
men het werk indeelt in weken loopende
van den Zaterdag morgen tot den Vrijdag
avond, geen enkel der in de dagvaarding•
aangeduide werklieden langer dan acht
uren per dag en meer' dan acht en veertig
uren in de week aan het werk gehouden
werden, en dat, vermits er geen overwerk
gedaan werd, er ook geen spraak kon zijn
van verhoogd loon;
Overwegende dat, volgens de uitlegging
door eischers aan voormeld artikel 13 gegeven, een verhoogd loon moet betaald
worden zoodra een werk 's Zondags gedaan "een niet gewoon wer;k: uitmaakt,
't is te zeggen een uitzonderlijk werk dat
wegens speciale noodzakelijkheden gebeurt » zelfs in het geval, doordat het op
Zondag uitgevoerd werd, de acht en acht
en veertig uren niet zouden overschreden
worden;
Overwegende dat deze uitlegging, gesteund op gedachtenwisselingen die geschiedden gedurende de voorbereidende
werken van de wet niet bevestigd werd
door den tekst van artikel 13, maar zelfs
met dezen in strijd is; deze tekst inderdaad voorziet slechts, en met de grootste
uitdrukkelijkheid, de werken die verricht
worden buiten de door de wet aangeduide
grenzen en die "bijkomend » («supplementaires '') zijn, wat slechts kan begrepen worden, voor werken die samengerekend worden met deze uitgevoerd gedurende het aantal uren door de wet .bepaald;
Overwegende dat, door te beslissen dat
er geen bijkomend werk op Zondag wordt
verricht in den zin van artikel13 der wet,
in dato 14 J uni 1921, het bestreden arrest
voormeld artikel niet geschonden heeft. en
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dat het middel van rechtsgrondslag ont~
bloot is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischers tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 frank
ten bate van verweerders.
21 Maart 1939. - 2e Kamer.- Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Limbourg.
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini
van den Kerckhove, eerste advocaat generaal. - Pleiters, Mers Resteau en Marcq.

1e KAMER.- 23 Maart 1939.
1° RECHTERLIJKE INRICHTING.
RECHTER IN BEROEP OVER HUURZAKEN,
INGESTELD KRACHTENS ARTIKEL 3~ VAN
DE WET VAN 28 DECEMBER 1926. BIJZONDERE JURIDICTIE MET EIGEN BEVOEGDHEID EN INRICHTING.
2° BEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED. - BEROEP TEGEN VONNISSEN
UITSPRAAK DOENDE OVER EEN EISCH
TOT BETALING VAN EEN GELDSOM, OVER
DE GELDIGHEID VAN EEN PANDBESLAG
EN EEN EISCH TOT ONTRUIMING VAN EEN
IN PACHT GENOMEN HOFSTEDE. - 0NBEVOEGDHEID VAN DEN RECHTER IN
BER'OEP, INGESTELD KRACHTENS ARTIKEL 34 VAN DE WET VAN 28 DECEMBER
'1926. ___: DEZE RECHTER BEHOEFT DE
PA,RTIJEN NIET TE VERWIJZEN NAAR DEN
VOORZITTER DER RECHTBANK VAN EERSTEN AANLEG.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
. - VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING. - MIDDEL MIST
FEITELIJKEN GRONDSLAG.
4° BEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED. - ARTIKEL 168 VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - DRAAGWIJDTE .
.5° MIDDELEN TOT VERBREKING. MIDDEL BETREl'FENDE EEN BESCJ:IIKKING DIE IN DE BESTREDEN BESLISSING
NIET VOORKOMT. - MIST FEITELIJKEN
GRONDSLAG.
1° De magistraat die krachtens artikel 34 van
de wet van 28 December 1926 door den

Koning aangewezen is om kennis te nemen van het beroep tegen de vonnissen
van de vrederechters, betreffende de bij die
wet voorziene geschillen, vormt een bijzondere rechtsmacht met eigen bevoegdheid
. en eigen inrichting.
2° De rechter, die krachtens artikel 34 van
de· wet van 28 December 1926 ingesteld

is om kennis te nemen van het beroep tegen de beslissingen door de. vrederechters
verleend in de bij die wet geregelde zaken
(namelijk de verlenging van huurovereenkomsten, de beperking van de huurprijzen
en de opeisching van de woningen), is
niet bevoegd om kennis te nemen van het
beroep tegen het vonnis van den vrederechter uitspraak doende ove1· een eisch
tot betaling van een geldsom, over de
geldigverklaring van een pandbeslag, en
over een vordering tot ontruiming van een
in pacht genomen hoeve.
Wanneer die rechter zich onbevoegd verklaart, - waardoor het beroep als nooit
ingesteld moet worden beschouwd, moet hij niet en mag hij niet de partijen
verwijzen naar den voorzitter van de
rechtbank van eersten aanleg opdat deze
beslissen zou over het uitdeelen van de
zaak.
3° Mist feitelijken grondslag, als gesteund
op verkeerde uitlegging van de bestreden
beslissing, het middel hetwelk aanvoert
dat deze beslissing, na de onbevoegdheid
te hebben erkend, het beroep nietig en
zonder gevolg heef~ verklaard, dan wanneer uit haar bewoordingen blijkt dat de
1·echter alleen heeft willen zeggen dat, '
vermits hij niet bevoegd was om over het
· ingestelde beroep uitspraak te doen, het
geding door dit beroep voor hem niet
aanhangig kon gemaakt worden.
~o Artikel 168 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering verleent aan hem die
voor een rechtbank wordt geroepen het
recht om tegen den eisch een exceptie van
onbevoegdheid op te werpen; het be.
schouwt niet den toestand van hem die er
de andere partij heeft geroepen .
5° Mist feitelijken grondslag het middel
hetwelk steunt op de bewering dat de
rechter de nietigheid van de ber~psakte
heeft uitgesproken, dan wanneer de bestreden beslissing zoodanige verklaring
niet bevat.
(PATUREAU EN LALEMAND,
T. LABEYE.)
ARREST (1).
Gelet op het vonnis, den 16 Maart 1938
door den rechter van beroep in zake huurovereenkomst te Verviers gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 9~ der Grondwet, van artikel 34 der wet van 28 December 1936 tot
(1) Zie het advies bij dit arrest gegeven
door den H. procureur generaal Gesche, in
Bull. en PAsrc., 1939, I, biz, 166 en volg.).
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herziening van de uitzonderingswetgeving
in zake huurovereenkomst, artikelen 61
en 168 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, van artikelen 1, 8 (artikel1 der wet van 15 Maart 1932) en 9 der
wet van 25 Maart 1876 op de bevoegdheid,
artikel 63 van het Keizerlijk Decreet van
30 Maart 1808, het reglement bevattende
van politie en tucht in de hoven en rechtbanken; eenig artikel, § V, der wet van
25 October 1919 tot tijdelijke wijziging
van de rechterlijke inrichting, gewijzigd
en aangevuld door de wet van 30 Juli
1921, verlengd door artikel1 der wet van
18 Oogst 1'928, artikel 4 van het Koninklijk besluit nr 300 van 30 Maart 1936
- 82 bis van het nieuw W etboek van
burgerlijke rechtspleging tot wijziging
van verschillende bepalingen betreffende
de rechtsvordering in burgerlijke zaken en
in handelszaken, genomen in uitvoering
der wetten van 31 J uli en 7 December
1934, 15 en 30 Maart 1935, waarbij aan
den Koning bepaalde machten worden
toegekend, artikel 97 der Grondwet,
doordat bestreden vonnis, na te hebben
vastgesteld dat partijen 't akkoord waren
om te bekennen dat de rechter in hooger
beroep, in zake huishuur onbevoegd was
om het beroep dat hem was voorgelegd
te onderzoeken (artikel 82bis. van het
nieuw Wetboek van burgerlijke rechtspleging), geweigerd heeft partijen naar
den voorzitter der rechtbank te verwijzen
om de zaak te zien verdeelen (artikel 63
van het Decreet van 1808, en § V van
het eenig artikel der wet van 25 October
1919), om reden dat de rechter .van beroep in zake huishuur een bijzondere
rechtsmacht uitmaakt,een echte uitzonderderingsrechtsmacht die een eigen bevoegdheid en inrichting heeft Isic), dan wanneer
artikel 94 der Grondwet zegt dat geen
rechtbank, geen tot eigenlijke rechtspraak
bevoegd lichaam, kan worden ingesteld
dan uit kracht van een wet; dan wanneer
artikel 34 der wet van 28 December 1926
die de rechter in hooger beroep in zake
huishuur heeft ingesteld, noch een nieuwe
juridictie, noch een nieuwe rechtbank
heeft ingesteld, maar gezegd heeft dat ·
de dagvaardingen in beroep gegeven worden v66r de rechtbanken van eersten
aanleg ( § 5) en dat het beroep aangebracht wordt v66r een rechter, lid van
de rechtbank van eersten aanleg ( § 3);
dan· wanneer de rechter in hooger
beroep in zake huishuur impliciet heeft
erkend da.t hij deel maakte van de rechtbank v<n eersten aanleg te Verviers, vermits hii aannam uitspraak te doen over
een ged'ng ingediend door een akte van
beroep die een dagvaarding v66r de
VERBR., 1939. - 8

rechtbank van eersten aanleg te Verviers
behelsde;
Overwegende dat eischers aanleggers in
beroep waren van twee vonnissen van
den vrederechter te Verviers, uitspraak
doende over een eisch tot betaling eener
som van 10,300 frank, over de geldigheid van een pandbeslag, en over een
eisch tot uitzetting der eischers uit !)en
pachthoeve die zij bewoonden;
Overwegende dat zij verweerder gedagvaard hebben om te verschijnen ter zitting
der burgerlijke rechtbank van eersten
aanleg te Verviers (kamer van beroep in
zake huishuur);
Overwegende dat de rechter in hooger
beroep in zake huurovereenkomst, te
Verviers, aan wien de zaak werd voorgelegd, erkend heeft dat het geding niet
onder zijn bevoegdheid vie!, maar de zaak
niet naar den voorzitter der rechtbank
heeft verwezen om te zien uitspraak doen
over de verdeeli1;1g der zaak zooals de
eischers in beroep het hadden gevraagd ;
Overwegende dat deze magistraat, door
den Koning aangeduid om kennis te nemen der beroepen ingesteld tegen vonnissen van den vrederechter uitspraak
doende over de op de wet van 28 December
1926 gegronde betwistingen, met reden
beslist heeft dat de rechter in hooger
beroep, die kennis moet nemen van deze
zaken, een bijzondere rechtsmacht uitmaakt met een bevoegdheid en een inrichting die haar eigen zijn; dat artikel 34
der wet van 28 December 1936, inderdaad,
door te beschikken dat deze beroepen
zouden worden ingediend v66r den rechter
der rechtbank van eersten aanleg door
den Koning aangeduid, de rechtsmacht
heeft bepaald die, bij uitsluiting van alle
andere, er kennis moest van nemen;
Overwegende dat de uitgesprokene verklaring van onbevoegdheid voor gevolg
had dat het beroep werd aangezien alsof
het nooit was ingediend geweest;
Overwegende dat, de rechter, voor wien
de zaak gebracht was, om de hierboven
aangehaalde reden onbevoegd zijnde, de
partijen naar den voorzitter der rechtbank van eersten aanleg noch moest,
noch mocht verwijzen;
Dat het middel dus grondslag mist in
rechte;
Omtrent het tweede middel ; schending
van artikel 8 der Grondwet, van artikelen
1, 38 (gewijzigd door artikel 10 der wet
van 15 Maart 1932), der wet van 25 Maart
1876 op de bevoegdheid, srtikelen 61,
82bis (artikel 5 van het Koninklijk besluit
nr 300 van 30 Maart 1936), 168, 473 (gewijzigd door artikel 13 · der wet van
15 Maart 1932), van het. Wetboek van
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wet van 28 December 1921i, artikel 4 van
het Burgerlijk Wethoek en van het rechtsheginsel volgens hetwelk, hij gehrek aan
uitdrukkelijke heschikkingen, in de wet,
aangaande de gevolgen der vonnissen,
door het verleenen van het .vonnis de hevoegdheid van den rechter is uitgeput;
doordat de rechter in zake huishuur zich
in het hestreden vonnis onhevoegd verklaard hehhende, de zaak ten gronde niet
mocht onderzoeken, wat hij nochtans gedaan heeft, door het heroep nietig en van
geener waarde te verklaren :
Overwegende dat de rechter, met het
heroep nietig en van geener waarde te
verklaren na zich onhevoegd te hehhen
erkend, den grond van het geding niet
heeft onderzocht; dat de hewoordingen
die hij heeft gehruikt om de hestreden heschikking uit te drukk()n hewijzen dat
1leze slechts dit heeft willen zeggen: dat,
de rechter onhevoegd zijnde, het geding
v66r hem door het heroep niet kon ingeleid worden;
Dat het middel dus feitelijken grondslag
mist;
Omtrent het derde middel : schending
van artikel 168 van het Wethoek van
hurgerlijke rechtspleging, doordat, in de
veronderstelling, tegen aile waarschijnlijkheid in, dat de rechter in hooger heroep over huishuurzaken wezenlijk een
uitzonderlijke juridictie was geweest, hij
dan nog in zake geen uitspraak had mogen
doen, maar dat hij, overeenkomstig
artikel 168 van het Wethoek van hurgerlijke rechtspleging, de partijen naar den
hevoegden rechter had moeten verwijzen;
Overwegende dat artikel 168 van het
Wethoek van hurgerlijke rechtspleging
aan hem die v66r een rechthank wordt geroepen het recht toekent tegen de vordering een exceptie van onhevoegdheid
op te werpen; dat het den toestand niet
voorziet van hem die er, zooals in onderhavig geval, de andere partij heeft geroepen;
Dat daaruit voortvloeit dat het middel
in rechte mist;
Omtrent het vierde middel : schending
van artikelen 61, 62, 68bis, 82bis, 70, 141,
173, lo56, 470, 1029 en 1030 van het Wethoek van hurgerlijke rechtspleging, gewijzigd door Koninklijk hesluit nr 300
van 30 Maart 1936, artikel 97 der Grandwet, doordat aangeklaagd vonnis de nietigheid van de akte van heroep heeft uitgesproken, zonder de redenen op te geven
waarom hij deze nietigheid uitsprak, dan
wanneer die akle van heroep regelmatig
was (artikelen 61 en 82bis van het Wethoek van hurgerlijke rechtspleging), door-

dat het vonnis een nietigheid heeft uitgesproken zonder vast te stellen dat de aangevoerde onregelmatigheid van het exploot
voor de helangen der tegenpartij nadeelig was (artikel 173 van het nieuw
Wethoek van hurgerlijke rechtspleging);
doordat, in aile geval, het vonnis niet voldoende gemotiveerd is (artikel 97 der
Grondwet) :
Overwegende dat hestreden heslissing
de nietigheid van de akte van heroep niet
uitspreekt; dat het mid del, hijgevolg,
feitelijken grondslag mist;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischers tot de'
kosten en tot een vergoeding van 150 fr.
jegens verweerder.
23 Maart 1939.- 1e Kamer.- Voorzitter en verslaggever, H. Soenens, raadsheer waarnernend voorzitter. Gel~ik
luidende conclusie, H. Gesche, procurenr
generaal.
Pleiters, Mer• Collette en
Mareq.
1e KAMER.- 23 Maart 1939.
1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. -- BEWEERDE.
SCHENDING VAN EEN WET DIE NIET
WERD TOEGEPAST.- MIST FEITELIJKEN
GRONDSLAG.
2° GECONTROLEEfW BEHEER. BESLISSING VAN DE RECHTBANK WAARBIJ EEN RECHTER WORDT AANGEWEZEN
OM VERSLAG TE DOEN OVER DEN HANDELSTOESTAND VAN VERZOEKER,
BRENGT OPSCHORTING MEDE VAN ALLE
LATERE DADEN VAN TENUITVOERLEGGING.
3° GECONTROLEERD BEHEER. WET VAN 31 JULI 193lo, ARTIKEL Ill, g,
ALINEA 3, EN KONINKLIJK BESLUIT VAN
15 OCTOBER 1934, ARTIKEL 3. - 0PSCHDRTING VAN DE DADEN VAN TENUITVOERLEGGING. - GEEN UITZONDERING VOOR DE DADEN VAN TENUITVOERLEGGJNG l]ITGEGAAN VAN DE GEMEENTEN HANDELEND TOT INVORDERING VAN
HUN BELASTINGEN.
4° GECONTROLEERD BEHEER. BEVEL EN UITVOEREND BESLAG TOT
INVORDERING VAN RECHTSTREEKSCHE
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. - DADEN VAN TENUITVOERLEGGING.
1° Missen feitelijken grondslag de middelen
genomen uit de beweerde schending van
een andere wet dan degene die door den
rechter toegepast werd en moest toegepast
worden (ter zake, van een wet betreffendede onrechtstreeksche gemeentelijke be-
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van een rechtstreeksche gemeentelijke
belasting).
2° Luidens artikel 3 van het Koninkl1jk
besluit van 15 Octobe1· 1934, brengt de
beslissing .van de rechtbank, die een
rechter aanwijst om verslag te doen over
den toestand van den handel van hem die
het gecontroleerd beheer aanvraagt, tevens
ten voordeele van dezen verzoeker en tot
aan de eindbeslissing over zijn verzoek,
van rechtswege opschorting mede van al
de latere daden van tenuitvoerlegging.
3° Noch het Koninklijk besluit vdn 15 October 1934, noch artikel III, g, alinea 3,
van de wet van 31 Juli 1934, tot wier
uitvoering dat Koninklijk besluit werd
genomen; hebben een uitzondering voorzien voor de daden van tenuitvoerlegging
die uitgaan van de gemeenten handelend
tot invordering van hun belastingen.
4° Het bevel en het uitvoerend beslag uitgegaan van _een gemeente om een rechtstreeksche belas>ing in te vorderen, krach:
tens een door de bestendige deputatie uitvoerbaar verklaarde rol, zijn daden van
tenuitvoerlegging van dezen titel.
(STAD ANTWERPEN, T. DE KEYSER
EN ANDEREN.)
ARREST.

Gezien het vonnis op tegenspraak, van
28 October 1937, geveld door de rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen;
Omtrent de beide middelen, getrokken,
het eerste uit de schending van artikelen 2
en 3 van het Koninklijk besluit van 15 October 1934, n• 11, en van de artikelen I,
III, g, alinea 3, der wet van 31 Juli 1934,
van artikelen 1 tot 7 der wet van 29 April
1819, doordat het bestreden vonnis wederrechtelijk beslist heeft dat het gecontroleerd beheer aan de gemeente het recht
ontzegt vervolgingen in te spannen tegen
den belastingschuldigde, zoodra de rechtbank van koophandel een rechter heeft
aangewezen, in uitvoering van artikel 2 ·
van het Koninklijk besluit van 15 October
1934, en dat de vervolging, bestaande in
het dwangbevel en de inbeslagneming van
roerend goed, nietig is; en het tweede, uit
de schending van artikel 1, I, litt. a, en
van artikel1, III, !itt. g, alinea 5, der wet
van 31 Juli 1934, waarbij aan den Koning
bepaalde machten worden toegekend, en
van artikel 3 van het Koninklijk besluit
van 15 October 1934, n• 11, van artikelen 1
tot 7 inbegrepen, der wet van 29- April
1819, daar de wet van 31 Juli 1934 aan
den Koning de macht niet heeJ't ve· ;tend
de wet van 29 April 1819 op te sch01 sen

zoodra de rechtbank van koophandel toepassing heeft gemaakt van artikel 2 van
dit Koninklijk besluit, wanneer de vervolging is ingespannen om betaling te bekomen van gemeentebelastingen :
Overwegende dat de taxe, waarvan
kwestie in de bestreden beslissing, een
wegenistaxe is, welke als rechtstreeksche
taxe het voorwerp maakt van een rol der
Stad Antwerpen, door de bestendige deputatie uitvoerbaar verklaard;
Dat het dwangbevel en het beslag tot
tenuitvoerlegging, v66r de rechtbank betwist, krachtens dien uitvoerbaren titel
werden gedaan; dat het hier dus niet de
rechtspleging tot inning der onrechtstreeksche gemeentetaxen, voorzien bij
de wet van 29 April1819, geldt, maar wei
de rechtspleging tot inning der rechtstreeksche gemeentetaxen, voorzien bij
artikel 138 der Gemeentewet en bij het
Koninklijk besluit van 30 Augustus 1920;
dat daaruit VQlgt dat bestreden beslissing,
met te statueeren gelijk het middel het
haar verwijt, noch het recht van vervolging, zooals het door voormelde wet
van 1819 ten voordeele van de gemeenten
in zake onrechtstreeksche taxes is ingericht, heeft kunnen miskennen, noch an. derszins de bepalingen dezer wet heeft
kunnen schenden;
Overwegende dat het dwangbevel en het
beslag tot tenuitvoerlegging, gedaan ter
inning van rechtstreeksche taxen krachtens de door de bestendige deputatie uitvoerbaar verklaarde rol, daden van uitvoering van dezen titel uitmakim;
Overwegende dat, luidens artikel 3 van
het Koninklijk besluit van 15 October
1934, de beslissing van de rechtbank, die
een rechter-afgevaardigde aanstelt om
over de aanvraag tot bekomen van gecontroleerd beheer verslag te doen, van
rechtswege ten voordeele van den aanvrager, en tot de eindbeslissing over de
aanvraag, schorsing van aile verdere daden van uitvoering medebrengt;
Overwegende dat dit Koninklijk besluit
van 15 October 1934 genomen is krachtens
artikel III, g, alinea 3, der wet van
31 Juli 1934, welke den Koning machtigt
de wetgeving betreffende de vereffening
van de vennootschappen, het uitstel, het
akkoord en het faillissement te wijzigen
en aan te vullen;
. Overwegende dat, gezien hunne algeIi:J.eene b~woordingen, noch deze bepaling
van de wet, noch deze bepaling van het
Koninklijk besluit, de daden van uitvoering uitgaande van de gemeenten handelende ter inning van hunne belastingen,
aan de toepassing van de er in voorziene
regelen onttrekken ;;
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kunnen aangenomen worden;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt aanlegster tot de
kosten en tot een enkele vergoeding van
150 frank tegenover aile verweerders.
23 Maart 1939. - 1e Kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, H. GescM,
procureur generaal. - Pleiters, Mers De
VVinde en Resteau.

2e KAMER. -

27 Maart 1939.

1o MIDDELEN TOT VERBREKING.

- NIET-ONTVANI<ELIJKHEID.
2° BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - STELLING TER
BESCHIKKING VAN DE REGEERING. MISDRIJF GEPLEEGD TIJDENS DE TENUITVOERLEGGING VAN DIE STRAF.
.STELLING TER BESCHII{KING VAN DE
REGEERING OPNIEUW BEVOLEN.
DUUR VAN DEZE WORDT GEREKEND BIJ
DEN OVERBLIJVENDEN TERMIJN VAN
DE EERSTE.
1° Is niet ontvan/celijk het middel waarin
feiten en rechtspunten zich vermengen en
dat aan den ten grande oordeelenden
rechter niet onderworpen werd.
2° Wanneer beklaagde, tijdens de tenuitvoerlegging van een straf van stelling ter
beschikking van de Regeering andermaal
een straf van dien aard oploopt wegens
een nieuw misdrijf, wordt de duur van
deze tweede straf gevoegd bij den termijn
die van de eerste straf nog overblijft.
(WOUTERS.)
ARREST;
Gelet op het aangeklaagd arrest, den
22 December 1938 door het Hof van beroep te Luik gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 491 van het Strafwetboek,
doordat eischer veroordeeld werd wegens
bedrieglijke verduistering van een rijwiel,
dan wanneer het feit een rijwiel Ianger te
houden dan den overeengekomen termijn
geen misdrijf uitmaakt en dat het feit
dit v.oorwerp in b_ewaarstelling te plaatsen
een maatregel is van bewaring en geenszins eel). bedrieglijke verduistering :
Ov:e.rwegende dat het middel feiten en
recht$punten vermengt, en dat uit geen

enkel stuk der rechtspleging blijkt da:t het
middel aan den rechter over den grond
werd voorgelegd;
Dat bet dus niet ontvankelijk is;
Omtrent het tweede middel, afgeleid uit
het feit dat eischer door een vroegere beslissing veroordeeld geweest zijnde tot de
straf van terbeschikkingstelling der Regeering, straf die nog in uitvoering was
op bet oogenblik daf aangeklaagd arrest
werd geveld, niet een tweede maal tot
deze straf mocht veroordeeld worden, om
reden dat de tweede straf ofwel slechts
aanvangt wanneer de eerste verstreken
is, wat een schending uitmaakt van
artikel 25 der wet van 9 April 1930, ofwel
aanvangt zoodra de hoofdgevangenisstraf
verstreken is, wat in strijd is met de onherroepelijkheid van de eindbeslissing die
de eerste straf van de terbeschikkingstel-.
ling der Regeering heeft uitgesproken :
Overwegende dat de wetgever, door te
bepalen dat de termijn der terbeschikkingstelling der Regeering begint te loopen
nadat de straf verstreken is, slechts het
meest voorkomend geval op het oog heeft
gehad van een enkele terbeschikkingstelling der Regeering; dat zulks ook de
draagwijdte was der woorden « nadat de
veroordeelde zijn straf ondergaan heeft »
van artikel 35 van het Strafwetboek, dat
betrekking heeft op het onder het toezicht
stellen der politie, straf die, sedert de wet
van 9 April 1930, vervangen is door deze
der terbeschikkingstelling der Regeering;
Overwegende dat, wanneer de ver.oordeelde reeds door een vroeg·ere beslissing
ter beschikking der Regeering werd gesteld en dat de termijn dezer, op het
oogenblik dat de veroordeelde wegens een
nieuwe misdrijf een straf van dien aard
oploopt, niet verstreken is, geen enkele
wetsbeschikking den rechter toelaat te
verklaren dat een dezer straffen de andere
zal opslorpen ;
Overwegende dat in dat geval, bij toepassing van artikel 3 van het Strafwetboek, artikelen 24 en 25 der wet van
9 April 1930, de duur der terbeschikkingstelling der Regeering zich bij den
termijn voegt die van de eerste nog overblijft;
Overwegende dat het middel dus in
rechte grondslag mist;
En overwegende dat bestreden heslissing geveld werd op een rechtspleging
waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en da.t de straffen wettelij k zijn ;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.
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2? Maart 1939.- 2 6 Kamer.- Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advoca·at generaal.

2 6 KAMER. -

27 Maart 1939.

1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
-

NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. -DRAG EN VAN VERBODEN WAPEN. NIET OPGEGEVEN WELK WAPEN.- BeSLISSING NIET MET REDENEN OMKLEED.
go VERWIJZING NA VERBREKING.

'>"

VERBREKING. -

DRAAGWIJDTE.

1o Is niet ontvankelijk het middel waarin
feiten en rechtspunten vermengd worden
en dat aan den ten gronde oordeelenden
rechter niet onderworpen werd (1).
2° Is niet met redenen omkleed· het arrest
dat veroordeelt wegens het dragen van een
verboden wapen, zonder nader op te geven
welk wapen het was en zonde1· te bepalen
dat het behoort tot degene die de wet als
verboden wapenen vermeldt (2). (Wet
van 3 Januari 1933, artt. 3 en 4; Grond-

wet, art. 97.)
3° Wanneer het Hof, uitspraak doende in
strafzaken, op de voorziening van beklaagde een arrest van veroordeeling verbreekt wegens gebrek aan redenen, geschiedt de verbreking zonder verwijzing (3).
'> 0 W anneer eischer veroordeeld werd tot
twee straffen wegens twee verschillende
misdrijven, heeft de verbreking, die slechts
een van de veroordeelingen treft, geenerlei
gevolg ten aanzien van de burgerlijke
veroordeeling gegrond op het ander misdrijf.
(HANSSEN, T. SCHEURS.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.

2 6 KAMER. -

27 Maart 1939.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
HOOREN VAN GETUIGEN DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
-WET VAN 9 APRIL 1930, ARTIKEL 9.
- PROCES-VERBAAL VASTSTELLEND DAT
EEN GETUIGE DEN EED AFLEGDE DE
WAARHEID TE ZEGGEN EN NIETS DAN
DE WAARHEID. - NIE'i'IGHEID VAN HET
ARREST.
2° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN.

'1 ° Is nietig het arrest van een kame!' van
inbeschuldigingstelling waarbij de interneering van een beklaagde wordt bevolen onder verwijzing naar een vo6r
die kamer gedaan onderzoek, dan wanneer uit het zittingsblad blijkt dat een
van de getuigen enkel den eed deed de
waarheid te zeggen en niets dan de wam·heid (4).
2° Wanneer, op de voorziening van beklaagde, een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat de interneering van eischer heeft bevolen, verbroken wordt omdat een van de gehoorde
getuigen den wettelijken eed niet heeft
afgelegd, wordt de verbreking uitgesproken met verwijzing van de zaak naar
een andere kamer van inbeschuldigingstelling (5).
(BOEYENS.)

Arrest overeenstemmend met den korken inhoud.
27 Maart 1939. - 26 Kamer. - Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, ad,ocaat generaal.
2 6 KAMER.-

27 Maart 1939.

1o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
CONFLICT TUSSCHEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT.
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN. VERWIJZING.

27 Maart 1939. - 2 6 Kamer. - Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Genart.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

1° Wanneer de politierechtbank, waarbij
een misdrijf, door de wet wanbedrijf ge-

( 1} Zie vorig arrest.
(2} Sic Verbr., 27 Januari 1930 · (twee ar:resten} (Bull. en PAsrc., 1930, I, 75 en 76 en
de voetnota 1 op biz. 75).
(3} Vaste rechtspraak.

(4) en (5} Sic Verbr., · 22 Januari 1934
(Bull. en PAsrc., 1934, I, 148}; 25· Mei 1936
(ibid., 1936, I, 270, A, 4°), en 14 Februari
1939, supra, blz. 54; Bull. en PAsiC., 1939.
I, 78).
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noemd, bij beschikking van de raadkamer
aanhangig werd gemaakt, zich onbevoegd
verklaart omdat het feit in het arrondissement niet we1'd gepleegd, de beklaagde
er niet verblijft en er niet gevonden werd,
bestaat er grond tot regeling van rechtsgebied (1).
20 W anneer het vonnisgerecht, waarbij een
misdrijf werd aanhangig gemaakt door
een beschikking van de raadkamer, zich
onbevoegd verklaart ratione loci, en de
raadkamer zelf onbevoegd was ratione
loci, vernietigt het Hof van verbreking,
bij regeling van rechtsgebied, de beschikking en verwijst het de zaak, tot verdere
behandeling, naar den bevoegden prqcu1'eU1' des Konings (1).
PROCUREUR DES KONINGS
TE NEUFCHATEAU, T. LAURENT.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
27 Maart 1939. - 2e Kamer. Voo1'zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER.- 27 Maart 1939.

1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL NIET ONT·
(1) Over de taak van het onderzoeksgerecht (juridiction d'instruction) eenerzijds,
en die van het vonnisgerecht (juridiction de
jugement) anderzijds, zie Verbr., 27 Februari
1922 (Bull. en PAsiC., 1922, I, 176), 13 Maart
1922 (ibid., 1922, I, 196, met advies van
H. procureur generaal Leclercq), 30 November 1920 (ibid., 1921, I, 153, met advies van
H. procureur generaal Leclercq).
Om zooveel mogelijk gevallen van regeling
van rechtsgebied te voorkomen, gebruikt de
raadkamer gewoonlijk de formule : " verwijst
na.ar de bevoegde politierechtbank », wanneer
zij, met aanneming van verzachtende omstandigheden, een wanbedrijf naar den politierechter verwijst. Die formule beteekent dat
de raadkamer verwijst naar de politierechtbank die, in haar arrondissement, bevoegd
zal zijn, en heeft derhalve slechts waarde
indien een politierechter in het arrondissement van de raadkamer bevoegd is ten aanzien van het verwezen feit (zie het nieuwe
artikel 139 van het Wetboek van Strafvordering).

VANKELIJK, ALS ONTBLOOT VAN BELANG.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK, ALS ONTBLOOT VAN BE·
LANG.
30 VERBREKING. - STRAFZAKEN. VooRBURGERLIJKE VORDERING. ZIENING VAN BEKLAAGDE. - VERWER·
PING. - GEEN MIDDEL WORDT AMBTSHALVE OPGEWORPEN TEN AANZIEN VAN
DE BURGERLIJKE VORDERING.

1o Wanneer eischer ·ueroordeeld werd wegens

verschillende misdrijven voortvloeiend uit
een feit, is het middel ingeroepen ten aanzien van enkele van die misdrijven niet
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, indien de uitgesproken straffen gerechtvaardigd blijven ten aanzien van de andere misdrijven (2). (Wb. v. Strafv.,
artt. 411 en uq
2° W anneer een enkelvoudige burgerrechtelijke veroordeeling· op onverdeelde wijze
qesteund is op verschillende door eischer
%n verbreking gepleegde misdrijven, die
voortvloeien uit een feit, is het middel dat
ten aanzien van enkele van die misdrijven
wordt aangevoerd en niet ontvankelijk
wordt verklaard, in zoover .het de publieke
vordering betreft, ook niet ontvankelijk,
bij gebrek aan belang, in zoover het de
burgerlijke vordering raakt.
3° Het Hof werpt ambtshalve voor den beklaagde geen middel op ten aanzien van
de beslissing over de burgerlijke vordering (3).
Er bestaat dus geen grond tot regeling van
rechtsgebied wanneer de raadkamer naar den
politierechter verwijst en een van de politierechters van het arrondissement der raadkamer bevoegd is om van het misdrijf kennis
te nemen; maar er bestaat we! aanleiding tot
zoodanige ~egeling wanneer, zooals in bet
geval van het hierboven vermelde arrest,
geen enkele politierechter van dat arrondisse·
ment daartoe bevoegd is (zie de volgende
arresten van Verbreking : 16 December 1901
(Bull. en PAsiC.; 1902, I, 69, met het advies
van H. advocaat generaal Van Schoor),
13 Maart 1922 (ibid., 1922, I, 196, met het
advies van H. procureur generaal Leclercq),
23 :ranuari 1933 (ibid., 1933; I, 78, met het
advies van H. advocaat generaal Sartini van
den Kerckhove).
(2) Sic Verbr., 3 Maart en 14 April 1924
(Bull. en PAsiC., 1924, I, 226 en 304); 14 Juni
1937 (ibid., 1937, I, 183); 31 October 1938
(ibid., 1938, I, 342, A., 5°).
(3) Vasts l'echtspraak.
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'(GORDIEN, T. SYNDICAT DU COMMERCE
DES VINS.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
27 Maart 1939.- 28 Kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Genart. Gel~ikluidende conclus'ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2 8 KAMER.-

28 Maart 1939.

1° VERKEER. MOTORVOERTUIG DAT
MOET VOORZIEN ZIJN VAN EEN NUMMERPLAAT.- VOERTUIG GEBRUIKT OP DEN
OPENBAREN WEG. BETEEKENIS VAN
DEZE WOORDEN.
2° VERKEER. MOTORVOERTUIG GEBRUIKT OP DEN .OPENBAREN WEG. NUMMERPLAAT WAAROP DE.REGEERINGSSTEMPEL MOET VOORKOMEN. VERPJ.ICRTING ALLEEN GELDEND VOOR ANDERE MOTORVOERTUIGEN DAN MOTORRIJWIELEN MET RULPMOTOR.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESLISSING DIE ZICR, IN RAAR FEITELlJKE REDENEN, NIET UITSPREEKT OVER
RET BESTAAN VAN EEN WETTELIJK BESTANDDEEL VAN RET MISDRIJF.
RECRTELIJKE' RED EN GEGROND OP DE
WETSBEPALING DIE RET MISDRTJF OMSCRRIJFT. - DUBBELZINNIGE REDENEN
DIE RET HOF NIET TOELATEN ZIJN CONTROLE UIT TE OEFENEN. VERBREKING.
t.o VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN.

10 Gebruikt een motorvoertuig, in den zin
van artikel 110, § 1, van het Koninklijk
(1) Elk vonnis van veroordeeling in strafzaken moet gesteund zijn op een rechtelijke
reden (motif de droit) en een feitelijke redan
(motif de fait). Ret is gegrond op een feitelijke reden wanneer het de opgave bevat van
het feit dat het misdrijf uitmaakt; het is met
rechtelijke redenen omkleed wanneer het de
wetsbepaling aanwijst die van dat feit een
misdrijf maakt en de toe te passen straf voorziet (Grondw., art. 97). -.Zie Verbr., 28 November 1932 (Bull. en PAsiC., 1933, I, 30 en
de voetnota 2); 25 Juni 1934 (ibid., 1934, I,
339, 340 en de voetnota 2); ad vies van den
H. procureur genera~tl Leclercq bij Verbr.,
28 Januari 1924 (Bull. en PAsrc., 1924, I,
'174 en 177).

besluit van 1 Februari 1934, hij die op
den openba.ren weg een motorvoertuig in
het verkeer brengt waarover hij, althans
in zekere mate, beschikt.
2° Het voorschrift van artikel 110, § 1, van
het Koninklijk beslttit van 1 Februari
1984, luidens hetwelk de nummerplaat
van een op den open baren weg gebruikt
motorvoert1tig den regeeringsstempel moet
dragen, betreft enkel de motorvoertuigen
die geen motorrijwielen of rijwielen met
hulpmotor zijn.
·
3° De beslissing die zich, in haar redenen
van feitelijken aard, noch over het bestaan,
noch ovm· het niet- bestaan van een bestanddeel van het misdrijf uitspreekt, maar in
haar redenen van rechtelijker: aard de
wetsbepaling, die het misdrijf omschrijft,
aanwijst en aldus verklaart dat het vastgestelde feit door die wetsbepaling voorzien .is, steunt or dubbelzinnige redenen
die aan het Ho niet toetaten zijn controle uit te oefenen (1). Zoodanige beslissing schendt artikel 97 van de Grandwet.
4o 0 W anneer in correctioneele zaken of in
politiezaken de verbreking gegrond is
daarop dat de redenen van de bestreden
beslissing onzekerheid laten aangaande
de vraag of het feit, waaraan beklaagde
schuldig verklaard werd, al dan niet een
misdrijf uitmaakt, geschiedt die verbreking met verwijzing, zelfs op de e.nkele
voorziening van den veroordeelde.
(JORIS.)
ARREST.

Gelet op het vonnis der correctioneele
recbtbank te Brussel, zetelend in graad
van beroep, in dato 25 J anuari 1939,
waartegen de voorziening gericht is;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, artikelen 1,
In het geval van het arrest him·boven bevatte de rechtelijke reden de verwijzing naar
de toe te passen strafbepaling, maar doordat
de feitelijke opgave het gebruikte voertuig
een « autovoertuig » noemde, liet zij de vr~ag
open of dit autovoertuig a1 dan niet een
ander motorvoertuig was dan een .motorrijwiel of rijwie1 met hulpmotor, dan wanneer de wetsbepaling die het feit omschrijft
slechts geldt voor het motorvoertuig dat geen
motorrijwiel en geen rijwiel met hulpmotor
is. Daaruit ontstond een dubbelzinnigheid in
de redenen van het vonnis dat de veroordeeling uitsprak, dubbelzinnigheid die aanleiding
gaf tot verbreking.
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2, 3 en 6 der wet van 1 Oogst 1899, gewijzigd door de wet van 16 December 1935,
artikelen 2, 110, alinea 1, van het Koninklijk besluit van 1 Februari 193(l, 1101,
113(l, 1317, 1318, 1319, 1320 en 138(l van
het Burgerlijk Wetboek, en artikel 17(l
van het Wetboek van StrafvorderiPg,
doordat bestreden vonnis eischer in verbreking strafrechtelijk heeft veroordeeld
als dader der inbreuk op artikel 110,
alinea 1, van het Koninklijk besluit van
1 Februari 193(l, om « een motorvoertuig
te hebben gebruikt, voorzien van een
nummerplaat met het nummer van inschrijving overgenomen uit het algemeen
repertorium der motorvoertuigen van het
Rijk, maar waarop de regeeringsstempel
niet voorkwam », en den genaamden Van
Goethem aileen voor deze veroordeeling
burgerlijk verantwoordelijk heeft verklaard; dan wanneer de dagvaarding, die
bewijskracht heeft, aantoont dat eischer
iri verbreking de aangestelde was van gezegden Van Goethem, en dat, daar het
Koninklijk besluit niet het verkeer met
voertuig zonder de reglementaire teekens
straft maar het gebruik van zulk een voertuig, het de eig'enaar van gezegd voertuig
is die de inbreuk begaat en er dus strafrechtelijk verantwoordelijk voor is :
Overwegende dat bestreden vonnis
vaststelt dat het autovoertuig (zonder
reglementaire plaat), dat eischer bestuurde als aangestelde van de partij die burgerlijk verantwoordelijk werd gedaagd,
hem door zijn werkgever was toevertrouwd;
Overwegende dat deze omstandigheid
aanduidt dat eischer in zekere maat ten
minste, over het voertuig beschikte; dat
het vonnis daarenboven vaststelt dat
eischer met het voertuig over den openbaren weg gereden heeft;
Overwegende dat bijgevolg bestreden
vonnis, door te beslissen dat eischer het
voertuig, op den openbaren weg heeft gebruikt, daardoor geenszins artikel 110,
§ 1, van het Koninklijk besluit van 1 Februari 193(l, noch de andere in het middel
bedoelde
wetsbepalingen
geschonden
heeft;
Overwegende dat het middel in rechte
dus niet opgaat;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, artikel 71
van het Strafwetboek, artikelen 1101,
1134, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, en artikel174 van het Wetboek
van Strafyordering, doordat bestreden
vonnis, zonder de door eischer in verbreking genomen conclusien te .beantwoorden,
het middel afgeleid uit den zedelijken
dwang verworpen heeft, door op een alge-

meene wijze te verklaren dat het bestaan
van een band van aanstelling geen wettige
grond van rechtvaardiging is, dan wanneer eischer in verbreking, in zijn eonclusien de bijzondere omstandigheden der
zaak nauwkeurig had bepaald, en dat de
zedelijke dwang kan voortspruiten uit den
staat van ondergeschiktheid; en omtrent
het middel van ambtswege : schending
van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat artikel 110, § 1, van
het Koninklijk besluit van 1 Februari
1934 zegt : << Ieder op den openbaren weg
gebruikt motorvoertuig moet voorzien
zijn van de nummerplaat met het nummer
van inschrijving, overgenomen uit het algemeen repertorium der motorvoertuigen
van het Rijk_ Op die plaat, welke dient om
den eigenaar of den houder van het voertuig te identifieeren, moet daarenboven,
als het een ander motorvoertuig dan een
motorrijwiel of een rijwiel met hulpmotor
geldt, de regeeringsstempel voorkomen »;
Overwegende dat uit deze beschikking
voortvloeit dat, indien het vereischt is dat
ieder op den openbaren weg gebruikt motorvoertuig moet voorzien zijn van een
nummerplaat, op deze plaat de regeeringsstempel slechts moet voorkomen als het
voertuig een ander motorvoertuig is dan
een motorrijwiel of een rijwiel met hulpmotor;
Overwegende dat bestreden vonnis
eischer veroordeelt bij toepassing van dit
artikel samen met artikelen 2 en 6 der
wet van 1 Oogst 1899, gewijzigd door de
wet van 1 Oogst 1924;
Overwegende dat dit vonnis in zijn
redenen van feitelijken aard vaststelt dat
het voertuig door eischer gebruikt een
« autovoertuig » was, zonder zich uit te
spreken over het punt of dat voertuig een
ander voertuig was dan een motorrijwiel
of een rijwiel met hulpmotor; dat het vonnis nochtans, in zijn redenen van rechtelijken aard, verklaart dat het vastgestelde
feit onder toepassing valt van voornoemd
artikel 110, § 1, dat, wat het voorkomen
van den regeeringsstempel betreft, slechts
van toe passing is op de andere ·motorvoertuigen dan de motorrijwielen of rijwielen met hulpmotor;
Overwegende dat het vonnis aldus de
vraag onbeantwoord laat of het eischer
veroordeelt omdat het beweert dat ieder
op den openbaren weg gebruikt motorvoertuig van den regeeringsstempel moet
voorzien zijn, of omdat het voertuig door
eischer gebruikt noch een motorrijwiel,
noch een rijwiel met hulpmotor was; dat
het vonnis van het Hof niet toelaat zijn
toezicht uit te oefenen op de wettelijkheid
der veroordeeling en artikel 97 der Grond-
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wet, dat eischt dat. elk vonnis met redenen
omkleed weze, schendt;
Wat de verwijzing' betreft :
Overwegende dat het Hof van verbreking geen kennis neemt van de feitelijke
toedracht der zaken (Grondw., art. 95);
Overwegende da t het aan het Hof niet
toegelaten is van dit beginsel van zijn inrichting af te wijken, tenzij daarvan uitdrukkelijk of impliciet door een beschikking der Grondwet of van een bijzondere
wet wordt afgeweken;
Overwegende dat uit dezen grondregel,
wanneer de bestreden beslissing verbroken
wordt, voor het Hof de verplichting voortvloeit den grond van het geding naar de
rechtsmacht te verwijzen die er kennis
van moet nemen (artikel 17 der wet van
4 Oogst 1832, organieke wet van de rechterlijke orde);
Overwegende dat geen enkele wetsbeschikking, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, van dit beginsel afwijkt in het
geval .zooals hier, waar een arrest of een
vonnis, geveld in correctioneele- of in
politiezaken, een ver~>Ordeeling uitspreekt,
zonder alle vaststellmgen te doen die het
Hof toelaten na te gaan of het feit, waaraan de beklaagde schuldig wordt verklaard, een misdrijf uitmaakt;
Dat de verwijzing in zulkdanige veronderstelling bevolen, zelfs op de voorziening
van den veroordeelde aileen, een wettelijk
gevol.g is van de vernietiging van het
vonms;
Om deze redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel der voorziening, waarvan het onderzoek geen belang
meer heeft, het Hof verbreekt bestreden
vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers der
rechtbank van eersten aanleg te Brussel
en dat melding er van zal gemaakt worden
in den rand der vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van den Staat; verwijst
de zaak naar de rechtbank van eersten
aanleg te Nijvel, zetelend in graad van
beroep van den politierechter.
28 Maart 1939. - 2e Kamer. - Vaarzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijkluidende canclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.
2° KAMER. -

28 Maart 1939.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- S'rRAFZAKEN. - MIDDELEN DIE FEITELIJKEN GRONDSLAG MISSEN.
2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - VASTSTELLINGEN VAN HET PROCES-VERBAAL

VAN DE POLITIE.- ZIJN NIET BINDEND
VOOR DEN RECHTER.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. CONCLUSIES. - BEANTWOORDING.
4° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER. - STRAFZAKEN. 0VEREENKOMST. -. UITLEGGING.
1° JY!issen feitelijken grands lag de middelen
dte st~un_en op een vaststelling of op een
beschtkktng van de bestreden beslissing
dan wanneer deze beslissing die vaststel~
ling en die beschikking niet bevat (1).
2° De vaststellingen van een praces-verbaal
van .de politie binden niet den ten grande
beshssenden rechter die de vo6r hem aangebrachte bewijzen naar waarde vermag
te beaordeelen (2).
3° W anneer de canclusies van beklaagde
~lechts feitelijke beschauwingen bevatten
ts de beslissing, die het bestaan van het
misdrijf vaststelt in de bewaordingen van
de wet, met wettelijke redenen amkleed (3\.
4° Wanneer de ten grande oardeelende rechter aa'l!' ee'!! aver,ee'(!k~mst een uitlegging
geeft dte met strt)dtg ts met de bewoording
er van, is die uitlegging bindend (4).
(SCHEFFEMEYER.)
Arrest overeenstemmend met den korken inhoud.
28 Maart 1939.- 2e Kamer.- Vaorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggeve:, H. Wouters. - Gelijkluidende cancluste, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER.- 28 Maart 1939.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL ONTLEEND
AAN EEN VERGISSING IN DE AANWI.JZING
(1) Sic Verbr., 10 en 16 Januari 1939,
supra, blz. 10 en 12.
(2) Sic Verbr., 3 Januari 1922 (Bull. en
PAsrc., 1922, I, 118); 27 April 1936 (ibid.,
1936, I, 221); 11 October 1937 (ibid., 1937,
I, 278, B, 2°; Arresten van het Hot van ve1·b1·eking, 1937, 111).
(3} Verbr., 12 Juli 1938 (Bull. en PABIC.,
1938, I, 280; Arresten van het Hot van vtn·brelcing, 1938, 177); 28 October 1937 (ibid.,
1937, I, 321).
(4) Sic Verbr., 8 November 1937 (Bull. en
PAsrc., 11137, I, 331 en de voetnota 1; A'f'festen
van het Hot van verbreking, 1937, 146);
9 Oct.ober 1924 (Bull. en PAsrc., 1924, I, 540).
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VAN DE WETSBEPALING DIE DE STRAF
VOORZIET. TOEGEPASTE STRAF WETTELIJK. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
VOORZIENING VAN BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OVER DE BURGERLUKE VORDERING. GEEN MIDDEL
WORDT AMBT.SHALVE OPGEWORPEN.

3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ.- GEEN MID DEL WORDT AMBTSHALVE OPGEWORPEN.

Is niet ontvankelijk het middel dat steunt
op een vergissing in de aanwijzing van
de wetsbepaling_die de o;p het wanledrijf
toepasselijke straf voorzzet, dan wanneer
de toegepaste straf wettelijk moest opgelegd worden, gelet op de feitelijke
vaststeltingen van de bestreden beslissing {1). {Wb. v. Strafv., artt. 411
en 414.)
2° Het Hof werpt ambtshalve, op de voorziening van beklaagde, geen middel op
ten aanzien van de beslissing over de burgerlijke vordering {2).
so Het Hof werpt ambtshalve, op de voor~
z;iening van de burgerlijke partij, geenerlei middel op {S).

1°

(MARTENS, T. REYNAERT EN ANDEREN.)

2e KAMER.- 28 Maart 1939.
1° BEWIJS. STRAFZAKEN. VERDUISTERING. BETWISTING AANGAANDE RET BESTAAN OF DE UITLEGGING
VAN EEN CONTRACT. VERPLICHTING
VOOR DEN STRAFRECHTER ZICH TE GEDRAGEN NAAR DE REGELEN VAN HET
BURGERLIJK RECHT.
20 BEWIJS. STRAFZAKEN. VERDUISTERING. CONTRACT BETREFFENDE EEN ZAAK 'DIE HET BEDRAG OP DE
WAARDE VAN 1,500 FRANK TE BOVEN
GAAT. GERECHTELIJKE BEKENTENIS.
KAN NIET GESPLITST WORDEN TEGEN HEM DIE ZE DEED.
so MIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDELEN AMBTSHALVE OPGEWORPEN. STRAFZAKEN. VERBREKING
AMBTSHALVE,

4° VERBREKING. -

DRAAGWIJDTE.

1° Indien het bestaan of de uitlegging van
een contract, waarvan de uitvoering aanleiding gaf tot een bedriegl~ike verduistering, betwist wordt, moet de strafrechter
zich gedragen naar de regelen van het
burgerlijk recht, wanneer hij uitspraak
doet over het bestaan of de uitvoering van
dat contract (4). (Wet van 17 Apri11878,
art. 16.)

. 2° De regel die voorschrijft dat de gerechtelijke bekentenis niet kan gesplitst worden
tegen hem die ZP aflegde is van toepassing
28 Maart 19S9. - 2e Kamer. - Voorop de bekentenis over het bestaan van een
zitter, H. Rolin, voorzitter. Verslagcontract, waarvan de uitvoering aanleigever, H. Fontaine. - Gelijkluidende conding gaf tot een vervolging en telastlegging
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
wegens bedrieglijke verduisteririg (5).
0
advocaat generaal.
S W anneer de strafrechter bij de vaststel-

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.

(1) Sic Verbr., 19 Mei 1937 (Bull. en PAsrc.,
19.37, I, 146; Arresten van het Hof van verbl·eking, 1937, 43 en 44); - Vergelijk Ve1•br,
28 Maart 1939, supra, biz. 119 en de voetnota I. Indien de bestreden beslissing
geen enkele wetsbepaling aanwijst, die de toegepaste straf voorziet, schendt zij artikei 97
van de Grondwet (Verbr., 28 November 1932,
Bull. en PAsrc., 1933, I, 30); 13 Maart 1933
(ibid., 1933, I, 161 en de voetnota 1, biz. 162);
20 Juni 1934 (ibid., 1934, I, 328); 19 Januari
1937 (ibid., 1937, I, 22, 1 °).
(2) en (3) Vaste rechtspraak.
(4) Sic Verbr., 11 Februari 1935 (Bull. en
PASIC., 1935, I, 147); 3 Juni 1935 (ibid.,
1935, I·, 270); 16 Maart 1936 (ibid., 1936,
I, 194).
(5) Beklaagde had v66r den rechter bekend
dat hij de diamantsteentjes had ontvangen
maar ze daarna teruggegeven had. Zijn
gerechtelijke bekentenis was bijgevoig een

samengestelde bekentenis (aveu compiexe),
waarvan het tweede gedeeite (de teruggave)
nauw verbonden was met het eerste· gedeeite
(de ontvangst). Zij kon derhaive niet gesplitst worden ten nadeeie van beklaagde
{Burgeri. Wb., art. 1356; PLANIOL, Droit
civil, nr 54 en voetnota). Qui modificat suam
re11ponsionem, censetur absque Ulo modo negm·e
intenogata.
In strafzaken geldt de t·egei dat de. onsplitsbaarheid van de bekentenis niet van
toepassing is op het bewijs van een misdrijf,
behaive wanneer het lnisdrijf verband houdt
met het bestaan en de uitvoering van een
contract, zooals bij misbruik van vertl'ouwen
(Verbr., 17 Novembe1• 1930, PAsiC., 1930, I,
365, 30),
In dit geval moet het openbaar lninisterie
het bewijs van het contract Ieveren overeenkomstig de bewijsregeien van het burgerlijk
recht, en, indien de zaak de som of de waarde

._I

-

123-

ling van het bestaan van een door beklaagde betwist contract, waarvan de uitvoering aanleiding gaf tot een misdrijf,
de regelen van het burgerlijk recht heeft
miskend, wordt het middel, ontleend aan
de schending van artikel 16 van de wet
van 17 April 1.878, ambtshalve door het
Hof opgeworpen.
·4° Verbreking van de beslissing over de publieke vordering brengt verbreking mede
van de beslissing over de burgerlijke
·vordering.
·

Gelet op het arrest van bet Hof van
beroep te Brussel, 10 6 kamer, rechtdoende
"in strafzaken, in dato 3 December 1938,
tegen hetwelk de voorziening gericht is;
Over het middel van ambtswege opgeworpen: schending van artikel16 der wet
van 1? April 18?8 bevattende den voorafgaanden titel van het Wetboek van
Strafvordering en van artikel 1356 van
het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat aanlegger beticht was,
tusschen 6 J anuari en 2 April 1938, ten
nadeele van Coopmans, 268 diamantsteenen ter waarde van ?,108 fr. 10, die
hem op voorwaarde van ze terug te geven
of er een bepaald gebruik van te maken,
overhandigd werden, bedrieglijk te hebbeh hetzij verduisterd, hetzij verspild;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger artike116 der wet
van 1? April1878 inriep en beweerde dat
het contract tusschen hem en de burger-

lijke partij gesloten nopens het -verwerken
van diamanten een waarde van 150 frank
overtreffend, eerst schriftelijk moest bewezen worden alvorens men aanlegger uit
hoofde van verduistering of verspilling
kon straffen;
Overwegende dat het contract, waaraan de betichting verbonden was, een
overeenkomst was waardoor Coopmans
aanlegger 268 diamanten ter waarde van
7,108 fr. 10 zou toevertrouwd hebben;
Overwegende dat, naar luid van artikel16 der wet van 17 April18?8, wanneer
het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan
het bestaan ontkend wordt, de strafrechter, bij de uitspraak over het bestaan
van die overeenkomst of over haar uitvoering, zich moet gedragen naar de
regelen van het burgerlijk recht; dat deze
verplichting voor den rechter dee! uitmaakt van de rechtsregels door de wet
voorgeschreven omtrent het bewijs in
strafzaken; dat deze verplichting zelf van
openbare orde is; dat de niet-naleving er
van opgeworpen wordt van ambtswege;
Overwegende dat het bestreden arrest
het bewijs van het contract uitsluitend uit
de bekentenis van aanlegger afleidt;
Overwegende dat uit het arrest voortspruit dat, indien aanlegger wel verklaard
heeft dat hij een zekere alhoewel onbepaalde hoeveelheid diamantsteenen ontvangen had om ze te bewerken, hij er
echter aan toevoegde, dat hij ze alle terug
gegeven had ;
. Overwegende dat krachtens artikel1356
van het Burgerlijk Wetboek de gerechte-

1,500 frank te hoven gaat, mag het dat
bewijs niet aanbrengen door getuigen (artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 14 April 1938; wet van
17 April 1878, art. 16; Verbr., 12 December
1842, PAsw., 1843, I, 33).
De rechter zou dus ook niet zonder meer
mogen verklaren dat de gegevens van de
zaak en het v66r hem gedane onderzoek bewijzen dat er geen teruggave geschied is.
Nochtans verhindert de onsplitsbaarheid
van de gerechtelijke bekentenis geenszins dat
het openbaar ministerie, buiten de termen
van de bekentenis, de valschheid van een of
ander van haar deelen komt bewijzen, maar,
indien de som of de waarde 1,500 frank te
boven gaat, zal het openbaar ministerie zoodanig bewijs moeten leveren overeenkomstig
bet voorschrift van artikel 1341 van het
Burgerlijk Wetboek, tenzij blijkt dat men
zich bevindt in een van_ de bij de wet voor:ziene gevallen die een afWijking van dat voor-

schrift toelaten (Verbr., 22 Juni 1920, PAsrc.,
1921, I, 23).
Daaruit volgt dat de rechter het bewijs
door getuigen van een overeenkomst, wier
schending een misbruik van vertrouwen uitmaakt, wel zal mogen aannemen, indien hij
uitdrukkelijk vaststelt dat de schriftelijk
opgenomen bekentenis, die door beklaagde
v66r den onderzoeksrechter werd afgelegd en
onderteekend, een begin van bewijs door geschrift uitmaakt, dat kan aangevuld worden
door andere bewijsmiddelen (Verbr., 31 October 1887, PAsrc., 1888, I, 10, en het advies
van H. advocaat generaal Bosch). Maar zoodanig begin van bewijs door geschrift zou
niet kunnen gevonden worden in het door
den griffier opgemaakte zittingsblad, waarin
werd op enomen dat beklaagde bekend heeft
een som te hebben ontvangen, maar ze teruggegeven te hebben (Verbr., 12 December
1842, PAsrc., 1843, I, 33, en de voetnota 1).
P. D. B.

(DE WEYER, T. COOPMANS.)
ARREST.
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ten nadeele van wie ze gedaan heeft;
Overwegende dat uit het arrest niet
blijkt dat aanlegger er in zou toegestemd
hebben dat het eerste gedeelte zijner verklaring, waarin hij bekende een contract
te hebben gesloten krachtens hetwelk hem
diamantsteentjes toevertrouwd werden,
aileen zou weerhouden worden;
Overwegende dat het arrest, met, in die
omstandigheden, het eerste gedeelte der
verklaring van aanlegger te weerhouden
terwijl het het tweede gedeelte er van verwierp, zich, bij de uitspraak over bet bestaan van de overeenkomst die met bet
misdrijf verband hield, niet gedragen heeft
naar de rege!s van het burger!ijk recht,
en de wetsbepalingen in het midde! aangehaa!d geschonden heeft; dat de omstandighAid dat de feiten ten laste van betichte
gelegd s!echts moeiJijkheden in het uitvoeren van het contract uitmaken, den
rechter niet onts!oeg van de verplichting
· om zich, voor het bewijs van het contract
zelf, te gedragen naar de rege!s van het
burgerlijk recht;
Overwegende dat de vernietiging van
dit gedee!te van het arrest over de openbare vordering de vernietiging medebrengt
van het beschikkend gedeelte over de burgerlijke vordering;
Om deze redenen, het Hof vernietigt
het bestreden arrest; bevee!t dat onderhavig arrest za1 overgeschreven worden op
de registers van het Hof van beroep te
Brusse1 en dat er melding van za1 worden
gemaakt in den rand der vernietigde bes!issing; veroordeelt de burger!ijke partij
Coopmans tot de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
28 Maart 1939. - 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER. __:_ 28 Maart 1939.
1o VERKEER.- BESTUURDER VAN EEN

VOERTUIG DIE VAN RIGHTING WIL VERANDEREN. - TE GEVEN TEEKEN.- VERPLICHTING VAN ALGEMEENEN AARD.
2<' MIDDELEN TOT VERBREKING.
- EEN ENKELE STRAF WEGENS TWEE
MISDRIJVEN. - STRAF GERECHTVAARDIGD VOOR EEN VAN DIE MISDRIJVEN.- MIDDEL ONTBLOOT VAN BELANG.
3° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- AFSTAND.

1° De door artikel 96, 1°, van het Koninklijk besluit van 1 Februari 1934 opgelegde verplichting, die voorschrijft dat de
bestuurder van een voertuig de andeTe
weggebruikers door een teeken moet
waarschuwen, indien hij van Tichting wit
veranderen, is een verplichting van algemeenen am·d; zij moet zelfs nageleefd
worden wanneer de bestuurder zich op
een aansluiting bevindt en de zij baan wit
inrijden (1).
2° Wanneer een enkele straf werd uitgesproken wegens twee misdrijven, is het
middel dat slaat op een van die mlsdrijven
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
indien de straf gerechtvaardigd blijft ten
aanzien van het ander misdrijf.
3° Het Hof stelt den afstand vast van de
vom·ziening van beklaagde ten aanzien
van de beslissing over de burgerlijke vordering.

(PANDELAERE, T. HUYSSEM.)
ARREST.
Gelet op het arrest geveld door het Hof
van beroep te Gent, den 30 December
1938;

I. Omtrent de beslissing op de publieke
vordering :
Overwegende dat aanlegger tot een enkele ge!dboete van 100 frank, verhoogd
met 60 opdeciemen, veroordeeld werd uit
hoofde van inbreuk op artikels 418 en 420·
van het Strafwetboek en voor inbreuk opartike!en 96, eerste lid, van het Koninklijk besluit van 1 Februari 1934, en 2 der
wet van 1 Augustus 1899;
Voor zoover het middel het tweede misd.rijf aangaat dat ten laste van aanlegger·
vastgesteld werd :
Overwegende dat artikel 96, eerste lid,.
van hoogervermeld Koninklijk besluit den
bestuurder van een voertuig, die zijn
richting wil wijzigen, uitdrukkelijk voorschrijft zulks aan de andere weggebruikers
door een teeken kenbaar te maken; dat
dit voorschrift van volstrekt algemeenen
aard is, zooals blijkt uit de bewoordingen
der tweede alinea van dezelfde bepaling;·
Dat aldus het middel, wat dezen tak
betreft, in rechte mist;
Voor zoover het middel het eerste misdrijf aangaat :
Overwegende dat de uitgesproken straf
geheel en al gerechtvaardigd is door de
(1) Zie Verbr., 7 Juli 1936 (Bull. en PAsiC.,
1936, I, 342); 4 October 1938 (arresten van
het Hof vari verbreking, 1938, 196; Bull. en,_
P.Asrc., 1938, I, 303).
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tweede overtreding ten laste van aanlegger vastgesteld, zoodat het middel van
al belang ontbloot is en mitsdien niet
ontvankelijk is;
II. Omtrent de beslissing op· de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanvrager afstand
heeft gedaan van zijne voorr.iening;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening voor wat de beslissing betreft
op de publieke vorde'ring; decreteert den
afstand voor wat de beslissing betreft op
de burgerlijke vordering; veroordeelt aanvrager tot de kosten.
28 Maart 1939.- 2e kamer. - Voorzitter : H. Rolin, voorzitter. Verslaggever : H. Wouters. Gelijkluidende
conclusie : H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

. 2 6 KAMER.- :28 Maart 1«)39.
1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDELEN ONT'
BLOOT VAN BELANG.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT FEITELIJKEN GRONDSLAG MIST.
1° Zijn niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, de middelen waarbij beklaagde
als grief tegen de bestreden beslissing
aanvoert dat zij een onwettelijkheid begaan heeft ten nadeele van de burgerlijke
partij of van een medebeklaagde (1).
2° Mist feitelijken grondslag het middel
gesteund op een door een medebeklaagde
gepleegd misdrijf, dan wanneer dit misdrijf door de bestreden beslissing niet bewezen werd verklaard.
(BACKELJAN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.

2e KAMER.- 28 Maart 1939.

1o ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE
SLAGEN EN VERWONDINGEN.VERKEER. - KUNNEN BESTAAN ONAFHANKELIJK VAN ALLE OVERTREDING VAN
DE VERKEERSVERORDENING.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT FEITELIJKEN GRONDSLAG MIST.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
8TRAFZAKEN. MIDDELEN DIE
DOOR HET HOF NIET IN AANMERKING
WORDEN GENOMEN.
to 0 VERBREKING. - BESLISSING OVER
DE BURGERLIJKE VORDERING. - GEEN
MIDDEL WORDT AMBTSHALVE OPGEWORPEN.

1° Het gebrek aan vooruttzicht of voorzorg,
bestanddeel van het wanbedriJf van onvrijwillig toegebrachte slagen of verwondingen, bestaat bij een verkeersongeval
niet noodzakelijk in de overtreding van
een bepaling van de algemeene verkeersverordening (2).
2° Missen feitelijken grondslag de middelen die 'tegen de bestreden beslissing
aanvoeren dat zij een verkeerde uitlegging
van den eersten rechter bekrachtigd heeft
en een tekortkoming ten laste van de burgerlijke partij niet heeft vastgesteld, dan
wanneer die beslissing zulke bekrachtiging niet bevat en een tekortkoming vanwege de burgerlijke partij vaststelt (3).
3° ~et Hof neemt alleen in aanmerking de
mtddelen door beklaagde-eischer opgegeven in de verklaring tot voorziening,
in het verzoekschrift waarvan spraak i;n
artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, of in de memorie neergelegd
tot staving van de voorziening.
too Het Hof werpt ambtshalve, op de voorziening 11an beklaagde, geen middel op
tegen de beslissing over de burgerlijke
v01·derin g (to).
(WELVAERT, T. LITS.)

28 Maart 1939. - 26 Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

Gelet op het bestreden arrest op 30 December 1938 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;

(1} Zie Verbr., 3 Februari 1936 (Bull. en
1936, I, 146, A, 16°} en de voetnota 2 onder Verbr., 6 November 1922 (ibid.,
1923, I, 40).
(2} Ret Hof van verbreking heeft reeds
meermalen dit beginsel uitgesproken; zie
Verbr., 10 Mei 1932 (Bull. en PASIC., 1932,

I, 166); 9 Juli 1934 (ibid., 1934, I, 362};
15 Maart en 11 April 1938 (ibid., 1938, I,
92. 1°, en 143; Arre~ten van het Hof van
verbreking, 1938, 56}.
(3} Verbr., 10 en 16 Januari 1939 (supra,
.blz.10, 12).
(4) Vaste rechtspraak.

PASIC.,

ARREST (uittreksel).
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Omtrent de beslissing op de publieke
vordering :
·Over bet eerste ·middel, daaruit afgeleid
dat het bestreden arrest aanlegger veroordeeld heeft uit hoofde van onvrijwillige
slagen en verwondingen, alswanneer er
ten laste van aanlegger geen inbreuk op
den W egcode vastgesteld werd :
Overwegende dat het gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg, bij artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek bepaald, uit
een inbreuk op den Wegcode niet noodzakelijk bestaat, zelfs wanneer het om
een verkeersongeval gaat;
Dat het mid del in rechte mist;
Het overige stemt overeen met den koren inhoud.
28 Maart 1939. - 2" Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat gen,eraal.
28 KAMER. -

28 Maart 1939.

1o STRAFFEN.- RAMENLOOPENDE WANBEDRIJVEN. - VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. - HOOGSTE BEDRAG.
20 VERBREKING. DRAAGWIJDTE.
3° VERBREKING. GEDEELTELIJKE
VERBREKING. - VERBREKING ZONDER
VERWIJZING.

28 Maart 1939. - 2" Kamer. - VOO'r-zitter. H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. __:_ Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

1 8 KAMER.- 30 Maart 1939.
1o MIDDELEN TOT VERBREKING ..
- BURGERLIJ.KE ZAKEN. - ONTVANKELIJKHEID.
2° VERZEKERINGEN. - BEWIJS VAN
DE VERBINTENIS VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ TEGENOVER DE VERZEKERDEN.- 0NTWERP VAN POLIS OPGEMAAKT DOOR DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ EN DOOR HAAR OVERHANDIGD·
AAN EEN VERZEKERINGSAGENT. - AANVAARDING DOOR DE VERZEKERDEN VAN
RET AANBOD DAT HUN DOOR DEN AGENT
NAMENS DE MAATSCHAPPIJ WORDT GEDAi\N.
3° VOORZIENING IN VERBREKING_
- BURGERLIJKE ZAKEN. - 0PGAVE
VAN HET MIDDEL. - GRIEF UITEENGEZET IN DE ONTWIKKELING VAN RET MIDDEL, MAAR ZONDER VERBAND MET DE
OPGAVE.- HET HOF NEEMT HEM NIET
IN AANMERKING.
4o BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER. - UITLEGGING VAN
EEN OVEREENKOMST. BEDOELING
VAN DE PARTIJEN.
5° MIDDELEN TOT VERBREKING.
:.___ ONTVANKELIJKHEID.

1o In geval van samenloop van wanbedrijven, die niet in staat van wettelijke herhaling gepleegd werden, mogen de vervangende gevangenisstraffen samen opgelegd zes maanden niet overschrijden (1).
1° Mist feitelijken grondslag het middel
(Strafwb., artt. 40 en 60.)
gesteund daarop dat het best1'eden arrest
20 Wanneer het Hof verbreekt omdat de
beslist heeft dat een verzekeringsmaatvervangende gevangenisstraffen, uitgeschappij verbonden is daardoor alleen
sproken bij samenloop van wanbedrijven,
dat haar zoogezegde lasthebber zich bij de
zes maanden te hoven gaan, geschiedt de _
clienten voorstelde als houder van een
verbreking slechts op dat punt (2).
aanbod tot verzekering, uitgegaan van die
3° Wanneer het Hof gedeeltelijk verbreekt
maatschappij, welke opdracht ook hem
omdat de vervangende gevangenisstratfen,
door haar moge verleend geweest zijn, dan
uitgesprolcen bij samenloop van wanbewannee1' het arrest vaststelt dat die lastdrijven, zes maanden te boven gaan, gehebber voorzien was van een onbeperkte'
schiedt de verbreking zonder verwijvolmacht om de zaak af te handelen.
zing (3).
2o Indien een verzeke1'ingsmaatschappij de
(DE WITTE.)
polis heeft gereed gemaakt en ove1'handig.d'
heeft aan een persoon, agent genoemd, dte
Arrest overeenstemmend met den koraldus geheele volmacht verk1'eeg om de zaak
ten inhoud.
afte handelen, kan de 1'echter daaruit afleiden dat de verzekeringsmaatschappij tegen(1) (2) en (3) Zie Verbr., 23 Juli 1934
over de verzekerden ve1'bonden was vanaf'
Bull. en PAsiC., 1934, I, 367 en de voethet oogenblik dat de verzekerden het aannota 1); 30 November 1936 (ibid., 1936, I,
bod van verzekering, aan hen gedaan
435, 1°, 2° en 3•); 10 November 1937 (Arresten
namens de maatschappij en door dien
van het Hot van verbreking, 1937, 149).
agent, hebben aangenomen.
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3° In burgerlijke zaken wordt de grief, die
geformuleerd is in de ontwikkeling van
het middel, maar die vreemd is aan de
opgave van dit middel, door het Hof niet
in aanmerking genomen. (Wet van

Gelet op het bestreden arrest, den 26 November 1937 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 1984, 1989 en 1998 van het
Burgerlijk Wetboek nopens de lastgeving,
1108 en 1134 van hetzelfde Wetboek,
nopens de bindende kracht der overeenkomsten, 1 en 28 der wet van 11 Juni 1874'
op de verzekeringen, en artikel 97 der
Grondwet, doordat bestreden beslissing,
om te bewijzen dat de betwiste verzekeringsovereenkomst waarlijk was ontstaan v66r de ramp van 9-10 Juli 1933,.
verklaard heeft dat welke ook de macht
was die hem door eischeres was opgedragen, dezer beweerde lasthebber, H. Devos, haar geldig had gebonden, dit om de
eenige reden dat hij zich als draf(er van
een aanbod van verbintenis van harentwege, bij verweerders had aangeboden,
dan wanneer, luidens artikelen 1989 en
1998 van het Burgerlijk Wethoek, de lasthehher niets meer kan doen dan wat in
zijn lastgeving vermeld staat, en de lastgever niet gehonden is voor wat daarhoven
werd gedaan, tenzij voo:rl zoover hij het
uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft goedgekeurd;
Overwegende dat het middel, aldus omschreven, in feite niet opgaat; dat hestreden arrest, inderdaad, niet verklaart dat,
welke ook de macht was die hem door

eischeres was opgedragen, de Heer Devos,
deze had gehonden, om de enkele reden
dat hij zich als drager van een aanbod
van verbintenis van harentwege had aangehoden; dat het arrest, integendeel, aanstipt dat de diensthureeH:m van eischeres
de verzekeringspolis hadden gereed gemaakt, en deze aan den heer Devos hadden overhandigd, die er in voorkwam met
den titel van agent; dat Devos er zich
niet hij hepaald had zich hij verweerders
in verbreking als lasthehher van eischeres
aan te bieden, maar dat hij, zooals het de
gewoonte is in zake verzekeringen, feitelijk drager was van volmacht om een
zaak af te handelen waarvan eischeres de
gevaren ken de;
Overwegende dat deze vaststellingen
bindend zijn, en dat het arrest, vermits
het een verbintenis gold van commercieelen aard, daaruit het feitelijk hestaan
heeft kunnen afleiden van de overeenkomst die de vennootschap met verweerders verhond, gezegde overeenkomst ontstaan zijnde, zoodra deze laatsten het
aanhod van verhintenis door hovengenoemden agent in naam der vennootschap gedaan, hadden aanvaard;
Overwegende dat eischeres, in de ontwikkeling van het middel aan de heslissing verwijt dat zij geen rekening heeft
g houden met een heding in het ontwerp
der polis ingelascht, en waaruit, volgens
haar, zou voortspruiten dat deze slechts
hindende kracht kon verkrijgen door (( de
handteekening » die zij er zou opzetten;
Maar overwegende dat dit hezwaar
vreemd is aan de uiteenzetting van het
middel, en dat; hijgevolg, artikel 9 der
wet van 25 Fehruari 1925 niet toelaat er
acht op te slaan;
Omtrent het tweede middel: schending
van artikelen 1134, 1135, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
nopens de hindende kracht der overeenkomsten en de bewijskracht der akten,
artikelen 1147 en 11!,8 van hetzelfde Wethoek, de gevallen regelende waarin · de
schuldenaar zich van zijn verbintenis kan
hevrijden uit oorzaak van overmacht,
artikelen 1109 en 1116 van hetzelfde Wethoek nopens het hedrag, artikelen 1168,
117 8, 1181, 1185 en 1186 van hetzelfde
Wetboek nopens de verhintenissen aangegaan onder schorsende voorwaarde, en

(1) Over de uitlegging van een overeenkomst en de taak daartegenover van bet Hof
van verbreking, zie Verbr., 8 December 1930
(Bull. en PAsrc., 1931, I, 5, en de voetnota 1
van·· den H. procureur generaal Gesche,

alsdan advocaat generaal, blz. 6); 17 November 1932 (ibid., 1933, I, 9); 10 October 1935
(ibid., 1935, I, 363); 24 Februari 1938 (ibid.,
1938, I, 66 en de conclusies van den' H' procureur generaal Leclercq).

25 Februari 1925, artt. 9 en 13.)
4° De ten gronde oordeelende rechter schendt
niet de trouw verschuldigd aan eene akte
die een overeenkomst inhoudt, indien hij
aan een beding van die overeenkomst een
· draagwijdte toekent welke, naar zijn
meening, overeenstemt met het inzicht van
de partijen (1). (Burgl. Wb., artt. 1319

en 1322.)
5° Is niet ontvankelijk het middel gericht
tegen een ten overvloede opgegeven reden.
(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « J,E MONDE »,
T. SCILLY EN HOSKENS.)
ARREST.

-128de verbintenissen met tijdsbepaling, arti- tijdsbepaling afhangend werd gemaakt
kelen 1 en 28 der wet van 11 Juni 187~. (schending van artikelen 1109, 1116,
op de verzekeringen, en artikel 97 der 113~, 1135, 11~7. 11~8. 1168, 1178, 1181,
Grondwet, doordat (eerste lid) bestreden 1185 en 1186 van het Burgerlijk Wetboek,
arrest de bewoordingen van artikel 5 van artikelen 1 en 28 der wet van 11 Juni
de betwiste verzekeringsovereenkomst ge- 187~ op de verzekeringen, en artikel 97
schonden en verdraaid heeft, artikel lui- der Grondwet) :
Omtrent het tweede middel, eerste en
dens hetwelk de Maatschappij, ingeval
van ramp, niet kan verplicht worden ver- tweede !eden :
Overwegende dat bestreden arrest noch
goeding te betalen indien de eerste premie
niet betaald is geweest, door te beslissen de bewoordingen, noch den geest van het
dat eischeres de geyolgen van den brand door de voorziening betwist beding misvan 9-10 Juli 1935 moest vergoeden, al- kent;
hoewel de overeengekomene premie, in
Overwegende dat het er zich bij beaile geval, slechts na het overkomen der paalt aan dit beding een draagwijdte te
ramp betaald werd, en dit door te beweren geven die, naar zijn meening, overeendat het beding niet nauwkeurig genoeg stemt met de inzichten der partijen;
Overwegende, inderdaad, dat, luidens
was, en dat er aanleiding bestond te onderzoeken en uit te leggen wat de partijen het arrest, het beding dat de regeling der
juist gewild hadden, dan wanneer onduh- ramp afhankelijk maakte van de betabelzinnige bewoordingen aile soortgelijke ling der eerste premie, niet toepasselijk
was, wanneer de verzekerde, binnen den
interpretatie uitsloten;
Doordat het Hof van beroep te Luik, normalen tijd, het noodige deed om zich
door de overeenkomst te verdraaien van deze eerste betaling te kwijten;
waarvan het moest kennis nemen, en
Overwegende dat het arrest beslist dat
door de toepassing ervan te weigeren, zulks wei in casu het geval is geweest;
de bewijskracht ervan alsook de verbinWaaruit volgt dat het middel niet mag
dende kracht der overeenkomsten heeft worden aangenomen;
miskend (schending van artikelen 113~,
Omtrent het derde middel : schending
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burger- van artikelen 1337 en 1338 van het Burlijk Wetboek, en artikel 97 der Grond- gerlijk Wetboek nopens de akten van
wet); en doordat [tweede lid] aangeklaagde erkenning en van bevestiging, artikelen
beslissing, om haar meening te recht- 1989 en 1998 van hetzelfde Wetboek,
vaardigen, eerst en vooral beweert dat nopens de lastgeving, artikelen 1 en 28
daar de overeenkomsten te goeder trouw der wet van 11 Juni 187~' op de verzemoeten worden uitgevoerd, eischeres de keringen, en artikel 97 der Grondwet,
rarrip moest waarborgen, niettegenstaande doordat bestreden beslissing - om te
. de laattijdige betaling der premie, omdat, bewijzen dat eischeres het aanbod zou
volgens haar, deze betaling niet te kwader hebben bekrachtigd en goedgekeurd dat,
trouw, maar uit oorzaak van een soort naar de meening van den rechter, de
van overmacht, door de verweerders was heer Devos in haar naam zou gedaan hebuitgesteld geweest, dan wanneer, eener- ben, en dat ze zou toegestemd hebben de
zijd.s, het Hof van beroep te Luik, geen ramp te regelen nadat deze zou zijn voorenkele kwade trouw bij de eischende gevallen, niettegenstaande de premie niet
vennootschap aanstipt, en dat het haar betaald was - er zich bij bepaalt de
geen enkele bedrieglijke praktijk verwijt, zoogezegde aanvaarding, door Devos, van
en dat de rechters de toepassing der over- de som in de polis bepaald, in te roepen,
eenkomsten niet mogen weigeren onder alhoewel zij nergens beweert · dat hij
voorwendsel dat de schuldenaar te goeder macht zo.u gehad hebben niet enkel om de
trouw zou geweest zijn; en dan wanneer, premie te aanvaarden, maar ook om een
anderzijds, zeFs indien verweerders door onvolmaakte overeenkomst te bekrachtieen omstandigheid van overmacht belet gen, en, voor de Maatschappij, de ver·geweest Waren de premie v66r de ramp te bintenis te doen ontstaan, de ramp te verbetalen (en bestreden arrest gaat zelfs goeden; maar dat zij enkel het feit inroept
niet zoover zulks te houden staan), dan dat Devos zich bij de verweerders zou
nog een belet, dat aan den schuldenaar hebben aangeboden als drager van onbeniet mag worden ten laste gelegd en dat perkte machten, dan wanneer deze zoogeeischer niet heeft uitgelokt, als gevolg niet zegde agent, indien hij niet gemachtigd
kan hebben een verbintenis te doen ont- was de overeenkomst te sluiten, ook niet
staan die (zooals in casu, de verbintenis, gemachtigd was deze te beteekenen en
voor eischeres, de kwestige ramp te waar- afstand te doen van het recht om het nietborgen), onder schorsende voorwaarde voorkomen van een gebeurtenis te .doen
werd aangegaan,- of van een schorsende gelden waarvan de verbintenis der Maat-
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schappij afhing, en dat de verklaringen,
die hij aan verweerders zou hebben gedaan, hem de machten niet hebben kunnen geven die hij niet had :
Overwegende dat, zooals hierboven
werd bewezen, bestreden arrest, door zijn
bindende beoordeeling over de overeenkomst en de feiten der zaak, de beslissing
heeft gerechtvaardigd luidens dewelke
eischeres jegens verweerders gebonden was
zoodra verweerders het in haar naam door
haar lasthebber gedane aanbod hadden
aanvaard, en dat zelfs indien zij de verzekeringspremie nog niet hadden betaald;
Overwegende dat, in die omstandigheden indien zelfs het arrest, zooals het
midde'l het beweert, daarenboven zijn beslissing gemotiveerd had door de beschouwing dat het aanvaarden door den
agent van de premie, betaald na de ramp,
afstand zou medebrengen, van wege de
vennootschap, van haar recht de laattijdigheid dezer betaling in te roepe~, dan
rtOO' die beweegreden als overbod1g zou
• vogrkomen en dat, bijgevolg, het middel
dat die b~weegreden bestrijdt, van belang zou ontbloot zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening·· ·veroordeelt eischeres tot de
kosten en t~t de vergoeding van 150 frank
jegens verweerders.
30 Maart 1939.- 1e Kamer.- Voo.rzitter H. Jamar, eerste voorzitter. - Verslagg'ever, H. Soenens. Gelijkluidende
.. conclusie, H. Leon Cornil, advocaat geneTaal. - Pleiters, MMers Collette en Hermans.

1 e KAMER. -

3 April 1939.

(BUITENGEWONE TERECHTZITTING.)
1o VOORZIENING IN VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - 1\.AN DE
VOORZIENING TOE TE VOEGEN STUKKEN.
2o VOORZIENING IN VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. DRAAGWIJDTE VAN DE VORDERING VAN DEN
OORSPRONKELIJKEN EISCHER. BEPAALD DOOR DE BESTREDEN BESLISSING.
3° ERFDIENSTBAARHEID. - LIGHTEN DIE BESTONDEN IN DEN SCI-!EIDSMUUR VAN TWEE ERVEN TEN TIJDE
VAN HUN SCI-lEIDING. GEEN ERFDIENSTBAARHEID VAN UITZICHT GEVESTIGD DOOR BESTEM:tiUNG VANWEGE
DEN HUISVADER TEN V~ORDEELE VAN
DEN EIGENAAR VAN DEN MUUR. .RECHT VAN DEN EJGENAAR VAN RET

VERBR., 1939. -

9

ANDERE ERF OM OP ZIJN EIGENDOM EEN
MUUR TE BOUWEN EN DE LIGHTEN TE
VERSPERREN.
r._o MIDDELEN TOT VERBREKING. 0NTVANKELIJKI-!EID.
1° In burgerlijke zaken is eischer niet gehouden de uitgifte of het beteeke.nd afschrift van de in eersten aanleg gewezen
beslissing aan zijr~; voorziening toe te voegen, wanneer de ~n beroep verleende beslissing op geen enkel punt de redenen
van den eersten rechter overneemt. (Wet
van 25 Februari 1925, art. 10.)
2° In burgerlijke zaken wordt de draagwijdte van de vordering van den oorspronkelijken eischer bepaald door de
besireden beslissing. (Wet van 25 Februari 1925, art. 10.)
3° Het bestaan van lichten in den scheidsmuur van twee erven, ten tijde van hun
scheiding, doet geen erfdienstbaarheid
van uitzicht door bestemming vanwege
den huisvader ontstaan ten voordeele van
den eigenaar van dien muur; de eigenaar van het andere erf mag op zijn grond
een muur bouwen en de lichten versperren (1). (Burgi. Wb., artt. 6?6, 677, 692
en 693.)
4. 0 Is niet ontvankelijk het middel gericht
tegen een ten overvloede opgegeven reden.

(REDANT, T. 1-!0PPENBROUWER.)
ARREST .
Gelet op het vonnis der rechtbank van
eersten aanleg te Brussel, in dato 28 October 193?;
Omtrent den grond van niet-ontvankec
lijkheid tegen de voorziening ingeroepen
en afgeleid uit het feit dat eischer er de
oorspronkelijke dagvaarding van 6 Februari 1936 en het vonnis van den vrederechter, in dato 3 Maart 1937, niet heeft
bijgevoegd, bescheiden die onontbeerlijk
zijn om de draagwijdte van de vordering
van den oorspronkelijken eischer te bepalen:
Overwegende dat bestreden vonnis op
geen enkel punt de redenen van den
eersten rechter overneemt en dat het aangevoerde bezwaar in den strikten zin van
die woorden, geengrond van niet-ontvankelijkheid uitmaakt, dat het Hof van alle
onderzoek ten gronde zou on tslaan, en
aanlegger zou toelaten een memorie in
wederantwoord in te dienen;
(1) Vergelijk Verbr., 19 Mei 1853 (P;\SIC.,
1853, I, 316); i2 December 1878 (ibid., 1!l79,
I, 95); 14 Februari 1889 (ibid., 1889, I, 123) .
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Overwegende, ten andere, dat de draagwijdte der vordering voldoende blijkt uit
de gegevens der dagvaarding, die in de
bestreden beslissing werden opgenomen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 686, 688 en 689, in' 't bijzonder, 690, 692, 693 en 694 van het Burgerlijk Wetboek, doordat bestreden vonnis, ten onrechte, eischer in verbreking
van zijn eisch heeft afgewezen om de
rechtsreden dat zijn titel van verkrijging
geen bijzonder beding behelsde nopens de
erfdienstbaarheid waarop hij, ten laste
van den eigendom van den aanstaanden
verweerder, aanspraak maakte, de meldingen van zijn akte enkel aanwijzend zijnde,
en, bijgevolg, onvoldoende om,, ten voordeele van zijn eigendom, de lichten door
den vroegeren eigenaar gemaakt ten titel
van erfdienstbaarheid te behouden, dan
wanneer de erfdienstbaarheid gevestigd
door bestemming door den huisvader ten
aanzien van voortdurende en zichtbare
erfdienstbaarheden als titel geldt, wat
zulk bijzonder beding onnoodig maakte :
Overwegende dat de vestiging van een
erfdienstbaarheid door bestemming door
den huisvader, bij gebrek aan titel van
vestiging van dit zakelijk recht, het handhaven onderstelt van een feitelijken toestand door den oorspronkelijken eigenaar
der beide erven v66r dezen scheiding geschapen, en waaruit, voor deze twee erven, het verband voortspruit van heerschend erf tot Iijdend erf;
Overwegende dat uit aangeklaagd vonnis
blijkt dat de feitelijke toestand die eischer
deed gelden geen erfdienstbaarheid kon
medebrengen ;
Overwegende dat, Iuidens het vonnis en
de conclusien van den gedaagde in beroep,
deze feitelijke toestand bestond in het
bestaan, ten voordeele van dezen laatste,
van lichten van toelating voorzien in afdeeling III van titel IV van hoek II van
het Burgerlijk Wetboek (artikelen 676 en
677 van dat Wetboek);
Overwegende dat het recht in een muur
lichten van toelating te maken rechtstreeks voortvloeit uit het recht van
eigendom, behoudens de beperkingen door
de hiervoor aangehaalde artikelen 676
en 677 gesteld, en waarvan de eigenaar
zich kan vrijmaken door verjaring;
Overwegende dat het recht in een muur
Iichten aan te brengen het recht van den
nabuur niet aantast op zijn eigen grorid
ook een muur op te trekken en alzoo de
lichten van toelating te stoppen;
Overwegende dat aangeklaagd vonnis,
in casu, den wil der contracteerende partijen, in de akte van 18 April 1920 uitgedrukt, op bin den de wijze uitlegt;

Overwegende dat, volgens het vonnis,
het erkennen, door de partijen, dat er
feitelijk lichten van toelating bestonden,
niet volstond om er den uitdrukkelijken
of stilzwijgenden wil uit af te leiden een
waarlijk recht van erfdienstbaarheid te
vestigen of te behouden;
Overwegende dat, zooals daareven werd
bewezen, deze uitleg geen enkel wettekst
overtreedt; dat die uitleg evenmin het
beginsel tegensprekt volgens hetwelk, wanneer het een waarlijk recht van voort~
durende en zichtbare erfdienstbaarheid
geldt, deze erfdienstbaarh id door bestemming door den huisvader kan gevestigd
worden;
Waaruit voortvloeit dat het eerste middel niet kan worden aangenomen;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 605, 703 en 704 van het
Burgerlijk Wetboek, en artikel 97 der
Grondwet, doordat bestreden vonnis eischer in verbreking niet gegrond heeft
verklaard zekere betwiste lichten te doen
gelden die zich in het deel van den muur
bevonden waarvan de aanstaande eischer
de gemeenheid had verkregen, en die tijdelijk waren afgeschaft geweest om daarna
terug hersteld te worden, om de eenige
reden dat zij met een rnerkelijk veranderden toestand, zouden hersteld geweest
zijn, dat zonder vast te stellen dat eischer,
door hen tijdelijk weg te laten, er op een
zekere wijze aan verzaakt had, en dan
wanneer deze kleine veranderingen, in
geval de plaatsen in hun vroegeren staat
worden hersteld, het terug ontstaan van
de oude erfdienstbaarheid niet beletten
zoolang de uitdoovende verjaring · .niet
verkregen is :
Overwegende dat het bezwaar slechts
betrekking heeft op een overbodig betoog
der bestreden beslissing, betoog dat in
zekere handelingen van eischer in verbreking de bevestiging vindt van den wil
der partijen om in de verkoopakte de
Iichten als erfdienstbaarheid niet te behouden; dat als gevolg van het verwerpen
van het eerste middel, het tweede voor
eischer zonder belang wordt en bijgevolg
niet ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof, den grond
van niet-ontvankelijkheid verwerpende,
en zonder acht te slaan op de mernorie
in wederantwoord, verwerpt de voorziening; veroordeelt eischer tot de kosten
en tot de vergoeding van 150 frank jegens
verwerder.
3 April 1939. - 1 6 Kamer. - Voorzitter, H. Jamar, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Genart. - Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene-
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raal. - Pleiters, MMrs Van Leynseele en
Ladeuze.

2e KAMER. -

17 April 1939.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
2e KAMER.- 17 April1939.

1° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER..' DAGVAARDING.
- UlTLEGGING.
2° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER.. DRAGEN VAN
JACHTWAPEN ZONDER WETTIGE REDEN.
- BESTANDDEELEN VAN RET MISDRIJF.
- BINDENDE BEOORDEELING.
.3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN
FEITE.

1° De beklaagde, die werd veroordeeld wegens het dragen van een jachtwapen zonder wettige reden, kan niet komen beweren
dat de hem overhandigde dagvaarding
niet duidelijk vermeldt dat dit misdrijf
hem wordt ten laste gelegd, wanneer de
rechter, die dagvaarding uitleggend op
een wijze welke niet strijdt met haar bewoordingen, vaststelt dat die telastlegging,
zoowel op de kopie als op het origineel,
tegen den eene en den andere van de twee
gedaagde beklaagden aangevoerd wordt.
20 De beklaagde, die houder is van een
regelmatige opdracht u#gegaan van den
eigenaar en hem toelatend dagroofvogels
en roofdieren te vernielen, is· wettelijk
veroordeeld wegens het dragen van een
jachtwapen zonder wettige reden, wanneer de rechter vaststelt in feite dat op het
tijdstip . waarop het misdrijf gepleegd
wer·d beklaagde die vernieling niet verrichtte. (Kon. besl. van 25 October 1929,
art. 3; wet van 28 Februari 1882,
art. 3.)
3° Mist feitelijken grondslag het middel gesteund dnarop dat de door beklaagde toegebrachte slagen aan het. slachtoffer geen
onbekwaamheid tot arbeid hebben veroorzaakt, dan wanneer de rechter verklaart
dat zoodanige onbekwaamheid voldoende
gebleken is uit de overgelegde getuigschriften.
(PIG NEZ.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
17 April 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,
H. Pourbaix. - Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den · Kerckhove, eerste
advocaat generaaL

- STRAFZAKEN. GEBREK AAN BELANG.
2° BURGERLIJKE PARTIJ. GEMEENTE. - MACHTIGING VAN DEN GEMEENTERAAD. DRAAGWlJDTE.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- VERWERPING.

Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, de voorziening door beklaagde
gericht tegen een beslissing die de publieke vordering vervallen verklam·t door
verjaring (1).
2° De machtiging van den gemeenteraad,
vereischt om in rechte te verschijnen, is
door artikel 148 van de gemeentewet, gewijzigd door artikel 30, alinea 2, van de
wet van 30 December 1887, voorgeschreven
in het enkel belang van de gemeente, en
de verweerster op den eisch van de gemeente kan v66r het Hof van verbreking
het verzuim van die formaliteii niet inroepen om de vernietiging te bekomen
van een beslissing die de gemeente in het
gelijk heeft gesteld (2).
3° Kan niet aangenomen worden het middel gesteund op de beweerde . schending
van zekere bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek betreffende de erfdienstbaarheden,
wier toepassing geen verband houdt met
de bestreden [,eslissing aangaande de
burgerlijke gevolgen van een misdrijf tegen een provinciale verordening.

i
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(HELIN, T. GEMEENTE SILLY.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis den
13 Januari 1939 door de correctioneele
rechtbank te Bergen gewezen, uitspraak
doende in graad van beroep;
Wat de beslissing over de publieke vor~
dering betreft :
Overwegende dat, daar bestreden vonnis deze vordering verjaard verklaard
heeft, de voorzienirtg, bij gebrelr aan be-:
lang, niet ontvankelijk is;
(1) Zie Verbr., 20 Februari 1933 (Bull. en.
PABlO., 1933, I, 138).
(2) Zie Verbr., 27 December 1866 (Bull. en
PABlO., 1867, I, 101).
Lnidens dit arrest vo1gt uit het ontbreken
van de machtiging geen nietigheid van openbare orde. De nietigheid is slechts een betrek
kelijke en zij kan slechts ingeroeperi. worden
door de gemeente.
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Wat de beslissing over de burgerlijke
Overwegende dat, volgens de vastvordering betreft :
stellingen van bestreden arrest, << de burOmtrent het eerste middel : schending gerlijke partij haar eisch hoofdzakelijk
van artikelen 90, 9°, 148 en 149 der wet steunt op het feit dat beklaagde artikel 40,
van 30 Maart 1836, doordat de gemeente nr 3, van het provinciaal reglement van
Silly zich, op 28 Oogst 1936, v66r de Henegouwen, in dato 3 Juli 1920, miskent
politierechtbank, burgerlijke partij heeft reglement dat verbiedt den afloop van het
gesteld tegen eischer, zonder daartoe te water <;ler wegen te onderbreken of te
zijn gemachtigd geweest, daar de beraads- bemoeilijken ";
laging van den gemeenteraad die het
Overwegende dat het vonnis aanstipt
College van burgemeester en schepenen dat « deze overtrading" in casu bestaat in
machtigt om tegen eischer in rechte op te het feit een poel met afval van matetreden slechts plaats had op 8 October rialen te hebben gevuld, poel die, volgens
beklaagde, op zijn eigendom zou gelegen
1938 :
Overwegende dat door bestreden vonnis zijn en waarin in aile geval b,et water van
wordt vastgesteld : 1° dat beklaagde, op den Boschweg en van de Hoogepoortweg
5 December 1938, v66r de correctioneele uitloopt ";
rechtbank, de ontvankelijkheid der burDat het ;vonnis daaruit besluit dat de
gerlijke partij heeft betwist, zich daarvoor bestanddeelen der inbreuk op artikel 40,
steunende bp het feit dat het schepen- 3°, van het aangehaald provinciaal reglecollege " door den gemeenteraad niet zou ment in zake bestaan;
Dat het geding aldus niet het bestaan
gemachtigd geweest zijn om zich burgerlijke partij te stellen "; 2° dat de gemeente- van een erfdienstbaarheid als voorwerp
raad, door beraadslaging van 8 October heeft gehad, maar wel de burgerlijke gevol1938, " de te dien opzichte door het gen van een inbreuk op een provinciaal
College vroeger genomen maatregelen reglement; dat de beslissing vreemd is
heeft goedgekeurd "• en het College heeft gebleven aan de toepassing der in het midgelast " de vervolgingen voort te zetten del bedoelde wetsbeschikkingen, niettegenstaande bestreden vonnis er, ten overen zich burgerlijke partij te stellen ";
Overwegende dat de machtiging van den bodigen titel, gewag van maakt; dat het
gemeenteraad vereischt wordt in het geval dus de schending dier beschikking niet
voorzien bij artikel 30, alinea 2, der wet kan bevatten; dat het middel dus niet
van 30 December 1887, artikel 148 der mag aangenomen worden;
Overwegende, daarenboven, dat, wat de
Gemeentewet wijzigende, in het enkel bebeslissing op de burgerlijke vordering belang der gemeenten;
treft, het Hof van verbreking van ambtsDat de partij die zich verweert tegen wege geen mid del opwerpt;
een vordering door een gemeente ingeOm deze redenen, het Hof verwerpt de
diend, v66r den rechter over den grond der voorziening; veroordeelt eischer tot de
zaak, wei is waar, als voorzorg tegen de· kosten.
nietigheid die door de gemeente gebeurlijk kan worden il).geroepen, onder vorm
17 April 1939. - 28 Kamer. - Voorvan verdagende exceptie mag eischen d-at zitter, H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,
het College van de vereischte machtigirtg H. Genart. Gelijkluidende conclusie,
doet blijken;
·
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
Maar dat dezelfde partij, v66r het Hof advocaat generaal.
van verbreking, waar ze eischeres in verbreking is geworden tegen een beslissing
·die de gemeente in het gelijk stelt, om er
de vernietiging van te bekomen, het ver2 8 KAMER.- 18 April 1939.
zuim niet mag inroepen van een administratieven vorm door de wet in het enkel
belang der gemeente voorgeschreven;
1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
Dat het middel voor eischer geen belang
- GEBREK AAN BELANG.
20 VONNISSEN EN ARREST EN. -BEheeft;
Dat men namelijk niet moet opzoeken
SLISSING NA VERWIJZING VERKLAREND
of de goedkeuring bevat in de beraadslaDAT ZIJ HET VONNIS <C A QUO ll BEVESTIGT.
- BETEEKENIS.
ging van den gemeenteraad dezelfde
waarde heeft als een voorafgaande mach- 3° VONNISSEN EN ARREST EN.- BESLISSING ZOOGEZEGD UITSPRAAK DOE!'jtiging;
Omtrent het tweede middel : schending
DE " ULTRA PETITA "· - BEGRIP.
.
van artikelen 640 en 650 van het Burger- 4° GEREGHTSKOSTEN. KosTEN
lijk Wetboek, en artikel11 der Grondwet:
VAN DEN AANLEG IN VERBREKING TEN
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LASTE GELEGD VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ. - RECHTER WAARNAAR WERD
VERWEZEN. ~ MOET NIET OPNIEUW
UITSPRAAK DOEN OVER DIE KOSTEN.
5° VERWIJZING NA VERBREKING.
;__ VERBREKING OMDAT DE RECHTER
WAARNAAR WERD VERWEZEN OPNIEUW
UITSPRAAK DOET OVER DE KOSTEN VAN
DEN AANLEG IN VERBREKING. - VER'BREKING OP DAT PUNT ZONDER VERWIJZJNG.

Arrest overeenstemmend met aen korten inhoud.
18 April 1939. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail.- Gelijlcluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal. - Pleiter, Mer Varendonck (van de Balie te Gent).

1° ·Is ontbloot van belang voor beklaagde
2• KAMER.- 18 April 1939.
het middel gesteund daarop dat de datum
van de ten laste gelegde feiten in de dag- BEROEP. - VONNIS EEN VERZET ALS
vaarding niet nauwkeurig genoeg werd
ONGEDAAN VERKLAREND.- BEROEP.opgegeven om toe te laten te berekenen
RECHTER IN BEROEP NEEMT KENNIS
of er verjaring was, dan wanneer, zelfs
VAN DE' ZAAK TEN GRONDE. - MOET
rekening houdend met den meest verwijNIET BESLISSEN DOOR NIEUWE BESCHIKderden datum uit die opgave blijkend, de
KING.
verjaring van de publieke vordering niet
verkregen is.
Het Hof van beroep dat te oordeelen heeft
2° W anneer de rechter, bij_ wien de zaak
over het beroep ingesteld tegen een bij
werd aanhangig gemaakt bij een door
verstek gewezen vonnis, waarbij een door
het Hofvan verbreking bevolen verwijzing,
beklaagde aangeteekend verzet als ongeverklaart dat hij het vonnis a quo bedaan wordt beschouwd wegens niet-vervestigt, bedoelt hij noodzakelijk het vonnis
schiining, neemt kennis van. de zaak ten
uitgesproken door den eersten rechter; van ,
gronde en is niet gehouden uitspraak te
dit vonnis alleen neemt hij kennis nadat
. doen door een ~ieuwe beschikking (1).
de beslissing door een andere rechtbank,
(Wb. v. Strafv., artt. 188 en 209.)
uitspraak doende in beroep, werd vernietigd.
(GYBELS, T. VLEMINCKX.)
3° De rechter die beslist over de burgerlijke
vordering, doet geenszins uitspraak over
Arrest overeenstemmend met den korhet niet. gevraagde en ultra petita, wanneer de stelling als burgerlijke partij ten inhoud.
blijkt uit de rechtspleging, en uit het
18 April 1939.- 2e Kamer.- Voorvonnis volgt dat de raadsman van die
Verslagpartij. aangaande de vraag van deze we1·d zitter, H. Rolin, voorzitter. gever, H. Limbourg.- Gelijkluidende congehoord.
4° De rechter die van de zaak kennis neemt clusie, H. Sartini van den Kerckhove,
Pleiter,
na verwijzing bevolen door het Hof van eerste advocaat generaal. verbreking, dat de kosten van den aanleg Mer Collette.
in verbreking ten laste gelegd had van de
burgerlijke partij,. behoort niet opnieuw
-uitspraak te doen over deze kosten.
5o Wanneer de beslissing van den rechter,
2e KAMER. - 18 April 1939.
waarnaar door het Hof van verbreking
verwezen werd, verbroken wordt in zoover VENNOOTSCHAP. VENNOOTSCHAP
zij opnieuw uitspraak doet over de kosten
VAN PERSONEN MET BEPERKTE AANvan den aanleg in verb1·eking, geschiedt
SPRAKELJJKHEID. BEKWAAM OM
de verbreking enkel op dat punt zonder
DOOR EEN ZAAKVOERDER IN RECHTE OP
verwijzing.
TE TREDEN.
(DE MAESSCHALCK,
T. VAN NIEUWENHUIZE.)
· Voorziening tegen een vonnis op 6 Augustus 1938 gewezen door de correctioileele rechtbank te Oudenaarde, uitspraak
doende· na verwijzing bevolen door het
arrest van het Hof van verbreking, verleend op 14 Juni 1938.

Een vennootschap van personen met beperkte
aansprakelijkheid ~s bekwaam om zich
door een zaakvoerder burgerlijke partij te
stellen, indien haar statuten geen daar(1) Sic Verbr., 13 April1937 (Arresten van
het Hof van Ve1'breking, 1937, 28 en de voetnota; Bull. en

PABIC.,

1937, I, 113).
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mede strijdige bepaling bevat. (Wet van
9 Juli 1935, art. 130.)
(CAETHOVEN,
T. VENNOOTSCHAP cc CAFES G.-M. SAKS ».)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
18 April 1939. - 2" Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
eerste advocaat generaal.

2" KAMER. -

18 April 1939.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- ONTVANKELIJKHEID.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
- MILITAIR GEWOND TIJDENS EEN ONGEVAL TE WIJTEN AAN SCHULD VAN
DERDE. - UITKEERINGEN AAN SLAGHTOFFER DOOR STAAT. - HEBBEN NIET
ALS OORZAAK DE SCHULD VAN DEN
DERDE.
1° Is zonder gevolg de voorziening door de
burgerlijke partij tegen het openbaar ministerie ingesteld op grond van de beslissing die over de burgerlijke vordering
werd gewezen.
2° De vordering verleend door de artikelen
1382 en volgende van het Burgerlijk Wethoek kan niet strekken tot vergoeding van
de schade die eischer, zonder zelf benadeeld te zijn, in zijn persoon of in zijn
goederen beweert geleden te hebben omdat
verweerder, door zijn daad, aanleiding
gaf tot de uitvoering van een contractueele
of wettelijke verbintenis wam·toe eischer
jegens het slachtoffer gehouden was (1).
(BELGISCHE STAAT, T. VAN EYCKEN
EN OPENBAAR MINISTERIE.)
ARREST (uittreksel).
Gelet op het arrest op 26 Februari 1938
door het Hof van beroep te Brussel gewezen;
•

0

• •

II. Ten gronde :
Over het eerste middel : "schending van
(1) Verbr., 17 en 31 J"anuari, 11 April,
31 October 1938 (A1·resten van het Hof van
verbreking, 1938, 3, 10, 85 en 227; Bull. en
PASIC., 1938, I, 9, 26, 145 en 342, 3°).

artikel 97 der Grondwet, artikelen 1382,
1383 en 138ft van het Burgerlijk Wetboekdoordat bestreden arrest, alhoewel aan
nemende dat verweerder eene fout begaan
heeft; dat deze de oorzaak is geweest van
een sch<1de voor aanlegger, dezen laatsten
niettemin van zijn eisch afgewezen heeft
onder het voorwendsel dat het ongeva
slechts aanleiding gaf tot de betalingen
waartoe eischer op wettelijk en reglementair gebied verplicht was»;
Overwegende dat de vordering, door
artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek voorzien, niet voor doel
heeft de herstelling van de schade welke
eischer, zonder in zijn persoon zelf of in
zijn goederen getroffen te zijn geweest,
zou beweren geleden te hebben, omdat de
handeling van verweerder aanleiding zou
gegeven hebben tot de uitvoering van een
contractueele of wettelijke verbintenis van
eischer tegenover het slachtoffer;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest vloeit dat de voorwaarden
door de hierboven wettelijke bepalingen
voorzien, in onderhavig geval niet bestaan;
Dat het middel van groildslag in feite
en in rechte ontbloot is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten en tot de vergoeding van 150 frank.
18 April 1939. - 2" Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail.- Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.
2" KAMER. -

24 April 1939,

10 STRAF. - lDEEELE SAMENLOOP VAN
MISDRIJVEN. ZWAARSTE STRAF. WANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VERWONDINGEN DAT NAAR
DEN POLITIERECHTER WERD VERWEZEN.
MISDRIJF TEGEN DE VERKEERSVERORDENING. - STRAF GESTEI,D OP
DIT MISDRIJF MOET ALLEEN WORDEN
UITGESPROKEN.
2° VERJARING IN STRAFZAKEN.VERKEER. - VERJARING DOOR VERLOOP VAN EEN JAAR, WELKE STRAF OOK
WORDT TOEGEPAST. - VERJARING KAN
GESTUIT WORDEN.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- MIDDELEN DIE FEITELIJKEN GRONDSLAG MISSEN.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.BEANTWOORDING VAN VRAAG, VERWEERMIDDEL, EXCEPTIE.

j_
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5° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
MniCIEN DIE VERWONDINGEN OPLOOPT DOOR DE ONVOORZICHTIGHEID
VAN EEN DERDE. KOSTEN VAN GENEESHEER, APOTHEKER EN VERPLEGING
EETAALD DOOR DEN STAAT.- UITVOERING VAN WETTELIJKE VERPLICHTING.
_.:.. Is GEEN SCHADE.
BURGERLIJKE PARTIJ.- VoRDERING. 0NTVANKELIJKHEID.
? 0 VERBREKING. STRAFZAKEN. DRAAGWIJDTE.
so VER WIJZING NA VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- BEPERKTE VERWIJZING.

uo

1° Wanneer het misdrijf van onvrijwillig

toegebrachte verwondingen, dat naar den
politierechter werd verwezen door een beschikking van de raadkamer, en een misdrijf tegen de algemeene verkeersverordening een enkel feit uitmaken, wordt alleen
de zwaarste straf opgelegd, dit is de straf
bij de wet gesteld op het misdrijf tegen de
verkeersverordening (1).
2° Ter zake van misdrijven tegen de algemeene verkeersverordening is de termijn
voor de verjaring van de publieke vordering tft!n j aar, welke straf ook wordt toegepast (2).
Ter zake van misdrijven tegen de algemeene
verkeersvervordening wordt de verjaring
van de publielce vordering gestuit door de
daden van onderzoek of van vervolging,
die plaats hebben binnen den terrnijn van
een jaar te rekenen van den dag waarop
het misdrijf werd gepleegd (3).
3° Missen feitelijken grondslag de middelen
die strijdig zijn met de feitelijke beschouwingen, vervat in het bestreden m·rest (4), of die tegen het arrest aanvoeren
dat het de conclusie niet heeft beantwoord

(1) Zie Verbr., 18 Maart 1935 (Bull. en
PAsrc., 1935, I, 193); 23 Februa:ri 1937 (A1·1'esten van het Hof van vm·ln·eking, 1937, 13;
Bull. en PAsrc., 1937, I, 72); 28 Maart en
5 April 1938 (A1'1'esten van het Hof van verbreking 1938, 69 en 78; Bull. en PAsrc., 1938;
I, 118 en 127).
(2) en (3) Verbr., 6 October 1930 (Bull. en
PASIC., 1930, I, 315, A, 1 °), 13 October 1930
(ibid., 1930, I, 319, 10°); 5 September 1932
(ibid., 1932, I, 244, 7°); 26 December 1933
{ibid., 1934, I, 122) en 4 November 1935
(ibid., 1936, I, 34).
(4) Verbr., 7 Februari en 8 November 1938
(Bull. en PAsrc., 1938, I, 37, A, 1°, en 348;
ATtesten van het Hof van verb1·eking, 1938,
236~
'

dan wanneer zulks wel geschied is (5),
of die een beslissing bespreken welke het
arrest niet inhoudt (6).
4° De regel. luidens welken de vonnissen en
arresten met redenen rnoeten omkleed zijn,
ver.plicht den rechter te antwoorden op de
vragen, verweermiddelen en excepties,
maar legt hem niet op in te gaan op het
zuiver feitelijk betoog (?).
5° Daar de Staat, krachtens het wettelijk
statuut van de m,iliciens, verplicht is te
voorzien in de geneeskundige en pharmaceutische verzorging van de gekwetste
mi/iciens en hun opneming in een
gasthuis te verzekeren, kunnen de kosten
die uit die verzorging en verpleging voortvloeien geen door den Staat geleden schade
vormen, oolc al had de milicien zijn verwondingen opgelo.open door de onvoorzichtigheid van een derde (8).
6° De Staat is niet ontvankelijk om zich
tegen een derde, die door zijn onvoorzichtigheid verwondingen toebracht aan een
milicien, burgerlijke partij te stellen ten
einde van dien derde terugbetaling te brkomen van de kosten t•an geneeslcundige
en pharmaceutische verzorging van dien
rnilicien en van zijn opneming in een
gasthuis (9).
(5) Verbr., 16 Januari 1939, supra, biz. 12.
(6) Verbr., 28 Februari 1939, supra, blz. 66.
(7) Zie Verbr., 27 Februari 1939, supm,
biz. 66.- Dit arrest drukt zich nauwkeuriger
uit waar het zegt dat « de rechter niet verplicht is in uitdrukkelijke bewoordingen do
betoogen of beweringen van zuiver feitelijken
aard te beantwoorden "• en dat de beslissingen
met redenen omkieed zijn " indien zij deze
betoogen en beweringen verwerpen door een
beoordeeling in feite waaruit blijkt dat ze van
grond ontbloot zijn "· (Nota 7 van den
H. advocaat generaal Raoul Hayoit de
Termicourt, bij de Fransche opgave van
bovenstaand arrest in Bull. en PAsiC., 1939,
I, 197).
(8) en (9) De rechtspraak van het Belgisch
Hof van verbreking blijkt thans gevestigd
aangaande de aangewezen vraag.
Groud tot schadevergoeding bestaat siechts
indien er schade is (damnum), gevoig van de
onrechtmatige handeling van den dader
(injuria datum)ln de bij het art•est van 25 Februari 1936
behandeide zaak (Garand en Levy t. Belgischen Staat [Ministerie van Iandsverdediging], PAsrc., 1936, I, 165), had eischer in
verbreking als middei doen gelden dat de
vordering ex delicto, door den Staat als
burgerlijke partij ingesteld, niet ontvankeIijk tevens niet gegrond was, omdat het beweerde uadeei niet volgde uit het misdrijf,

-

136

7° Wanneer een arrest wordt verbroken omdat het ten onrechte een burgerlijke partij
ontvankelijk heeft verlclaard, brengt die
verbrelcing tevens de verbrelcing mede van
de beslissing die ten aanzien van die partij over den 'grond zelf van de zaak werd
verleend. ·
8° Wanneer de stelling als burgerlijke partij gegrond is eenerzijd$ op de door het

misdrijf veroorzaakte schade, en, ande1·zijds, op de uitvoering van een verbintenis welke door de wet aan die partij was
opgelegd, en wanneer, op de voorziening
van beklaagde, de verbreking van het arrest enkel uitgesproken wordt omdat de
burge1·lijke partij ten onrechte ontvankelijk werd verklaard om op te treden tot
terugbetaling van de bedragen die zij bij

maar ontstaan was door de uitvoering van het
contract dat bestond tusschen den arbeider,
slachto:ffer van het ·ongevaJ, en den Staat,
zijn patroon. Ret arrest van het Hof van
beroep te Brussel, waartegen de voorziening
gericht was, had vastgesteld dat de Staat,
krachtens het wettelijk statuut van de arbeiders van het Departement van Landsverdediging, verplicht was, bij ongeval, de
verplegingskosten alsmede het loon van den
arbeider, tijdens zijn onbekwaamheid tot arbeid, te betaJen; dat beklaagde, dom• zijn
onvoorzichtigheid de onbekwaamheid van
bedoelden arbeider veroorzaakt had en derhaJve, door de schuld van beklaagde,. de
Staat de schade leed waarvan hij de vergoeding eischte.
Ret Hof van verbreking, voortgaande op
de vaststellingen van het bestreden arrest,
verwierp het middel door eischer in verbreking hiertegen aangevoerd, en nam bijgevolg
implidet aan dat er een verband bestond tusschen de uitkeeringen door den Staat gedaan
voor de verpleging en de arbeidsonbekwaamheid van zijn arbeider, en de onrechtmatige
daad van eischer.
In de arresten die daarna volgden (Verbr.,
17 Januari 1938, 31 October 1938, zie Arresten
van het Hof van verbreking, 1938, 3 en 227;
Verbr., 18 April 1939, zie sup:ra, werd dit
standpunt verlaten : wanneer de Staat de
kosten bytaalt van geneesheer, apotheker,
verpleging, voor een officier of een militair
die het slachto:ffer warden van een door
een derde veroorzaakt ongeval, en hun wedde
of loon uitkeert tijdens den duur van hun
onbekwaamheid tot arbeid, dan zijn de
uitkeeringen niet het gevolg van de onrechtmatige daad van den derde, maar wel van de
verplichtingen die door de desbetre:ffende wetten aan den Staat zijn opgelegd. Ret oorzakelijk verband tusschen de onrechtmatige
daad en de uitkeeringen ontbreekt; de door
den Staat gedane betalingen vormen geen
schade; zij zijn de uitvoering van zijn wettelijke verplichtingen. De Staat is daarom niet
ontvankelijk zich v66r den· strafrechter,
overe\)nkomstig de artikelen 3 en 4 van de
wet van 17 April 1878, burgerlijke partij te
stellen ten einde vergoeding, door den derde,
van de uitbetaalde sommen te bekomen.
.Wel zou er, afgezien daarvan, voor den

Staat schade kunnen ontstaan zijn, die verband houdt met het .door den derde veroorzaakte ongeval, indien de Staat aanvoert en
bewijst dat hij nadeel geleden he eft omdat,
ten gevolge van de arbeidsonbekwaamheid
van zijn ondergeschikte, de dienst minder
goed werd verzekerd en er bijkomende kosten
noodzakelijk geworden zijn om den normalen
gang van dien dienst te vrijwaren (zie nota
van den H. advocaat generaal Cornil bij
Verbr., 17 Januari 1938, PASIC., 1938, I, 10),
of indien de Staat de betaJing vordert van de
hem toebehoorende zaken die door het ongeval werden vernield of beschadigd : zooals een
rijwiel dat door den militair ward geb:ruikt
(zie de nota's 8 en 9 van den H. advocaat
generaal Raoul Hayoit de Termicourt; bij
Verbr., 24 April 1939, PASro., 1939, I, 197).
Hetzelfde beginsel als door het Hof werd
aangenomen voor de hooger bedoelde door
den Staat gedane uitkeeriugen, heeft het ook
laten gelden ten aanzien van de verzekeringsmaatschappij die een bedrag uitkeert aan de
weduwe van het slachto:ffer van een ongeval
dat door een derde wordt veroorzaakt. ·De
betaling van zoodanig bedrag is niet het
gevolg van de onrechtmatige daad en vormt
voor de verzekeringsmaatschappij geen schade, maar is de uitvoering van een kansovereenkomst die een risico dekte (zie de twee
arresten gewezen tusschen dezelfde partijen :
verzekeringsmaatschappij "La Flandre » t.
Petillon; het eerste arrest, van 15 October
1935 (PAsrc., 1936, I, 6) betreft de ontvankelijkheid van den eisch; het tweede, van
25 :M:ei 1936 (ibid., 1936, I, 268) behandelt
de rechtsvraag zelf).
Steeds krachtens hetzelfde beginsel werd
nog beslist dat, wanneer een onderneming shoofd ten voordeele van zijn bediende een
" collectief » verzekeringscontract heeft aangegaan, de verzekeraar die de door den bediende geleden schade, ontstaan uit het
door een derde veroorzaakt ongeval, betaald
heeft, hierdoor slechts zijn eigen schuld betaalt. Deze betaling kan voor den verzekeraar
geen aanleiding geven tot wettelijke, noch tot
bedongen indeplaatsstelling in de rechten van
den verzekerde tegen den voor het ongeval
verantwoordelijken derde. De verzekeraar is
derhalve niet ontvankelijk zich burgerlijke
partij te stellen tegen dezen derde. - And~rs is
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de uitvoering van haar wettelijke ver-plichting uitgekeerd had, wordt de verwijzing beperkt tot deze burgerlijke vordering.

Gelet op bet bestreden vonnis, den
29 November 1~38, in graad van beroep,
door de correctwneele rechtbank te Luik
gewezen;
I. Wat de beslissing betreft op de publieke vordering geveld :
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 23 en 26 der wet van
17 April1878, doordat het bestreden vonn.is in.dato 29 November 1938, de verjarmg met beeft vastgesteld van de publieke vordering, dan wanneer, de feiten van
18 Juni 1937 zijnde en een overtreding
uitmakende, verjaard na zes maanden, de
publieke vordering - zelfs bij aanneming
van regelmatige akten die de verjaring onderbreken - in alle geval moest verjaard
worden verklaard, vanaf 18 Juni 1938 :.
Overwegende dat eiscber vervolgd was
niet enkel wegens onvrijwillige slagen en
verwDndingen, wanbedrijf dat bij aanneming van verzachtende omstandigheden
gecontraventionaliseerd werd, maar ook
wegens inbreuk op artikel 29 van bet
Konihklijk besluit van 1 Februari 1934 op
de verkeerspolitie;
Dat hij veroordeeld werd wegens onvrijwillige verwondingen veroorzaakt door de
i~breuk op de verkeerspolitie, en dat de
mtgesprokene straf dus de zwaarste is,
hetzij deze voorzien door artikel 2 der
wet-van 1 Oogst 1899;
Dat de verjaring van de publieke vorde-

ring, voortvloeiende uit een inbreuk op
de ~~t ell: op bet reglement op de verkeerspohtie, met van zes maanden is, maar van
een jaar, te rekenen vanaf den dag waarop
de inbreuk werd begaan (Wet van 1 Oogst
1899, art. 7);
Dat, daar deze verjaring kan onderbroken worden door akten van onderzoek
of van vervolging binnen dezen termijn
van een jaar gesteld, bet middel in recbte
niet opgaat wanneer bet zegt dat de verjaring van de publieke vordering, in alle
geval, verkregen·was op 18 Juni 1938;
Omtrent het tweede middel, eerste lid :
schending van artikel 29 van het Koninklijk besluit van 1 Februari 193q,, doordat
het ten onrechte is dat bestreden vonnis de
plaats van bet ongeval als « splitsing of
aansluiting >> beeft omschreven en tweede
lid : gebrek aan antwoord op 'de in conclusiiin door eischer ontwikkelde bewijsgronden :
Overwegende dat de rechter over den
grond der zaak, om te besluiten dat de
plaats van bet ongeval een " aansluiting ,
of een « kruising >> is, zich gesteund heeft
op beschouwingen van feitelijken aard die
aan het toezicht van het Hof van verbreking ontsnappen; en dat hij, in strijd met
de bewering van eiscber, uit verschillende
omstandigheden die hij opsomt afleidt dat
d.~ aanrijding is voorgekomen op de linker
ZIJde van een groote kruising;
Dat het mid del, in zijn twee leden, feitelijken grondslag mist;
Omtrent het tweede middel, derde lid :
schending van de rechten der verdediging,
doordat bestreden vonnis, voor de eerste
~aal in graad van beroep, eischer een
mbreuk op artikel 31. van het Koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 ten laste heeft
gelegd, dan wanneer hij slechts vervolgd

het voor den verzekeraar van de vaste ver
goeding, die door het ondernemingshoofd
krachtens de wet op de arbeidsongevallen, ver
schuldigd is. Wanneer de verzekeraar die
vergoeding betaald heeft is hij wetteUjk gesteld in het recht dat het ondernemingshoofd
heeft om, in de plaate van het slachtoffer, de
vordering tot schadevergoeding in te stellen
tegen den verantwoordelijken derde; die
verzekeraar is bijgevolg ontvankelijk om zich
voor ·den strafrechter burgerlijke partij te
stellen tegen dien derde (wet op de arbeidsong'evallen, art. 19, al. 7, en wet van 11 Juni
1874, art. 22) (zie het arrest van 15 Februari
1938, in zake Buntinx, in Arresten van het Hoj
van verbreking, 1938, 25). In dit arrest heeft
het Hof zijn beslissing aangaande laatstge~
nri~mden verzekeraar gestaafd door de reden

dat het bestreden arrest, hetwelk de schadevergoeding toekende, gerechtvaardigd was
door de " wettelijke subrogatie waarvan de
verzekeraar genoot "·
Eindelijk heeft het Hof het beginsel nog
toegepast in zijn arrest van 19 Apri11937 (zie
Arresten van het Hoj van verbreking, 1937, 31),
waarbij het beslist dat 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,
niet beschouwd kan worden als een door de
dooding veroorzaakte schade, maar voortvloeit uit een "overeenkomst met wisselvallig karakter "• uit een kansovereenkomst, die
het begrip van ee:il " nadeel door den werk·
gever geleden uitsluit "·
P. D. B.

(MONTULET, T. BELGISCHEN STAAT.)
ARREST.

-138was voor inbreuk op artikel 29 van dit
Koninklijk besluit :
Overwegende dat de rechtbank eischer
niet heeft veroordeeld hoofdens inbreuk
op voornoemd artikel 31, maar beeft vastgesteld dat de onvoorzichtigheid, oorzaak
der onvrijwillige slagen en verwondingen,
kon voortspruiten niet enkel uit de inbreuk
op artikel 29, maar ook uit het niet- naleven van artikel 31;
Dat, ten andere, de uitgesprokene veroordeeling in alle geval gerechtvaardigd
zijnde door de vaststelling van de inbreuk
op artikel 29, bet middel, in zijn derdAlid,
wegens gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
En overwegende, voor 't overige ... (zonder belang);
II. Wat de beslissing betreft op de burgerlijke vordering geveld :
Overwegende dat de Staat, burgerlijke
partij, van eischer eischte : 1° de terugbetaling van de kosten gedaan voor verzorging en hospitalisatie van den soldaatwielfijder, slachtoffer van het ongeval,
en, 2° de betaling eener som van 410 frank,
waarde van den vernietigden velo;
Overwegende dat eischer het vonnis
bestrijdt omdat het den eersten dezer
eischen ontvankelijk en gegrond, en den
tweed en gegrond heeft verklaard;
Omtrent het eerste middel : scbending
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek, doordat bestreden vonnis het stellen
van burgerlijke partij door den Staat die
de terugbetaling eischte vanv oorgeschotene kosten der verzorging aan den
milicien, slachtoffer van bet ongeval, toegediend;
Overwegende dat bet kosteloos toedienen van geneeskundige en pharmaceutische verzorgingen aan miliciens slechts
de uitvoering is door den Staat der verplichtingen die hem door de wetten en
reglemen ten zijn opgelegd;
Overwegende dat dit begrip van wettelijke of reglementaire verplichting voor
den Staat voortvloeit uit het wettelijk
statuut der militairen en het begrip van
een door den Staat geleden nadeel uitsluit;
Overwegende dat daaruit voorLspruit
dat de feiten waaraan eiscber zich beeft
plicbtig gemaakt niet de oorzaak, maar
enkel de gelegenheid zijn geweest vim de
kosten door den Staat, wegens zijn zending, voorgeschoten; en dat deze de terugbetaling dezer kosten noch vragen, noch
bekomen kan;
Waaruit voortvloeit dat bestreden vonnis, - door de vordering van den Staat
ontvankelijk te verklaren voor zoover ze
van den dader van het ongeval de terug-

betaling wil bekomen van de geneeskundige-, pha:rmaceutische- en hospitalisatiekosten voor den in het ongeval verwonden
milicien uitgegeven, - artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek gescbonden heeft;
Omtrent het tweede middel : betrekking
hebbende op de gegrondheid van de stelling als burgerlijke partij van den Staat
voor terugbetaling der waarde van het
vernielde rijwiel, en afgeleid uit de scherrding van artikelen 1382 en 1384 van bet
Burgerlijk Wetboek, artikelen 145 en 147
van den Wegcode, en artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat het middel, in zijn
eerste lid, aan bestreden vonnis verwijt
geen volledig antwoord te hebben verstrekt op de conclusien van eischer :
Overwegende dat, indien de rechter
verplicht is de middelen van verweer en
van exceptie in de conclusien aangevoerd
te beantwoorden, hij op de eenvoudige
bewijsgronden van feitelijken aard niet
moet ingaan;
Dat dit het karakter was van de
passussen der conclusien waarop niet zou
geantwoord zijn;
Om trent het tweede lid van bet middel:
de schending inroepende van artikelen
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 145
en 14 7 van den Wegcode, doordat bestreden vonnis zou gezegd bebben dat de eenheden der grenswielrijders van het Ieger,
bij toepassing van artikel 147, ontslagen
zijn van de verplichting hun uiterste rechter zijde te houden in de gevallen voorzien bij artikelen 29 en 31 van den Wegcode :
Overwegende dat deze bewering insluit
dat de rechter over den grond der zaak
zou beslist hebben dat bet peleton wielrijders, waarvan het slachtoffer dee! uitmaakte, zijn rechter zijde niet hield;
Overwegende dat deze beslissing· in het
bestreden voimis niet voorkomt;
Dat bet middel dus in geen enkel zijner
led en mag worden aangenomen;
Om deze redenen, het Hof verbreekt bestreden vonnis, doch in zoover slechts het
de stelling van burgerlijke partij door den
Staat ten einde terugbetaling te bekomen
van de verzorgings- en hospitalisatiekosten voor den verwonden soldaat uitgegeven, met voorbehoud voor de toekomst,
ontvankelijk en gegrond verklaart; verwerpt de voorziening voor 't overige;
zegt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der recbtbank te Luik en dat melding er van zal
gemaakt worden in den rand van het gedeeltelijk vernietigd vonnis; verwijst de
zaak alzoo omschreven naar de rechtbank
te Hoei, uitspraak doende in graad van
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de helft ten laste van eischer, de andere
helft ten laste van den Staat.
2q April 1939. - 2e Kamer. - Voor:.itter, H. Limbourg, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

qo W anneer in strafzaken een beslissing
van veroordeeling ve:broken wor~t. omdat
de gemeenteverordemng waarop ZtJ steY;nt
geen wettelijke lcracht meer had, ten ttJde
dat het vervolgde feit werd gepleeg.~,. geschiedt de verbreking zonder verwtJZtng.
(COLIN.)
ARREST.

2e KAMER. -

24 April 1939.

1o KOOPHANDEL-KOOPMAN.
LEURHANDEL. - MACHTIGING. - GEREGELD DOOR DEN KONING. - MACHT
VAN DE GEMEENTEOVERHEID.- GRENS.
2o GEMEENTEVERORDENING. LEURHANDEL. - GEMEENTEVERORDENING. - 0NWETTELIJKHEID.
3° RECHTERLIJKE MACHT. - GEMEENTEVERORDENING. 0NWETTELIJKHEID. - MAG NIET WORDEN TOEGEPAST .
.qo VER WIJZING NA VERBREKING.'
- STRAFZAKEN. - VERBREKING OMDAT DE GESCHONDEN GEMEENTEVERORDENING GEEN WETTELIJKE KRACHT
HEEFT. - GEEN VERWIJZING.
1° De reglementeering van de toelating tot

het uitoefenen van een leurhandel behoort
thans aan den Koning, krachtens de wetten van 31 Juli en 7 December 1934.
De toelating om een leurhandel uit te oefenen
wordt, volgens de gevallen, verleend door
den arrondissementscommissaris of door
den minister tot wiens bevoegdheid de
binnenlandsche handel behoort. (Kon.
besl. van 29 December 1936, art. 3.)
Aanvullende maatregelen betreffende het uitoefenen van den ieurhandel kunnen door
de gemeenteoverheid getroffen worden,
maar deze overheid is niet bevoegd om de
voorwaarden zelf van de toelating te
regelen. (Kon. besl. van 29 December
1936, art. 19; Gemeentewet, art .. ?8.) .
2o Is onwettig de gemeenteverordemng dte
de uitoefening van el.ken .leurhan~el v~;
biedt a an personen dte met voorzten ZtJ n
van de toelating van het.gem_eentebestu~r.
3o De rechterlijke macht ts met gerechttgd
om een gemeenteverordening toe te pas~en
die, ten tijde van het feit dat tot vervolgtng
aanleiding gaf, strijdig was met een
krachtens de wet uitgevaardigde verordening van algemeen bestuur {1). (Grondw.,
art. 10? .)
(1) Vergelijk Verbr., 24 April en 1 Mei
il922 (Bull. en PAsrc., 1922, I, 246 en 261).

Gelet op het bestreden vonnis, den
2? Januari 1939 door de correctioneele
rechtbank te Namen gewezen;
Omtrent het middel : schending van
artikel10? der G'rondwet en artikel ?8 der
Gemeentewet, doordat bestreden vonnis
op eischeres artikel 1 van het Gemeente. reglement der Stad Namen, in dato 20 October 1933, op het leuren heeft toegepast,
dan wanneer dit artikel strijdig is met de
verordening van algemeen bestuur op den
leurhandel :
Overwegende dat, luidens dit artikel, al
wie het beroep van leurder of rondreizend koopman wil uitoefenen, het
schriftelijk bij het Gemeentebestuur moet
aanvragen;
Overwegende dat eischeres veroordeeld
werd om, zonder toelating van het gemeentebestuur, op den openbaren weg geleurd te hebben;
·
Overwegende dat v66r de :;lgemeene
regeling van den leurhandel, arbkel1 van
het voornoemd gemeentereglement geenszins in strijd was, noch met de wet, noch
met de verordeningen van algemeen
beheer;
Overwegende, inderdaad, dat de gedoor de wetten van
meenteraden, ill, September 1 ?89 en 1-2q Oogst 1 ?90
gelast de inwoners van de _voordeelen eener
goede politie te doen gemeten en te voorzien in al wat de veiligheid en het gemak
betreft van den doortocht in de straten,
kaaien, plaatsen en openbare wegen, -in
beginsel in dit ambt het recht putten het
leuren te reglementeeren, het aan zekere
voorwaarden van toelating of van waarborg te onderwerpen;
Maar overwegende dat deze voorwaarden, .krachtens de wet van 31 Juli 193q,
aangevuld door deze van ? December 1934,
door den Koning bepaald werden;
Overwegende dat, luidens het Koninklijk besluit van 29 December 1936, de
beschikkingen coordineerende van de verschillende Koninklijke besluiten houdende
reglementeering van den leurhandel, deze
slechts verboden is aan hen die geen drager zijn van een kaart van leurhandelaar
.afgeleverd, naar gelang h~t g~val, door
den arrondissementscomm1ssar1s of door
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den ·Minister die den binnenlandschen
handel in zijn bevoegdheid heeft, alsook
aan zekere categorien van personen op
beperkende wijze aangeduid;
Overwegeride dat het aan de gemeenteoverheid niet behoort de uitoefening van
dezen handel daarenboven aan haar eigen
toelating te onderwerpen en alzoo de kaart
overeenkomstig het Koninklijk besluit
van 29 December 1936 afgeleverd gebeurIijk waardeloos te maken;
Overwegende voorwaar dat, luidens
artikel 19 van dit Koninklijk besluit, de
beschikkingen dezes niet te kort doen aan
de aanvullende reglementen en besluiten
getroffen door de provincie- en gemeenteoverheden, binnen de perken hunner bevoegdheid;
Maar overwegende dat de betwiste beschikking niet enkel aanvullend is, zooals
het het geval zou zijn met deze die het
leuren verbiedt in zekere straten, of die
van de leurhandelaars een voorafgaande
verklaring aan het gemeentebestuur zou
eischen;
,Overwegende dat artikel 1 van het gemeentereglement .der Stad Namen van
20 October 1933 heden een zaak regelt die
een algemeene verordening uitgeput had
door den leurhandel slechts .aan zekere
categorien van . bepaalde personen te
ontzeggen; dat het dus geen kracht van
wet meer heeft ;
Waaruit vloeit dat bestreden vonnis,
door uit te spreken zooals het heeft gedaan, de in het middel bedoelde wetsbeschikkingen geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden ov.ergeschreven op
de registers der rechtbank van eersten
aanleg te Namen, en dat melding er van
zal gemaakt worden in den rand der vernietigde beslissing; legt de kosten ten
laste van den Staat; zegt dat er geen aanIeiding bestaat tot verwijzing.
24 April 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter,, H. Limbourg, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Vitry.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

VASTSTELLINGEN DIE GEEN TEGENSTRIJDIGHEID INHOUDEN.
3° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER. - STRAFZAKEN. GETUIGENISSEN.
4° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- VERSLAG
VAN DESKUNDIGE.
so MIDDELEN TOT VERBREKING.
- MIDDELEN DIE DOOR HET HOF NIET
IN AANMERKING WORDEN GENOMEN.
6° REDENEN VAN DE VONNJSSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.FEITELIJK BETOOG.
7° VERBREKING. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. GEEN
MID DEL AMBTSHALVE OPGEWORPEN.
1° De beslissing die verklaart dat beklaagde·
schuldig is aan onvrijwillige dooding is
met redenen omkleed wanneer zij cle'
tekortkoming, die de ten laste van beklaagde gelegde dooding veroorzaakte,
bepaalt.
2° Er is geen tegenstrijdigheid in de beslissing die vaststelt eenerzijds dat beklaagde
een kruispunt kende en wist dat . het
gevaarlijk was en, anderzijds, dat hij
niet wist dat hij op die plaats den voorrang had.
3° De processim-verbaal van de 1·ijkswacht,
alsmede de getuigenissen, zijn bewijsmiddelen waarvan de rechter de waarde·
beoordeelt.
4° De ten gronde oordeelende rechter doet op
bindende wijze uitsp1·aak over de waarde
van het advies van een deskundige, mits
hij aan den deskundige geen conclusie
· toekent die deze niet heeft uitged1·ukt.
S 0 Het Hof mag geen middel in aanmerkin{f
nemen waarop het, uit oorzaak van zijn
onduidelijkheid, niet in staat is te antwoorden.
6° De regel luidens welken de vonnissen en
arresten met redenen omkleed moeten worden verplicht den rechter te antwoorden op
de vragen, verweermiddelen en excepties,
maar legt hem niet op in te gaan op een
zuiver feitelijk betoog.
7° Het Hof werpt ambtshalve, op de voo1'ziening van beklaagde, geen middel op
ten aanzien van de beslissing over de burgerlijke vordering.
·
(TULLE, T. COLART EN ANDEREN.)

2e KAMER.-
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. 0NVRIJWILLIGE DOODING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
24 April 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Limbourg, raadsheer waarne;
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal."

2 8 KAMER.-
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"1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
-

0NTVANKELIJKHEID.

.2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDEL DAT FEITELIJKEN
SLAG MIST.

30 VERKEER. -

GROND-

KONINKLIJK BESLUIT

VAN 1 FEBRUARI 1934, ARTIKEL 39. UIT- EN INSTAPPEN VAN REIZIGERS OP
PLAATSEN WAAR VOERTUIGEN OP RAILS
STILHOUDEN EN WAAR GEEN VLUCHTHEUVELS ZIJN.

4° VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN.
1-IEID.

-

ONTVANKELIJK-

1° Het middel gesteund daarop dat het
slachtoffer van een verkeersongeval zelf
een fout heeft begaan en derhalve eischer
niet alleen verantwoordelijk is voor het
ongeval, is, wat betreft de beslissing over
de publieke vordering, van belang ontbloot.
2° Mist feitelijken grondslag het middel
waarbij wordt beweerd dat niet geantwoord werd op de conclusie die deed
gelden dat het slachtoffer wettelijk verrnoed moest worden, behoudens tegenbewijs, een {out te hebben begaan, dan
wannee1· de beslissing uit de omstandigheden die ze opgeeft afleidt dat geen {out
aan het slachtoffer kan ten laste gelegd
worden.
3° Wijl artikel 39 van het Koninkli}k
besluit van 1. Februari 1934 toelaat dat
de reizigers op den openbaren weg aan
de niet van een vluchtheuvel voorziene
halten van voertuigen op rails in- en uitstappen, laat het ook de hiertoe noodzakelijke verplaatsingen toe, zelfs onrniddellijk v66r of onrniddellijk na het stilhouden van het voertuig op !'ails; die
bepaling echter ontslaat de l'eizigers niet
van de door artikel 22 voorgeschreven verplichtinqen die niet met artikel 39 in
strijd ztjn.
De halten bedoeld door artikel 39 van het
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934
_zijn, wat betreft de tramway's, al de
reglernentaire halten er inbegrepen de
halten die aangewezen zijn als « halte op
verzoek )).
4°, Is niet ontvankelijk de voorziening van
de burgerli}k verantwoordelijke partij die
aan de stukken geen authentieke uitgifte
van de bestretJ,en beslissing heeft toegevoegd.
(MEERT EN ANDEREN,
T. AUBRY.)-

ARREST

(uittreksel).

Ar!'est luidend zooals de korte inhoud, 1. 0
2° en 4°, en voor het overige als volgt :

,

W at de beslissing betreft op de burgerlijke vordering geveld :
Overwegende dat het eerste lid van het
middel, niet ontvankelijk verklaard wat
betreft de beslissing op de publieke vordering, integendeel niet van belang ontbloot is wat de beslissing betreft op de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat het middel, vergeleken met zijn ontwikkeling, zich steunt
op het feit dat bestreden arrest, door het
slachtoffer van aile verantwoordelijkheid
in het ongeval te ontslaan, artikelen 22
en 37 tot 39 van het Koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, gewijzigd door dit
van 17 J anuari 1936, geschonden heeft,
daar deze beschikkingen aan de vqet~
garigers slechts toelaten den rijweg over
te steken, op plaatsen waar een tram
stilhoudt, onder de drievoudige voorwaarde : dat de voetganger in den tram
stapt, dat deze reeds stilstaat en dat het
geen halte op vraag betreft;
·.
Overwegende voorzeker dat voornoemd
artikel 22 den regel vermeldt die zegt dat
de voetgangers den rijweg slechts mogen
oversteken nadat zij er zich van vergewist hebben dat zij het verkeer van de
andere weggebruikers niet kunnen hinderen;
Overwegende nochtans dat artikel 39,
in het middel bedoeld, van dezen regel
afwijkt door te beschikken dat, aan de
niet van een vluchtheuvel voorziene halten van voertuigen op rails, zooals in onderhavig geval, " de weggebruiker die
langs den kant rijdt waar het in- en uitstappen der reizigers geschiedt, met matige
· ·
snelheid moet rijden ";
Dat nit deze laatste beschikking terzelfdertijd voortspruit dat, op de plaatsen
die ze aariduidt, de voetgangers zich op
den rijweg mogen begeven om in den
tram te stappen of om er uit te stappen
en dat de andere weggebruikers met matige snelheid moeten rijden ten einde alle
ongeval te vermijden; dat artikel 39 de
toepassing dezer beschikking niet beperkt
tot de eene of de andere kategorie van
;reglementaire halten bedoeld in artikel 7
van het Koninklijk besluit van 27 Ja,
nuari 1931, politiereglement houdende
voor de exploitatie van de door de regee- ring vergunde of te vergunnen tramwegen;
dat deze tekst dus van: toepassing is, cnamelijk op de reglementa:ire stopplaatsen
gezegd <<op aanvraag >> en waar niet moet
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worden stilgehouden in de voorwaarden
door gezegd artikel 7 bepaald;
Overwegende daarenboven dat het uiten instappen voor de reizigers, verplaatsingen medebrengt die den stilstand van
het voertuig op rails onmiddellijk voorafgaan of volgen;
Overwegende dat, door het in- en uitstappen der reiziger toe te laten op den
openbaren weg, het hiervooraangehaald
artikel S9 daardoor verplaatsingen toelaat die zelfs noodig zijn onmiddellijk voor
of onmiddellijk na het stoppen van het
voertuig op rails, zonder dat deze beschikking nochtans de reizigers ontslaat van
de verplichtingen, voorgeschreven door
artikel 22, die met haar geenszins onvereenigbaar zijn; zoo mogen de reizigers die
in of uit de tramvoertuigen willen stappen
op den rijweg niet stilhouden indien zulks
niet noodig is (art. 22, 4°); ze moeten den
rijweg haaks op den wegas oversteken
(art. 22, S0 ), en ze moeten er zich zelfs van
vergewissen dat zij het verkeer van de
andere weggebruikers niet kunnen hinderen, doch onder voorbehoud dat deze
laatsten zelf de voorschriften naleven die
hun door artikel S9 (art. 22, S0 en 30)
worden opgelegd;
Waaruit voortvloeit dat het middel in
rechte niet opgaat;
24 April 19S9. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Limbourg, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Fontaine.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

dan wanneer de toegepaste straf wettelijk
is (1). (Wb. v. Strafv., artt. 411 en 414.}
2o De verwerping van een door beklaagde
opgeworpen exceptie is wettelijk met redenen omkleed tndien de . beslissing de
reden opgeeft waarom beklaagde niet gerechtigd is. die exceptie in te 1·oepen (2).
S0 De veroordeeling uitgesproken ten Jaste
van een weggebruiker om een voertu~g op
rails niet te hebben doorgelaten, en de
vrijspraak uitgesproken ten voordeele van
denzelfde op de telastlegging niet meester
van zijn snelheid te zijn gebleven en zijn
voertuig niet te hebben stilgehouden v661·
een hindernis, zijn geen met elkande1·
strijdige beslissingen. (Kon. besl. van
1 Februari 19S4, art. 26, gewijzigd door
artikel 5 van het Kon. besl. van 17 Januari 19S6, en art. 42, al. 1.)
4° Het Hof werpt ambtshalve, op de VOO!'ziening van beklaagde, geen middel op
ten aanzien van de beslissing over de
burgerlijke vordering (S).
(PLUME, T. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ
VAN BUURTSPOORWEGEN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
24 April 19S9. - 2e Kamer. - Vool'zitter, H. Limbourg, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Vi tryGelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaaL

2e KAMER. 2e KAMER.- 24 April 1939.
1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- 0NTVANKELIJKHEID.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. EXCEPTIE. - BEANTWOORDING.
so VERKEER. - VEROORDEELING OM
EEN VOERTUIG OP RAILS NIET DOORGELATEN TE HEBBEN. - VRIJSPRAAK
VAN DE TELASTLEGGING OM ZIJN VOERTUIG VOOR EEN HINDERNIS NIET TE
HEBBEN STILGEHOUDEN. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID IN DIE BESLISSING.
40 VERBREKING. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. GEEN
MIDDEL AMBTSHALVE OPGEWORPEN.
1 o Is niet ontvankelijk het middel gesteund

op een vergissing in de aanwijzing van
de wetsbepaling die het feit strafbaar stelt,

24 April 1939.

1o BURGERLIJKE PARTIJ. ONTVANKELIJKHEID.
2o BEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED.- STRAFZAKEN.- MISDRIJVEN
DIE SAM.ENHANGEND ZIJN.
so BURG'ERLIJKE PARTIJ.- RECHTSTREEKSCHE DAGVAARDING.
4o VERBREKING. - DRAAGWIJDTE.

1 o Is alleen ontvankelijk om zich burgerlijke·
partij te stellen, door rechtstreeksche dag(1) Zie Verbr., 19 Mei 1937 (An·esten van het
Hof van verbreking, 1937, 43; Bull. en PABIC.,
1937, I, 146); 3 Mei 1938 (Arresten van het
Hof van verbreking, 1938, 92; Bull. en PASIC.,
1938, I, 151, 2°).
(2) Verbr., 27 October 1938 (Bull. en
PASIC., 1938, I, 339).
(3) Vaste rechtspraak.
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persoonliik benadeeld kan beweren (1).
2° De correctioneele rechtbank is bevoegd
om kennis te nemen van een misdrijf
behoorend tot de bevoegdheid van den
politierechter, indien dit misdrijf samenhangend is met een wanbedrijf dat tot
haar eigen bevoegdheid behoort.
Twee misdrijven zijn samenhangend wanneer een goede rechtsbedeeling vordert dat
beide tegelijkertijd en door denzelfden
rechter berecht worden; de samenhang
wordt niet uitgesloten door het feit. dat de
misdrijven niet door denzelfden dader
werden gepleegd (2). (Wb. v. Strafv.,
artt. 226 en 227.)
3° Hij die door een misdrijf tegen de verkeersverordening werd benadeeld kan den
dadet· e1' van dagvaarden v66r de correctioneele rechtbank, wanneer dat misdrijf
samenhangt met een wanbedrijf, al werd
dit wanbedrijf, waarvan de rechtbank
kennis neemt, gepleegd door de dagende
partij (2).
r.o Wanneer het bestreden arrest, op de
voorziening van de burgerlijke partij die
optrad door rechtstreeksche dagvaarding,
verbroken wordt orndat het de stelling als
burgerlijke partij ten onrechte niet ontvankelijk heeft verklaard, wordt de verbreking slechts uitgesproken in zoover het
arrest uitspraak gedaan heeft over de
burgerUjke vordering.
(BOSCHERON, T. DE MAGAR.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, den 15 December 1938 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 63, 6t., alinea 2, 66, 67, 160
en 182 van het W etboek van Strafvordering, artikelen M8, t.19 en t.20 van het
Strafwetboek, artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, artikel 2 der wet
van :t Oogst 1899 op de verkeerspolitie,
en van artikelen 1 en 65 van het Strafwetboek, doordat bestreden arrest, alhoewel het vaststelt dat het ongeval dat
op 2t. October 1937 den dood veroorzaakt
heeft van Vleu en verwondingen aan meerdere personen, nadeelige gevolgen heeft
(l) Verbr., 1 December 1930 (Bull. en
PASIC., 1930, I, 373).
(2) Zie Verbr., 16 J"uni 1924 (Bull. en
PAsrc., 1924, I, 408); 25 Februari 1929 (ibid.,
1929, I, 110, A, 2°); 29 Februari 1932 (ibid.,
1932, I, 88, 2°); 26 October 1937 (ibid., 1937,
I, 319).

gehad voor eischer Boscheron bestaande·
in stoffelijke schade aan zijn autovoertuig,
gezggden Boscheron nochtans de hoedanigheid ontzegt om bij de correctioneele
rechtbank een vervolging aankmgig te
maken gesteund op artikelen t.18, t.19
en t.20 van het Strafwetboek, omdat, uit
gezegd ongeval, voor hem, noch slagen,
noch verwondingen zouden zijn voortgesproten, dan wanneer de persoon,
- die bij een verkeersongeval, dat naar
zijn bewering door gebrek aan vooruitzicht of voorzorg werd veroorzaakt,
slechts stoffelijke schade heeft opgeloopen, ongeval, dat eveneens, voor derden
onvrijwillige dooding of verwondingen
heeft voor gevolg gehad, zich op ontvankelijke wijze burgerlijke partij kan stellen, in den loop der vervolgingen, op voet
van artikelen t.18 tot t.20 van het Strafwetboek, tegen den dader van gezegd ongeval ingespannen, en dat hij, bijgevolg,
zijn eisch kan aanhangig maken bij de
correctioneele rechtbank :
Overwegende dat, luidens artikel 3 del'
wet van 17 April 1878, de eisch tot het
herstellen der schade veroorzaakt door een
misdrijf aan diegenen behoort die door
die schade geleden hebben;
Overwegende dat deze beschikking een
verband van oorzakelijkheid insluit tusschen het misdrijf en het nadeel, in dezen
zin dat diegene slechts zich burgerlijke
partij kan stellen, en desgevallend, de publieke vordering in beweging zetten, .die
kan beweren dat hij persoonlijk benadeeld
werd door het misdrijf die het voorwerp
uitmaakt van deze vordering;
·
Overwegende dat het dus terecht is dat
bestreden arrest, na te hebben vastgesteld
dat het betwiste ongeval voor eischer
slechts stoffelijke schade had medegebracht en hem noch slagen, noch verwondingen had veroorzaakt, de rechtstreeksche vordering door dezen laatste
tegen verweerder ingesteld niet ontvankelijk heeft verklaard voor zoover deze vordering gesteund was op een inbreuk op
artikelen t.18, M 9 en t.20 van het Strafwetboek;
Maar overwegende d::d eischer eveneens
verweerder had gedagyaard om terecht te
staan. wegens inbreuk op het Koninklijk
besluit van 1 Februari 193t. en besloten
had tot de verknochtheid of de ondeelbaarheid die bestaat tusschen deze vordering en deze tegen hem zelf ingesteld wegens hetzelfde ongeval en wegens inbreuken op artikelen t.18 tot t.20 van het
Slrafwetboeken op het Koninklijk besluit
van 1 Februari 193t.; ·
Overwegende dat bestreden arrest, om
te beslissen dat de correctioneele rechtbank
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onbevoegd was om kennis te nemen van
de inbreuken op het Koninklijk besluit
van 1 Februari 19S~, in de dagvaarding
bedoeld, zich enkel steunt op de reden
dat de vordering, door eischer wegens
inbreuk op artikelen 418 tot 420 van het
Strafwetboek tegen verweerder uitgeoefend, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, opdat het slachtoffer
van een misdrijf onder de bevoegdheid vallende van de politierechtbank, krachtens
de wetsbeschikkingen over de uitbreiding
van bevoegdbeid bij samenhang, den dader
van dit misdrijf geldig v66r de correctioneele recbtbank kunne dagvaarden, niet
vereischt wordt dat deze inbreuk verknocht weze met een wanbedrijf dat onder de bevoegdbeid van deze rechtbank
valt en ten laste van denzelfden persoon
is aangestipt (Wb. v. Strafv., artt. 226
en 227); dat bet volstaat dat bet goed
beheer van het gerecht zou vragen dat
over de eene en de andere misdrijven
terzelfdertijd en door denzelfden recbter
geoordeeld worde;
.
Overwegende dat daaruit voortspruit
dat bestreden arrest artikelen 226 en 227
van het Wetboek van .Strafvordering geschonden heeft alsook artikelen 6S, 64,
alinea 2, en 182 van hetzelfde Wetboek
in het mid del bedoeld;
Om deze redenen, het Hof verbreekt bestreden arrest, doch in zoover slechts het
de vordering van eischer, gesteund op de
inbreuken op het Koninklijk besluit van
1 Februari 19S4, niet ontvankelijk en de
correctioneele recbtbank om er kennis
van te nemen, niet bevoegd heeft verklaard; verwerpt de voorziening voor
't overige; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te .Luik, en dat
melding ervan zal gemaakt worden op den
rand . der gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de helft
der kosten, laat de andere helft ten laste
van eischer; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
24 April 19S9. - 2 8 Kamer. - Vool·zitter, H. Limbourg, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

28 KAMER. -

25 April 1939.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VERJARING. - DATUM VAN HET MISDRTJF NIET NAUWKEURIG GENOEG BE-

PAALD. - ONMOGELIJKHEID VOOR HET
HOF ZIJN CONTROLE UIT TE OEFENEN.
- BESLISSING NIET MET REDENEN OMKLEED.
2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE.
so VERWIJZING NA VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - GEHEELE VERWIJZING.
1° Wanneer de datum van het misdrijfniet
nauwkeurig genoeg is bepaald, is de beslissing niet met redenen omkleed en kan
het Hof niet nagaan of de publieke vordering al dan niet verjaard is (1).
20 De op de voorziening van beklaagde uitgesproken vm·breking van de beslissing
over de publieke vordering brengt tevens
de verbreking mede van de beslissing over
de burgerlijke vordering (2).
so Wanneer het Hof, op de voorziening
van beklaagde, een beslissing van veroordeeling wegens gebrek aan redenen verbreekt, wordt de verbreking bevolen met
verwijzing van de geheele zaak (S).
(LAUWERS EN ANDEREN,
T. BULLENS EN ANDEREN.)
Arrest overeenstemmend met den k'orten inhoud.
25 April19S9.- 28 Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggeve1·,
H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.

28 KAMER.- 25 April 1939.
1o BESCHERMING VAN DE MAAT-

SCHAPPIJ (WET TOT).- STELLING
TER BESCHIKKING VAN DE REGEERING.
- REDENEN DOOR DEN RECHTER OP TE
GEVEN.
20 VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. ----,
STRAFZAKEN.
so VERWIJZING NA VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - GEHEELE VERWIJZING.
1 o Ingeval een veroordeelde, die zich over-

eenkomstig artikel56 van het Strafwetboek
(1) Sic Verbr., 4 Maart 1935 (Bull. :en
PASIC., 1935, I, 177). Zie ook Verbr.,
24 .Tuni 1935 (ibid., 1935, I, 292).
(2) Sic Verb1·., 23 Januari 1939, supm,
biz. 21.
(3) Sic Verbr., 14 Feb1•ua1'i f939, supra,
biz. 21.
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in staat van herhaling bevindt, ter beschikking van de regeering gesteld wordt,
tnoet de rechter bepaaldelijk de redenen
opgeven waarom hij dien maatregel be·veelt. (Wet van 9 April 1930, artt. 25
en 26.)
Geeft niet bepaaldelijk de redenen op waarom
een stelling ter beschikking van de regeering wordt bevolen de beslissing die slechts
vaststelt dat de veroordeelde zich in staat
van herhaling bevindt overeenkomstig
artikel 56 van het Strafwetboek, en dat
hij neiging vertoont tot het plegen van
misdrijven (1).
2° Wanneer het H of de verbreking uitspreekt
van een beslissing die beklaagde veroordeelt en hem bovendien ter beschikking
van de regeering stelt, en die verbreking
bevolen wordt omdat de beslissing niet
bepaaldelijk de redenen opgeeft waarom
de beklaagde ter beschikking van de
i·egeering wordt gesteld, strekt die verbreking zich uit tot de geheele zaak.
3° Wanneer_het Hof, op de voorziening van
beklaagde, de verbreking uitspreekt van
een beslissing van veroordeeling die bovendien beklaagde ter beschikking stelt
van de regeering, en die verbreking bevolen
wordt omdat de beslissing niet bepaaldelijk de redenen opgeeft waarom de beklaagde ter beschikking van de regeering
(l) Artikel 26 van de wet van 9 April 1930
tot bescherming der maatschappij tegen de
abnormalen en de gewoonte-misdadigers bepaalt dat, in het geval waariu de stelling ter
beschikking van de regeering niet door de
wet is voorgeschreven, de rechtsplegingen be·
treffende de misdrijven die als grondslag van
de herhaling gelden bij den bundel worden
gevoegd, en dat de redenen van de beslissing
bij deze worden omschreven.
Wanneer de stelling ter beschikking van
de regeering ter vrije beslissing van den
rechter wordt gelaten, moet de rechter bij·
· gevolg : 1° vaststellen dat de rechtsplegingen
betreffende de voorgaande misdrijven, die
tot grondslag van de herhaling dienen, aan
den bundel zijn toegevoegd, en 2° bepaalde·
lijk de redenen opgeven waarom hij den
maatregel beveelt.
In verband met dit 2° moet worderi opgemerkt dat de rechter er zich niet toe bepalen
mag zijn uitspraak aangaande den maatregel
te staven door redenen die de algemeene be·
woordingen van de wet (art. 25) aanhalen.
Ret is niet'voldoende erikel vast te stellen dat
de veroordeelde zich in staat van wettelijke
herhaling bevindt en een aanhoudende neiging
tot het plegen van misdrijven vertoont. De
rechter riwet bepaalde en concrete redenen op·
gei!en, •anders dan door het vermelden van
V ERBR.,

1939. -
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wordt gesteld, geschiedt die verbreking met
verwijzing.
(LOIR.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
25 April 1939. - 2° Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal..
2°

KAMER. -

25 April 1939.

VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAKEN.- ONTVANKELIJKHEID.

W anneer twee beslissingen door den ten
gronde oordeelenden rechter ten aanzien
van eischer verleend werden op denzelfden
dag, en eischer zich alleen voorziet tegen
een van die beslissingen, zonder nadere
aanwijzing die toelaat na te gaan welke
van beide hij bedoelt, dan is de voorziening niet ontvankelijk.
(VAN THOURHOUDT.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
de wettelijke terme;n.. Ret Hoogste Hof
heeft herhaalde malen beslissingen verbroken
die aan die vereischte niet voldoen (Verbr.,
1 December 1936, PABlO., 1936, I, 330, 3°;
24 December 1935, ibid., 1935, 'I, 104, 5°;
29 April 1935, ibid., 1935, I, 226; 12 Maart
1934, ib~d., 1934, I, 215; 20 Juni 1934, ibid.,
1934, I, 321; 14 Mei 1934, ibid., 1934, I, B,
280, 2°. - Zie ook LEO~ CO!tNIL, La loi de
defense sociale, nr 78, hlz. 86 en 87};
In zijn arrest van 9 Maart 1937 (Arresten
van het Hof van verbreking, 1937, 19 en 20)
heeft het Rof aangenomen dat wettelijk met
redenen omkleed is de beslissing die opgeeft
dat de a:ard van de feiten vermeld in de aan
den bundel toegevoegde rechtsplegingen be.; .
treffende de miSdrijven die als grondslag van
de herhaling gelden, in verband gebraclit met
de feiten welke thans tegen beklaagde bewezen.
zijn, aantoonen dat de vroegere veroordeelingen niet hebben geleid tot verbetering van
beklaagde en doen blijken dat hij aanhoudend
geneigd is tot het plegen van misdrijven; dat
derhalve, indian hij niet gedurende den i,n het
arrest bepaalden tijd door een veiligheidsmaatregel onder het bijzonder .toezicht van
de regeering wordt geplaatst, zijn invrijheid ~
stalling moet beschouwd worden als gevaar
opleverend voor zijn :niedeburgers.

P. D. B.
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2S April1939. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. _:_ Verslaggever, H. Bail.- Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.

2e KAMER.- 25 April1939.
fo MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- MIDDELEN DIE FEITELIJKEN GRONDSLAG MISSEN.
2° VERKEER. OPENBARE WEG SAMENGESTELD UIT VERSCHILLENDE DEELEN.- KAN EEN ENKELEN WEG VORMEN.

1° Missen feitelijken grands lag de middelen

gesteund op beweerde feiten die geenerlei
grand vinden in de bestreden beslissing
of die door deze worden tegengesproken.
2° Een openbm·e weg, bestaande uit verschillende deelen of rijwegen, kan een
enkelen weg uitmaken (1).
(CUYPERS, T. PORRET.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
2S April 1939. - 2e K;amer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Limbourg.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER. -

25 April 1939.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. V ASTSTELLING VAN AL DE WETTELIJKE
BESTANDDEELEN VAN HET MISDRIJF. GEEN CONCLUSIE. - WETTELIJK MET
REDENEN OMKLEED.
2° DAGVAARDING.- STRAl'ZAKEN.BETEEifENING OP EEN ZONDAG.- WETTELIJKHEID.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. __ 0NTVANKELIJKHEID.
4° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - BETEEKENING. TERMIJN.

S0 VERBREKING. - STRAFZAKEN, VOORZIENING · VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ.- GEEN MIDDEL WORDT AMBTS'HALVE OPGEWORPEN.
6° VERBREKING. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN BEKLAAGDE TEGEN
DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE
VORDERING. GEEN MIDDEL WORDT
AMBTSHALVE 9PGEWORPEN.
1° Bij gebreke van conclusie is wettelijk met

1·edenen omkleed de beslissing van veroordeeling die in de bewoordingen van de wet
vaststelt dat al de bestanddeelen van het
misdrijf aanwezig Jijn.
2° Het verbod om een beteekening te doen,
·op een wettelijken feestdag is niet van
toepassing in .strafzaken. (Wet van
1? thermidor jaar VI, art. 2.)
3° Is niet ontvankelijlc het middel gesteund

op een onwettelijkheid die in de rechtspleging v66r den eersten rechter werd begaan, wanneer die onwettelijkheid de bevoegdheid niet raakt, niet werd ingeroepen v66r den rechter i~J, beroep, en deze
zich die onwettelijkheid niet heeft eigen
gemaakt. (Wet van 29 April 1806,
art. ·2.)
4° D~ term#n van drie dagen, voorzien do01·

arttkel 418 van het Wetboek van Strafvordering voor de beteekening van de
voorziening van de burgerlijke partij, is
niet voorgeschreven op stm ffe van nietigheid.
S0 Het Hof we1·pt ambtshalve geen middel
op tot staving van de voo1·ziening van de
burgerlijke partij.
6° Het Hof werpt ambtshalve, op de voorziening van beklaagde, geen middel op
ten aanzien van . de beslissing over de
burgerlijke vordering.
(NAULAERS,
T. VAN GANSEN EN ANDEREN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
2S April 1939. - 2e Kamer. Vo01'zitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaai.

. 2e KAMER. (1) Sic Verbr., 1 Februari 1937 (An•esten
van het Hof van verbreking, 1937, 7; Bull. en
PASIO., 1937, I, 31; Kon. besl. van 1 Februari
1934, art. 52, 2° en so.)

25 April 1939.

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. GEEN CONCLUSIE. , VASTSTELLING
VAN AL DE WETTELIJKE BESTANDDEE-
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LEN VAN HET 1\!ISDRIJF. - BESLISSING
WETTELIJK MET REDENEN OMKLEED.
2° ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE
SLAGEN EN VERWONDINGEN.VERKEER. - GEBREK AAN VOORUITZICHT OF VOORZORG. - KAN BESTAAN
ONAFHANKELIJK VAN ALLE MISDRIJF
TEGEN DE VERKEERSVERORDENING. NIET STRIJDIG MET ZOODANIG MISDRIJF
GEPLEEGD DOOR EEN DERDE.
3° VERBREKING. - STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE TEGEN
DE BURGERLIJKE VORDERING. - GEEN
MIDDEL WORDT AMBTSHALVE OPGEWORPEN.
4° VOORZIENING IN VERBREKING.
- TERMIJN VAN DE VOORZIENING. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ.
VRIJSPRAAK VAN BEKLAAGDE. VIER-EN-TWJNTIG UREN.
1° Bij gebreke van conclusie is wettelijk met
redenen omkleed de beslissing van veroordeeling die in de bewoordingen van de
wet vaststelt dat al de bestanddeelen van
het misdrijf bestaan.
2° Het misdrijf van onvrijwillig toegebrachte slagen en verwondingen kan zelfs,
bij verkeersongeval, bestaan onafhankelijk van alle overtreding van den wetsbepaling betretfende de politie van het
verkeer. Zoodanig misdrijf en een overtreding door een derde van de wetsbepalingen betretfende de politie van het
verkeer sluit•n elkander niet uit (1).
3° Het Hof werpt ambtshalve, op de voorziening van beklaagde, geen middel op
ten aanzien van de beslissing over de
burgerlijke vordering.
fto Is niet ontvankelijk, als te laat ingesteld, de voorziening door de burgerlijke
partij ingediend den 30m Juli tegen een
arrest van vrijspraak gewezen den 28nl Juli
(Wb. v. Strafv., art. 374.)
(BLOMME, T. STROTHMANN.)

medebetichte Strothmann, die de Prins
Baudouinlaan volgde, niet verplicht was
den doorgang te laten voor den W<)ggebruiker van de Julius Moretuslei, gevolgd door
aanlegger als wanneer : a) gezegd vonnis
uitdrukkelijk bepaalt dat de Prins Baudouinlaan J;J.iet als hoofdbaan mag aanzien worden ten opzichte van de Julius
Moretuslei; b) artikel 132 der Wegcode
uitdrukkelijk aanduidt dat afP,eeling 1 enkel waarschuwingsteekens voor gevaar
bevat; dat, door het niet eerbiedigen van
gezegde tekens, de weggebruiker geen overtreding pleegt; c) de bepaling van artik~l 51 niet kan ingeroepen worden : de
omgekeerde gelijkzijdige driehoek waarvan sprake in gezegd artikel mag slechts
geplaatst worden bij het naderen van eene
hoofdbaan als dusdanig gerangschikt door
de bepalingen van de Wegcode, en d) het
gezegd signaal niet geplaatst werd door de
bevoegde overheid, maar door eene private sportvereeniging en niet gemakkeIijk zichtbaar is;
Overwegende dat het voorgestelde middel wil bewijzen dat, in strijd met het oordeel van den rechter over den grond, de
medebetichte Strothmann verplicht was
den doorgang voor eischer in verbreking
vrij te laten; dat hij, door zulks niet te
doen, artikel 54 van het algemeen reglement op de verkeerspolitie overtreden
heeft en ten onrechte vrijgesproken werd
van de hem ten laste gelegde betichting
(inbreuk op § 2 van deze wetsbeschikking);
Overwegeride dat bet gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg, aan eischer
verweten en te zijnen laste vastgesteld,
niet noodzakelijk in een inbreuk op
bovengenoemd reglement bestaat, en nog
minder, in een inbreuk waarvan het bestaan onvereenigbaar zou zijn met het
feit dat aan gezegden medebetichte wordt
ten laste gelegd;
Dat daaruit voortspruit dat het tweede
middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang voor aanlegger;

ARREST (uittreksel.)
Arrest . luidend zooals de lwrte inhoud,
1o, 3o en 4°, en voor het overige als volgt :

Over het tweede middel : schending der
bepalingen der Wegcode, en namelijk
van artikelen 53, 51 en 132, daar het
vonnis der politierechtbank, wiens beweegredenen het bestreden vonnis zich
eigen maakt, aangenomen heeft dat de
(1) Zie Verbr., 9 Juli 1934 (Bull. en PABIC.,
1934, I, 362) en de voetnota 1; 28 Maart
1939, ,supra, biz. 125.

25 April 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

1e KAMER.- 27 April 1939.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL
DAT VAN BELANG IS ONTBLOOT.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
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- BURGERLIJKE ZAKEN.- SCHENDING
VAN OPGEHEVEN WETSBEPALING INGEROEPEN. - VERWERPING.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VERWERPING.
4° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL
DAT FEITELIJKEN GRONDSLAG MIST.
5° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
6° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- MIDDEL DAT FEITELiJKEN GRONDSLAG MIST.
7° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VERWERPING.
8° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- VERWEHPING.
go MIDDELEN TOT VERBREKING.
- VERWERPING.
1° Zijn van belang ontbloot de middelen die,
zelfs terecht, zekere beschouwingen van
de bestreden beslissing bespreken, wanneer deze door andere redenen wettelijk
met redenen omkleed is.
2° Moet verworpen worden het middel dat
de schending van een opgeheven wetsbepaling inroept.
3° Moet verworpen worden het middel waarbij wor~t aangevoerd dat de wettel~jke
regel, d~e door den ten gronde oordeelenden rechter werd toegepast, geschonden
werd, indien geen andere wetsbepalingen
w01·den aangeduid, die zich ter zake tegen
die toepassing zouden verzet hebben . .
4° Mist feitelijken grondslag het middel dat
tegen het bestreden arrest een beslissing
aanvoert die het niet bevat.
.5° Is niet ontvanlcelijk het in onduidelijke
bewoordingen opgegeven middel.
6° Mist feitelijken grondslag het middel dat
a an het bestreden arrest een vaststellin g
toeschrijft die in strijd is met de in dat
arrest gedane vaststelling.
7° Moet verworpen w01·den het middel dat de
schending inroept van een regel, die in een
bepaald wetsartikel vervat is, zonder aan
te wijzen waarin de bestreden beslissing
.
dien regel geschonden heeft.
go Moet verworpen worden het middel hetwelk aanvoert dat de rechter niet geantwoord heeft op bepaalde door eischer ingeroepen middelen, en daardoor verzuimd
heeft zijn beslissing wettelijk met redenen
te ·omkleeden, dan wanneer tot staving,
niet artikel 97 van de Grondwet, maar
wel een wetsartikel wordt ingeroepen dat
geen verband houdt met den aangevoerden
grief.
go Moet verworpen worden het middel gericht tegen een beslissing die wordt afge-

leid uit een rechtstheorie welke door. dat
middel niet betwist wordt.

(BONABOT, T. Mer BOLLE,
CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT
BAECKELANDT.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 15 Januari 1938 door het Hof van beroep te
Brussel uitgesproken;
Omtrent de twee eerste middelen samen, het eerste : schending van artikel 97
der Grondwet, artikel 141 van het Wethoek van burgerlijke rechtspleging,· en
artikel 7 der wet van 20 April1810, artikel
dat de niet gemotiveerde rechterlijke beslissingen uitdrukkelijk nietig verklaart,
doordat het bestreden arrest dat een beslissend belang hecht aan het feit dat
eischer de werkplaats waar de betwiste
machienen zich bevinden in huur zou gegeven hebben, niet aan den gefailleerde,
maar aan een vennootschap Entraba, en
zich onthoudt het bestaan en den datum
van dit rechtelijk feit aan te teekenen,
dan wanneer het door den eischer was betwist; het tweede : schending van artikel1315, alinea 1, van het Burgerlijk Wethoek, en van de regels nopens het bewijs
der verbintenissen, doordat het Hof van
beroep, zonder eenig bewijs het bestaan
heeft aangenomen van een huurovereenkomst gesloten tusschen den eischer en de
vennootschap Entraba;
Overwegende dat, indien het arrest het
bestaan van de kwestige huurovereenkomst aanstipt, het op deze overeenkomst
niet is dat het steunt om te beslissen dat
het materieel in de verhuurde plaatsen
gevonden deel uitmaakt van het actief der
failliet; dat het arrest hoofdzakelijk gegrond is op bet feit dat het materieel,
waarvan spraak, verkocht en geleverd
werd aan den gefailleerde die er aldus, in
de oogen van derden, bezitter en eigenaar
van geworden is ;
Overwegende dat de bezwaren van
eischer, zelfs indien ze gegrond waren, de
wettelijkheid der beslissing dus niet zouden kunnen aantasten en, bijgevolg, van
belang ontbloot zijn;
Omtrent het derde middel : schending
van artikelen 8 en 12 der wet van 25 Maart
1876 op de bevoegdheid, en van de algemeene · grondbeginselen der burgerlijke
rechtspleging, doordat het arrest verklaart
dat de rechtbank van koophandel bevoegd was om een geschil te beslechten in
zake onroerend recht, wanneer dit geschil
ontstaan is uit de failliet;
Overwegende dat artikel 8 der wet van

i:-

-14925 Maart 1876 ingetrokken en vervangen
werd door artikel1 der wet van 15 Maart
1932, artikel in het middel niet aangehaald;
Dat artikel12, 4°, der wet van 25 Maart
1876, door het.arrest ingeroepen, heschikt
dat de rechthanken van koophandel kennis nemen.van al wat de faillieten hetreft,
overeenkomstig hetgeen in het hoek Ill
van het Wetboek van koophandel wordt
voorgeschreven;
Dat de eischer de wetsheschikkingen
niet aanduidt die de toepassing van dezen
regel in onderhavig geval zou verhieden
en die, hij gevolg, door den rechter ten
gronde zouden geschonden zijn;
Dat het middel, zooals het is opgesteld,
in rechte niet opgaat;
Omtrent het vierde middel : schending
van artikelen 517 en volgende van het
Burgerlijk Wethoek, in 't hijzonder artikel 524 van het Burgerlijk Wethoek, in
dezen zin, namelijk, dat het Hof ze als
niet toepasselijk op de hetwiste goederen
heeft aanschouwd, omdat een andere dan
den eigenaar het genot van die goederen
heeft;
Overwegende dat het arrest de heslissing niet bevat die het middel er, ongegrond, heweert te vinden; dater op hovenhedoelde teksten geenszins wordt gezinspeeld; dat het arrest ver van deze niet
van toepassing te verklaren, heslist dat
het hetwist materieel onroerend goed was
door hestemming, op het oogenhlik dat
de eischer de werkplaats waar dit materieel zich hevond verkregen heeft, maar
dat dit onroerend maken later door den
wil van den eischer zelf opgehouden heeft;
dat het middel, hijgevolg, feitelijken
grondslag mist;
Omtrent het vijfde middel : schending
van artikel 2279 van het Burgerlijk Wethoek, doordat de toepassing die er van
gedaan werd zich uitstrekt tot onroerende
.goederen onder den vorm van onroerende
goederen door hestemming en huiten de
voorwaarden voor het hezit vereischt :
Overwegende dat het gehrek aan hepaaldheid van het middel bet Hof in de
onmogelijkheid stelt het te heantwoorden,
en dat het middel aldus, krachtens artikel 9 der wet van 25 Fehruari 1925 niet
ontvankelijk is;
Omtrent het zesde middel : schending
van artikel 568 van het Wethoek van
koophaiidel, doordat het Hof niet vaststelt dat de overgave der hetwiste machienen gedaan geweest was :
Overwegende dat het arrest integendeel
vaststelt dat de machienen waarvan
spraak ter beschikking van den gefailleerde waren in het gehouw dat hij van

de vennootschap Entraba in huur had;
dat ze hem verkocht en geleverd waren
geweest;
Dat het middel dus feitelijken grandslag mist;
Om trent het zevende middel : schending
van artikel 1315, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek, doordat het arrest heslist dat het eigendomsrecht op de hetwiste machienen van den eischer in verbreking, recht waarvan hekend werd dat
het aanvankelijk hestaan heeft, later vervallim is, dan wanneer de verweerder het
hewijs van dit verval niet geleverd heeft :
·Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de machienen waarvan spraak door
den onbetwistharen wil van den eischer
zeli '' gewone meuhelen » geworden zijn;
dat het arrest dit inzicht afleidt uit het
feit dat "hij (de eischer), eenerzijds, het
gehouw verhuurt aan de vennootschap
Entraba, waarvan Baeckelandt alzoo onderhuurder wordt, en, anderzijds, aan denzelfden Baeckelandt het materieel van
meubelmakerij verkoopt en_levert, hetzij
dan ook onder zekere vormen »;
Overwegende dat de eischer tot staving
van zijn voorziening noch de huurovereenkol:nst, noch het koopcontract
waarover het gaat overleg't en niet nauwkeurig bepaaJt waar het hewijs dat het
arrest er uit afleidt in strijd is met den
ingeroepenen tekst der wet; ·
Dat, bijgevolg, het middel niet kan
worden aangenomen; ·
Omtrent het achtste middel : schending
van artikel 2235 van het Burgerlijk Wethoek dat de voorwaarden opsomt van een
hezit in den rechtelijken zin van het
woord, en van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het arrest er
zich bij bepaalt vast te stellen dat de
gefailleerde in bezit was van de hetwiste
machienen zonder de opwerpingen te
heantwoorden door eischer in verhreking
gemaakt nopens het hestaan dezer voorwaarden door gezegd artikel 2279 impliciet voorgeschreven;
Overwegende dat vooriloemd artikel 2235 met het bezwaar geen hetrekking heeft; dat het verwijt aan het arrest
gemaakt hierin hestaat dat het zekere
door den eischer ingeroepen middelen
niet heantwoord heeft en . daardoor zijn
hesiissing niet wettelijk gemotiveerd heeft;
wat een schending van artikel 97 der
Grondwet zou uitmaken; dat de scherrding van dezen tekst niet aangestipt zijnde, het middel in rechte niet opgaat;
Omtrent bet negende middel: schending
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek dat zegt dat ·de wettelijk gesloten
overeenkomsten gelden als wet vom;, de-
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genen die ze hebben aangegaan, doordat
het arrest weigert te verklaren dat het
koopcontract tusschen den eischer en
Baeckelandt gesloten verbroken is, doen
wanneer gezegd contract voor de nietvervulling der voorwaarden de verbreking voorzag van rechtswege en dat het
arrest vaststelt dat de wil de overeenkomst
te verbreken openbaar werd gemaakt door
het exploot van den deurwaarder Provost :
Overwegende dat het arrest in hoofdzaak zegt dat zelfs indien men aanneemt
dat men in dit exploot de onbetwistbare
uiting van den wil van den eischer moest
zien het voordeel op te eischen aan het
beding van ontbinding met Baeckelandt
gesloten, het dan nog vaststaat dat '' het
betwist beding geen uitwerking heeft kunnen hebbim jegens derden n;
Dat deze rechtelijke theorie, dat het
arrest uiteenzet en waarop het zijn beslissing steunt, door het middel niet wordt
aangeklaagd;
Dat het middel dus niet in aanmerking
kan worden genomen ;
.
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den eischer tot
de kosten en tot de vergoeding van
150 frank jegens den weerder q. q.
27 April 1939.- 1e Kamer.- Voorzittel', H. Jamar, eerste voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel. - Gelijkluidende
conclusie, H. Gesche, procureur generaaL
- Pleiters, MMers Marcq en Simont.

2e KAMER. -

1 Mei 1939.

1° CONGO.- WETGEVING OP DE MIJNEN.
- TOELATING TOT EXPLOITATIE VAN
. DELFSTOFFEN DOOR « COMPAGNIE DES
GRANDS LACS ll. VERLEEND AAN VENNOOTSCHAPPEN OP AANDEELEN. - VERPLICHTING VOOR DEZE VENNOOTSCHAPPEN OM DIE « CoMPAGNIE » TE LATEN
DEELNEMEN AAN DE WINST. ~ AARD
VAN DE TITELS DIE DEZE DEELGERECHTIGHEID VERTEGENWOORDIGEN.
2° BELASTING OP DE INKOMSTEN
VAN ROERENDE KAPITALEN. INBRENG IN EEN VENNOOTSCHAP OP
AANDEELEN. - DIVIDENDEN TOT BELOONING VAN DEZEN INBRENG. - MoBILIENTAXE TOEPASSELIJK.
1° Alhoewel het door de regeering van
Congo uitgevaardigd mijndecreet van
16 April 1919, dat werd toegepast op het
mijngebied van de " Compagnie des
Grands Lacs », de toelatingen tot exploi-

tatie, door deze vel'leend aan vennootschappen op aandeelen, onderwerpt aan de
voorwaa1·de dat die vennootschappen elk
jaar aan de " Compagnie» een aandeel
in de krachtens de balans uit te reiken
winsten betalen, hebben de aandeelen, die
dat recht op een aandeel in de winst vertegenwoordigen, niet het karakter van een
bij de wet gevestigde schuldvordering,
maar wel het karakter van een bij overeenkomst vastgestelde deelgerechtigheid in de
winsten, toegekend in ruil voor het verleenen van de toelatingen. (Decreet van
16 April 1919, art. 16; Decreet van
30 J uni 1922 tot goedkeuring van de
overeenkomst van 9 November 1921, en
wei van haar artikel 5, aangegaan tusschen de Congo-regeering en de " Compagnie des Grands Lacs ».)
·
2° De mobilientaxe treft de dividenden, die
door de aandeelhouders van een vennootschap worden ontvangen,· niet krachtens
een inschrijving van kapitalen, maar als
belooning van een inbreng, zooals een aan
die vennootschap verleende toelating tot
exploitatie van mijnen. (Geordende wetten op de inkomstenbelasting, art. 14.)
(« COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU
CONGO SUPERIEUR AUX GRANDS LACS
AFRICAINS )) EN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « BELGIKAOR », T. BESTUUH VAN
FINANCIEN.)

ARREST.
Gelet op het arrest den 15 Juni 1938
door het Hof van beroep te Brussel gewezen;
Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 113~, 1165,1317,1318,1320,
1322, 1832 en 1833 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, van artikelen 1, 26, 29, ~1
en ~7 der samengeordende wetten op de
handelsvennootschappen, van artikelen
33, 63, 199, 200, 201, 202 en 20~ van het
Congoleesch Burgerlijk Wetboek, hoek III,
van artikelen 1, 5 en 6 van het decreet van
den Koning-Souverein van 27 Februari
1887 op de Congoleesche handelsvennootschappen, van artikelen 1, 2, ~7. 51, 58,
60, 61, 6~ en 65 van het decreet van
16 April 1919, betreffende de opzoeking
en de uitbating der delfstoffen in Katanga,
van artikelen 1 en 2 van het decreet van
30 J uni 1922, de overeenkomst goedkeurende en decreteerende op 9 November
1921 gesloten tusschen het Beheer der
Kolonie en de " Compagnie des Chemins
de fer du Congo superieur aux Grands
Lacs Africains (Ambtelijk Blad, 1922,
biz. 697), van artikel 3, 1~. 15, 20, 21,
59, 61 en 65 der wetten betreffende de

_._I

belastingen op de inkomsten samengeschakeld door Koninklijk besluit van
12 September 1936, voor zooveel als noodig, schending van de verordening van den
algemeenen beheerder in Congo van 14 Mei
1886 (Ambtelijk Blad, 1886, blz .. 189),
daarenboven, schending van artikel 97 der
Grondwet :
Eerste lid : doordat het bestreden arrest
bevestigt dat de betwiste sommen aan de
Compagnie des Grands Lacs, eisclieres, op
de aandeelen reeks B der Vennootschap
Belgikaor gestort, « een inkomst uitmaken
der aandeelen die zij in deze vereeniging
ten titel van uitgedeelde maatschappelijke winsten bezit in haar hoedanigheid
van aandeelhoudster, en niet een huurprijs der mijnen verschuldigd krachtens
een wettelijke verplichting »;
Dan wanneer de statuten der Vennootschap Belgikaor als vergoeding voor de
betwiste aandeelen reeks B, aan de Compagnie des Grands Lacs toegekend, geen
enkele. inbrengst in natura of, anderzins,
door deze laatste gedaan of in de toekomst te doen voorzien, maar integendeel
uitdrukkelijk voorzien dat de aandeelen
reeks B, waarvan spraak, slechts recht
g·even op winstuitkeering onder de voorwaarden voorzien bij artikel 5?, tekst die
het recht der Compagnie des Grands Lacs
beperkt tot de betaling van « het aandeel
in de winst zooals het voorzien is bij
artikel 61 van het decreet van 16 April
1919 op de opzoeking en de uitbating der
delfstoffen in Katanga >>, 't is. te zeggen
tot een uitkeering in verhouding met de
verwezenlijkte winsten, maar deze verhouding vastgesteld, beperkt en opgelegd
door een wettekst en, op geenerlei wijze,
afhangende van de hoedanigheid van
vennoot of van aandeelhouder;
Tweede lid : doordat het bestreden arrest verklaart dat uit de statuten zelf van
Belgikaor zou voortvloeien dat de aandeelen van het bijzonder type reeks B
zouden gemaakt geweest zijn om La
Compagnie des Grands Lacs te vergoeden
voor de rechten die deze haar (aan Belgikaor) heeft afgestaan, en namelijk het
uitsluitelijk uitbaten, «in haar plaats, van
de mijnen die zij beheert, en dat de belegging van kapitalen, vereischt door artikel 14 der samengeschakelde wetten op
de inkomstenbelastingen opdat de mobilienbelasting zou kunnen geeischt worden,
blijkt, hetzij uit de inschrijving op aandeelen door de Compagnie des Grands
Lacs in het kapitaal van haar concessionnarissen, hetzij uit de toelating die ze
geeft de rijke delfstoffen van haar domein
uit te baten, recht dat de Compagnie in

151haar private eigendom voor haar zelf
bezi.t »;
Dan wanneer : a) uit de statuten der
Vennootschap Belgikaor (art. 6 en 8) uitdrukkelijk voortspruit dat de aandeelen
reeks B niet gemaakt zijn om een inschrijving te betalen; b) eveneens uit (art. 6
en 8) blijkt .dat die aandeelen ook niet
gemaakt werden om een inbrengst in natura te vergoeden, inbrengst bestaande in
de toelating de mijnen uit te baten die
zich in het domein der Compagnie des
Grands Lacs· bevinden, daar die inbrengst
die de uitbating toelaat van een derde uitgaat die deze toelating reeds had en daarvoor betaald wordt in kapitaalsaandeelen
reeks A; c) eindelijk daaruit voortvloeit
dat deze aandeelen reeks B aan de Compagnie des Grands Lacs uitsluitelijk gegeven zijn om haar te vergoeden voor de
rechten die zij haalt uit het decreet van
16 April 1919 op de uitbating der rijke
mijnen in Katanga, decreet dat; zooals het
arrest het vaststelt, op haar toepasselijk
is :
Omtrent het eerste lid van het middel :
Overwegende dat daarin eerst beweerd
wordt dat door de Compagnie des Grands
Lacs aan de Vennootschap der goudmijnen Belgika (Belgikaor) als vergoeding
voor de aandeelen, reeks B, door deze
Vennootschap aan gezegde Compagnie
toegekend, geen enkele inbrengst in natura of anderzins zou gedaan geweest
zijn;
Overwegende dat deze bewering door
het bestreden arrest wordt tegengespro~
ken; dat luidens zijn vaststellingen, uit de
bewoordingen zelf der statuten van de
Vennootschap Belgikaor, op 10 Juli 1931
opgericht, blijkt dat zij aandeelen van
een bijzonder type «reeks B » heeft gemaakt, om de Compagnie des Grands
Lacs te betalen voor de rechten die deze
haar he eft afgestaan;
Overwegende dat, om aan de sommen,
die aan de Compagnie des Grands Lacs
op de aandeelen reeks B gestort werden,
het karakter van maatschappelijke winsten te ontzeggen, de eischeressen daarna
beweren, dat die sommen ofschoon ze in
verhouding zijn met de verwezenlijkte
winsten, niet van de hoedanigheid van
aandeelhouder van de Compagnie des
Grands Lacs afhangen, maar beperkt en
opgelegd zijn door een wettekst, te w.eten
artikel 61 van het decreet van 15 April
1919;
Overwegende dat de oprichting van
bijvennootschappen door de Compagnie
des Chemins de fer du Congo superieur
aux Grands Lacs africains en de overhandiging door deze bijvennootschappen aan

-152hoogergenoemde Compagnie van aandeelbewijzen cc als vergoeding voor haar inbrengsten en tot bepaling van haar deelneming in de winsten der bijvennootschappen » voorzien zijn bij artikel 5 der
overeenkomst op 9 November 1921 gesloten tusschen het beheer van Kolonien
en dezelfde Maatschappij, overeenkomst
goedgekeurd door decreet van 30 Juni
1922; dat lui dens dit artikel cc de opzoekingen en uitbatingen der mijnen zullen
geschieden overeenkomstig de beschikkingen der wetgeving op de mijnen in
Katanga », de Compagnie des Grands
Lacs cc het bijzonder Comite voor de uitvoering dezer verschillende beschikkingen
vervangende »;
Overwegende dat het decreet van
16 April 1919 op de opzoeking en de nitbating van delfstoffen in Katanga beschikt (art. 60) dat een vennootschap op
aandeelen de toelating tot uitbating of
bewerking noch bekomen, noch verwerven kan indien haar statuten voorafgaandelijk niet de goedkeuring hebben gekregen van het bijzonder Comite, en deze
goedkeuring afhankelijk stelt, namelijk
van de voorwaarde (art. 61, litt. b), dat
de statuten de Vennootschap verplichten
elk jaar aan het Comite een deel te betalen der winsten die krachtens de balans
moeten verdeeld worden, deel door deze ·
beschikking van het decreet bepaald;
Overwegende dat onder het regime door
voornoemd decreet ingericht, de rechten
van het bijzonder Comite cc zuiver private
rechten » zijn, dat de mijnvergoedingen
door de concessionnarissen wegens het
recht van uitbating der mijnen verschuldigd cc de tegenwaarde, de prijs van de
vergunning '' zijn (verslag van den Kolonialen Raad, B. 0., 1919, blz.107 en 126};
Dat daaruit voortspruit dat de statuten
der Vennootschap Belgikaor, door naar
artikel 61 van het decreet van 16 April
1919 te verwijzen, ver van aan de stortinlj\'en, die op de aandeelen reeks B aan de
Compagnie des Grands Lacs moeten gedaan worden, het karakter van schuld te
geven door de wet opgelegd, integendeel
hun karakter van deelneming bij overeenkomst in de winsten bevestigen;
Dat het middel. dus in zijn eerste lid
niet opgaat noch in rechte noch in feite;
Omtrent het tweede lid van het middel :
Overwegende dat, indien het juist is dat
de aandeelen reeks B niet gemaakt werden ·
als vergoeding voor een inschrijving, deze
beschouwing hier ongepast is; dat de belegging van kapitalen, vereischt om aanleiding te geven tot de mobilienbelasting,
ook kan voortspruiten uit een inbrengst;
dat deie, in onderhavig geval, bestaat in

het verleenen van toelating door de Compagnie des Grands Lacs tot uitbating;
Dat, daarenboven, uit de beschouwingen hierboven blijkt dat door de Compagnie des Grands Lacs bij de Vennootschap
Belgikaor de toelating tot uitbating werd
ingebracht; en dat de aandeelen reeks B
aan de Compagnie des Grands Lacs zijn
toegekend geweest in haar hoedanigheid
van aandeelhoudster der Vennootschap
Belgikaor als vergoeding voor gezegde
inbrengst;
Dat het middel in geen enkel zijner
twee led en mag worden aangenomen;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eischeressen
tot de kosten.
1 Mei 1939. - 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.

2e KAMER. -

2 Mei 1939.

1° VERKEER. - BESTUURDER DIE DE
RECHTERZIJDE NIET HOUDT. - GEEN
VOORRANG TOT DOORTOCHT.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- MIDDEL ONDUIDELIJK. - VERWERPING.
3° BEROEP.- STRAFZAKEN. - BEROEP
VAN BEKLAAGDE ALLEEN.- GEEN VERZWARING VAN DEN TOESTAND VAN BEKLAAGDE.
4° VOORZIENING IN VERBREKING_
- ONTVANKELIJKHEID.
1° De bestu.urder van een voertuig die de
rechterzijde nict houdt kan geen aanspraak maken op doortocht· bij voorrang
die hem toelaten zou als onvoorzien te
beschouwen de hindernis ontstaan doo1·
een ander voertuig dat nauwelijks de door
hem gevolgde baan was ingereden en dat
hij niet had zien aankomen.
2o Het Hof ve1·werpt het middel dat het
wegens zijn onduidelijkheid niet lean
onderzoeken.
3o De rechter in beroep die, op het enkel
beroep van beklaagde, een onderzoeksmaatregel, door den eersten rechter aangaande de burgerlijke vordering bevolen,
mn de hand wijst, om de schade te bepalen
waarvoor hij beklaagde verantwoordelijk
verklaart, die de zaak tot zich trekt en ten
grande uitspraak doet ten aanzien van de
burgerlijke partij, verzwaart niet de~
toestand van beklaagde.
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too· .Is niet ontvankelijk de voorziening van
de burgerlijk verantwoordelijke partij,
indien daaraan geen authentieke uitgifte
van de bestreden beslissing werd .toegevoegd. (Wb. v. Strafv., art. lo19.) .
(HOULMONT EN BLANCHARD,
T. MALHERBE.) .
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
2 Mai 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Wouters. Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.

28 KAMER. -

2 Mei 1939.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STUKKEN ·GEPLAATST IN DEN BUNDEL,: NA RET SLUITEN VAN DE DEBATTEN.

De rechten v.an de verdediging worden niet
geschonden daardoor dat, na het sluiten
van de debatten, in den bundel bescheiden
worden geplaatst, die als stukken tot vergelijking dienden bij een sch?'iftkundig
onderzoek, dan wanneer het verslag van
dit onderzoek deze stukken uitdrukkelijk
verme.ld heeft en tevens opgaf dat zij door
den raad.sman van beklaagde aan de deskundigen werden overhandigd.
(DEL'GUSTE, T. COLMET.)
Arrest overeenstemmend met den korc
ten inhoud.
2 Mei'1939.- 2" Kamer.- Voorzitter,
H. ; Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Genart. ........: Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.

RECHTER IN BEROEP. NIETIGHEID
GEDEKT.
3° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER. - BEWIJS. - SoM
HOOGER DAN 150 FRANK.- BEGIN VAN
BEWIJS DOOR GESCHRIFT BLIJKEND UIT
EEN VERHOOR VAN DEN BEKLAAGDE
DOOR DEN ONDERZOEKSRECHTER. BINDENDE BEOORDEELING VAN DEN
RECHTER.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARREST EN. - BEANTWOORDING
VAN CONCLUSIE.
1° Artikel 3 van het Koninklijk besluit
nr 258 van 24 Maart 1936 dat den

strafrechter toelaat een eindvonnis op
tusschengeschil, bij een met redenen om-· ·
kleede beschikking, voorloopig uitvoerbaar te verklaren niettegenstaande beroep, stelt deze beslissing niet gelijk met
een voorbereidend vonnis en wijkt derhalve geenszins af van de wettelijke regelen die gelden ten aanzien van den termijn van het beroep. (Wb. v. Strafv.,
art. 203.)
2° In strafzaken is een nietigheid, die in

eersten aanleg begaan werd doch v66r den
rechter in beroep niet werd ingeroepen,
volkomen gedekt, en men kan ze niet mee1·
doen gelden als een middel tot verbreking.
3° De ten gronde oordeelende rechter beslist
op bindende wijze dat een verhoor van
beklaagde, door den onderzoeksrechter afgenomen en door beklaagde onderteekend,
een begin van bewijs vormt dat het beweerde feit waarschijnlijk maakt. (Wet
van 1? April 18? 8,
Wb., art. 134?.)

art. 16; Burgi.

4° Op de conclusie van beklaagde waarbij

wordt aangevoerd dat hem een som van
meer dan 150 frank werd afgegeven als
verbruikleening, antwoordt de rechter volkomen door te vermelden dat die som moest
dienen tot betaling van koopwaren en tot
· oprichting van een handel.
·
(BERNIMOLIN.)
ARREST.

2 8 KAMER. -

2 Mei 1939.

1° BEROEP. - STRAFZAKEN. - EINDVONNIS OP TUSSCHENGESCHIL VOORLOOPIG UITVOERBAAR1 VERKLAAii.D. BEROEP .BINNEN DEN GEWONEN TERMIJN.
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
- IN• EERSTEN AANLEG BEGANE NIE·
TIGH'EID 'NIET INGER.OEPEN VOOR DEN

Gelet op het bestreden arrest den
8 Februari 1939 door het Hof van beroep
te Luik gewezen;
.
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 203 van het Wetboek van
Strafvordering, aangevuld door artikel 3,
§ 1, van het Koninklijk besluit nr 258 van
24 Maart 1936, doordat het bestreden arrest, ten onrechte, het tegen het vonnis
van to Juni 193?, op 21 Juni ingestelde
beroep laattijdig heeft verklaard, vonnis
dat zegde dat de gedaagde getuigen no-
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pens het voorwerp der ten laste van beklaagde gelegde betichtingen zullen gehoord worden :
Overwegende dat het Hof van beroep
terecht beslist heeft dat dat vonnis een
eindvonnis is op geschil, en dat, bijgevolg, het beroep had moeten ingeslagen
geweest zijn binnen den termijn van tien
dagen bepaald door artikel 203 van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de eischer te vergeefs staande houdt dat, het Koninklijk
besluit van 24o Maart 1936 « deze vonissen uitvoerbaar g!)maakt hebbende », er
reden bestaat ze voortaan gelijk te stellen met voorbereidende vonnissen, waartegen slechts beroep mag worden inge. steld na het eindvonnis en samen met het
beroep tegen dit vonnis;
·
Over\Vegende inderdaad dat zulks het
geval niet is geweest door het hierboven
aangehaald Koninklijk besluit beoogd;
Overwegende dat de beschikking van
artikel 203, alinea 2, bevelende dat gedurende den termijn van tien dagen en
gedurende het geding in beroep de . uitvoering van het tusschenvonnis of het
eindvonnis op geschil geschorst bleef,
voor gevolg had dat de gang der rechtspleging in veel gevallen onnoodig vertraagd was;
Overwegende dat de wetgever dezen
toestand heeft willen verhelpen; dat hij
aan de rechters heeft toegelaten deze vonnissen voorloopig uitvoerbaar te verklaren
niettegenstaande hooger beroep, maar ze
verplicht heeft dienaangaande uitspraak
te doen bij een bijzonder met redenen omkleede beschikking;
Overwegende dat de tekst « voorloopig
uitvoerbac~.r niettegenstaande hooger be1'oep », ver van deze vonnissen met de

voorbereidende vonnissen gelijk te stellen,
aanduidt dat het hooger beroep door
alinea een van artikel 203 beheerscht
blijft;
Overwegende dat de eischer eveneens
te vergeefs inroept dat de rechtbank de
verklaring van voorloopige uitvoering niet
met redenen omkleed heeft, alzoo artikel 3
van het Koninklijk besluit nr 258 van
24o Maart 1936 schendende, artikelluidens
hetwelk de voorloopige uitvoering mag
bevolen worden bij een bijzonder met
redenen omkleed beschikking;
Overwegende inderdaad dat zelfs indien
men deze bewering juist veronderstelt,
artikel 2 der wet van 29 April 1806 beschikt dat de beklaavde in correctioneele
politie, niet toegelaten wordt, als middel
tot verbreking, de nietigheden aan te
voeren in eersten aanleg begaan, en die

hij v66r bet Hof van beroep niet zou opgeworpen hebben;
Waaruit voortvloeit dat het middel niet
mag worden aangenomen;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 16 der wet van 17 April 1878
en van artikelen 1319, 1320 en 134o1 tot
134o6 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, ten onrechte, een
begin van bewijs door geschrift heeft gevonden, - het getuigenbewijs toelatende
van het contract van lastgeving, contract
waarvan de uitvoering de gelegenheiq is
geweest van het misdrijf van verduistering
eener som van 5,000 frank dat aan den
eischer verweten wordt, - in de verklaring door dezen op 27 Februari 1937 v66r
den onderzoeksrecht.er gedaan en geteekend, en luidens dewelke hij bekend heeft
da t hij op 17 Februari 193 7 bij de ouders
·van zijn verloofde geweest is en dat hij
daar een som van 150 frank ontvangen
heeft om het saldo van den prijs van een
fornuis te betalen dat zij bij een oudkleerkooper gekocht had :
Overwegende eenerzijds dat het procesverbaal waarin de ondervraging van den
eischer door den onderzoeksrechter vermeld staat een schriftelijke akte is; ,dat
de verklaring die de eischer heeft gedaan
van hem uitgaat, zooals zijn handteekening het bevestigt; dat het geval dus dat
is, voorzien bij artikel134o7 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende, anderzijds, dat het ·bestreden arrest op bindende wijze heeft
geoordeeld dat deze verklaring het beweerde feit waarschijnlijl_{ maakte en er
een begin van bewijs door geschrift van
uitmaakte;
·
Waaruit voortvloeit dat het arrest, ver
van de in het mid del bedoelde wetsbeschikkingen te schenden, ze integendeel juist
heeft toegepast;
Omtrent het derde middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, doordat het
Hof van beroep geenszins de conclusien
van den eischer beantwoord heeft :
Overwegende dat uit gezegde conclusi1in blijkt dat de eischer, de beschuldiging
bij veronderstelling aannemende, beweerd
heeft dat de betwiste som hem was overhandigd geweest ten titel van verbruikleening, en dat hij er dus eigenaar van
geworden was; dat hij daarna geloochend
heeft ze onder welken titel ook te hehben
gekregen; dat hij eindelijk be twist heeft
dat zijn verklaring voor den onderzoeksrechter een begin van bewijs door
geschrift uitmaakte;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze conclusHin punt voor punt heeft beantwoord door te beslissen : 1o dat er in
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<mderhavig geval een geschreven akte bestaat uitgaande van den beklaagde, die
het tegen hem beweerde feit waarschijnlijk maakt, en dat dit begin van bewijs
<loor geschrift het aannemen van het getuigenbewijs van het contract rechtvaardigde; 2° dat uit het voorbereidend
·onderzoek, uit het onderzoek v66r de
eerste rechters en uit het onderzoek v66r
het Hof van beroep blijkt dat het niet
een som v:an 150 frank is die aan den
beklaagde werd overhandigd, maar een
som van 5,000 frank in vijf biljetten van
1,000 frank; 3° dat uit de bestanddeelen
van het onderzoek, in hun geheel, blijkt
dat de ouders Desavre deze som hebben
-overhandigd, niet om ze aan den beklaagde in leen te geven, maar opdat hij
ze zou besteden aan de betaling der koopwaren en aan de inrichting van den handel
<lien hun dochter, met het oog op haar
aanstaande huwelijk met den beklaagde,
ging ondernemen;
Overwegende dat het middel dus feitelijken grondslag mist;
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 redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt den eischer tot
<le kosten.
2 Mei 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Vitry. Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.

2e KAMER.- 2 Mei 1939.
·10· VERKEER. - VOORBIJSTEKEN.
AUTO AANKOMEND LINKS VAN DE BAAN,
WANNEER DE BEWEGING PAS AANVANGT. - 0VERTREDING.
'2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. STRAF GERECHTVAARDIGD. - VERWERPING.
i3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. CoNCLUSIE. BEANTWOORDING.
4o MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
GEEN MIDDEL WORDT
AMBTSHALVE OPGEWORPEN.
.5o VOORZIENING IN VERBREKING.
~ 0NTVANKELIJKHEID.

·1 ° Overtreedt de verkeersverordening de bestuurde?· van een auto die een voertuig

links voorsteken wil en, terwijl hij zijn
beweging daartoe aanvangt, een uit de
tegenovergestelde richting komende auto
ziet op een afstand die gevaar voor botsing
medebrengt. (Kon. besl. van 1 Februari
1934, art. 35.)
2° Is ontbloot van belang voor beklaagde
het middel dat, zelfs indien het gegrond
was, niet wegneemt dat de veroordeeling
tot straf uitgesproken wegens ande1·e te
zijnen laste gelegde feiten gerechtvaardigd bliift.
3° W anneer beklaagde bij conclusie aanvoert : 1° dat een verslag van deskundig
onderzoek berust op onderstellingen;
2° dat de ingeroepen wettelijlce bepalingen op de zaak niet van toepassing
zijn; 30 dat de burgerlijke partij een
tekortkoming heeft begaan, antwoordt
daarop volkomen het vonnis dat beslist :
a) dat het advies van den deskundige
overeenstemt met hetgeen blij kt uit de
de batten; b) dat de auto van de burgerlijlce partij in het zicht was op het oogenblik dat de beweging om voorbij te steken
werd begonnen; c) dat de fout begaan
door de burgerlijke partij de schuld van
beklaagde niet wegneemt.
4° Het Hof werpt ambtshalve, op de voorziening van beklaagde, geen middel op
ten aanzien van de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing.
5° Is niet ontvankelijk de voorziening van
de burgerlijke partij, indien die voorziening niet beteekend geweest is aan de
partij waartegen zij gericht is. (Wb. v.
Strafv., art. 418.}

(HARDY, T. VERSPECHT EN NAAMLOOZE
VENNOOTSCHAP « CHANTIERS DE BEUKELAER >>.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
2 Mei 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Vitry. Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.
·

1 e KAMER. -

4 Mei 1939.

BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER. - VERKLARING VAN
EEN OVEREENKOMST. HUUROVEREENKOMST.- BESLISSING DAT DE AI(TE
ONDER DEN VORM VAN DE NIEUWE
HUUR DE OVERDRACHT VAN EEN VOOR-
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HUUROVEREENKOMST
VASTBINDENDE UITSPRAAK.

Wanneer een huurovereenkomst bedingt dat
de huurprijs op een bepaalden datum zal
vermeerderd worden indien de huurwaarde
van het onroerend goed vermeerderd is,
maar dat, om deze huurwaarde vast te
stellen, geen rekening zal worden gehouden met de uitsluitend op eigen kosten
door den huurder aangebrachte veranderingen, kan de rechter beslissen dat de
akte waarvan spraak geen ander doel
heeft dan onder den vorm van een nieuwe
huurovereenkomst de overdracht van een
voorgaande huurovereenkomst vast te stellen en dat, onder de veranderingen waarmee geen rekening zal worden gehouden
om de huurwaarde te bepalen, moeten
begrepen worden degene die door den
vorigen huurder werden aangebracht,
welke huurder zich hoofdelijk verbonden
heeft om al de bedingen van de nieuwe
huurovereenkomst uit te voeren.
(DUBOIS EN ANDEREN,
T. RIGAUX EN VERMEERSCH.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis door de
rechtbank van eersten aanleg te Brussel,
den 26 Mei 1937 gewezen;
Omtrent het middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, artikelen 1101,
1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis :
Eerste lid : bij miskenning van het gerechtelijk contract en van de bewoordingen zoo van de inleidende dagvaardingen
in dato 9 November en 3 December 1935,
als van de oproepingen tot terechtzitting
in dato 15 en 27 Januari 1937, en van
de conclusien door de partijen voor de
verschillige graden van rechtsmacht genomen, het gerechtelijk contract heeft
gei:nterpreteerd als enkel strekkende tot
de uitlegging van een beding dat voorkomt in de authentieke huurovereenkomst
van 18 Mei 1928 en betitelq is << Huur »,
dan wanneer het voorwerp der betwisting,
hoofdzakelijk zooniet uitsluitelijk was de
toepassing te regelen van dit beding,
waarvan de draagwijdte buiten twist was,
maar waarvan de toepassing was betwist.
om reden dat, naar de meening van de
eischers in verbreking, de verweerders de
bedongen voorwaarden niet vervulden om
bet te doen geld en;
Tweede lid : als gegrond heeft aangenomen de aanspraak van verweerders de
beschikking te doen gelden van de

kwestieuze huurovereenkomst aangaande·
de bepaling van den huurprijs op 1 April
1934, en dat zonder de conclusien van de
eischers in verbreking te beantwoorden
die uitdrukkelijk betwistten dat deze beschikking op de verweerders van toepassing was, daar deze in gebreke bleven
het bewijs te leveren dat zij de veranderingen aan bet verhuurde gebouw hadden
gebracht, en dan wa:nneer de eischers bevestigden dat de verweerders deze verand·eringen niet hadden gedaan en de kosten
er van nie~ hadden gedragen;
Derde lid : niettegenstaande de overeenkomst tusschen partijen en bij miskenning der uitdrukkelijke bewoordingen 'van
de authentieke akte van 18 Mei 1928 die
ze vaststelt, beslist heeft dat de huurwaarde van bet gebouw moest geschat
worden op 1 April 1934 zonder rekeningte houden met de in 1934 er aangebrachte
veranderingen, dan wanneer, krachtens
bet beding << Huur >> van gezegde huurovereenkomst, deze beslissing slechts kon
gegrond zijn op voorwaarde dat de huurders bewezen dat zij veranderingen uitsluitelijk op hun kosten hadden gedaan,
omstandigheid die uitdrukkelijk betwist
was en die, ten andere, bet vonnis niet als
vaststaande aanhaalt, en alzoo de aanspraken van de eischers in verbreking heeft
afgewezen zonder zijn beslissing op de
betwiste punten te motiveeren en in
weerwil van bet gerechtelijk contract en
van de overeenkomst tusschen partijen :
Overwegende dat, overeenkomstig het
tusschen partijen gesloten huurcontract
de huurprijs 40,000 francs bedroeg, maai"
. dat die prijs van af 1 April 1934 moest
gewijzigd worden, indien de huurwaarde
van bet gebouw 10 t. h. hooger of lagei'
was dan den toenmaligen huurprijs; dat,
om deze huurwaarde te bepalen, de waarde
van bet gebouw, indien er daartoe aanleiding bestond, moest verminderd worden met de meerwaarde die het gebouw
had gekregen door de veranderingen die
de huurders op hun uitsluitelijke kosten
er hadden aangebracht;
Overwegende dat bet geschil tusschen
partijen neerkwam op de vraag of de toenmalige huurder dit laatste beding in zijn
voordeel mo.cht inroepen, dan wanneer de
veranderingen, aan het gebouw gebracht,
waren uitgevoerd geweest op de kosten
van den vorigen huurder en niet door hem
zelf;
Overwegende dat bet bestreden vonnis
bevestig•end antwoordt om de reden dat
de tusschen partijen gesloten huurovereenkomst geen ander doel heeft dan, onder vorm van nieuwe huurovereenkomst,
de overdracht van de vorige huur met den
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waarborg van den overdrager vast te
arrest dat het verzet van eischer als niet
stellen; dat het betwiste beding der laatste
gedaan verklaart. (Wb. v. Strafv.,
huurovereenkomst dezelfde draagwijdte
art. 373.)
heeft als dit van de eerste, en dat er niet
(DESART,
wordt vastgesteld dat de overnemer aan
T. ETABLISSEMENTS MASSET.)
de vermindering van den huurprijs, zooals
deze blijkt uit de overgedragen huur, zou
Arrest overeenstemmend met den korverzaakt hebben;
.
Overwegende, inderdaad, dat de ·over- ten inhoud.
J1emer van een huur al de rechten geniet
8 Mei 1939. - 2e Kamer.- Voorzitter
die uit de huurovereenkomst voortsprui- f!:· Hodiim, raadsheer waarnemend voor:
ten, terwijl de overdrager altijd door zijn z1~ter.- Versla~gever, H. Bail.- Gelijkverplichtingen gebonden blijft; dat, overi- lutdende concluste, H. Hayoit de Termigens, de overdrager in de nieuwe huur- court, advocaat generaal.
{)Vereenkomst is tusschengekomen om
« zich hoofdelijk tot de uitvoering van al
de bedingen van deze overeenkomst te
verplichten n; dat de huurprijs jegens den
2e KAMER. - 8 Mei 1939,
overnemer dus moest bepaald worden
zooals hij zou bepaald geweest zijn jegens
1° VERJARING IN STRAFZAKEN.·
den overdrager aileen;
SCHORSING. UITSTEL BEVOLEN OM
Waaruit voortvloeit dat het bestreden
TOE TE LATEN EEN ONDERZOEK TE DOEN
vonnis, door te zeggen dat de eisch strekte
WEGENS VALSCH GETUIGENIS. 00Rtot interpretatie van het betwiste beding
ZAAK VAN SCHORSING VAN DE VERJAder huurovereenkomst, noch het gerechteRING.
lijk contract, noch de bewijskracht aan
het inleidend exploot van aanleg en aan 2° VERJARING IN STRAFZAKEN.SCHORSING. UITSTEL BEVOLEN OM
de oproepingen verschuldigd, geschonden
TOE TE LATEN EEN ONDERZOEK TE DOEN
heeft; dat het de conclusien van de
WEGENS VALSCii GETUIGENIS. DUUR
eischers in verbreking beantwoord heeft,
VAN DE SCHORSING.
die beweerden dat het betwiste beding
den huidigen huurder niet kon baten, daar
hij zelf de veranderingen aan het gebouw 1° Uitstel bevolen om toe te laten ee'li onderzoe~ t~ doen op gr:ond van valsch getuiniet had gebracht; en, eindelijk, dat het
g~nts ts een wettehjke oorzaak van scho!'vonnis, door bet betwiste beding op de
s~ng van de verjaring der publieke vordeverweerders toe te passen, de bewijsrtng (1).
kracht aan de huurovereenkomst ver2° Wanneer uitstel·wordt bevolen om toe te
schuldigd niet geschonden heeft;
laten een onderzoek te doen op grond van
Dat het middel dus in geen enkel van
valsch getuigenis, is de verjaring van de
zijn drie led en gegrond is;
publieke vordering geschorst te rekenen
Om deze redenen, bet Hof verwerpt de
van den dag van het vonnis dat u1:tstel
voorziening; veroordeelt de eischers tot
beveelt tot den dag van de beslissing over
de kosten en tot de vergoeding van
het onderzoek (2).
150 frank jegens de verweerders.
4 Mei 1939.- 1e Kamer.- Voorzitter,
H. Jamar, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Waleffe. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
- Pleiters, MM• 8 Delacroix en Veldekens.

2e KAMER. -

8 Mei 1939.

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VERZET. VOORZIENING. 0NTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelijk de voorziening door b.eklaagde ingesteld den zesden dag na dien
waarop beteekening is geschied van het

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI
T. BRANCHOTTE EN ANDEREN.)
,
ARREST.

Gelet op het vonnis der correctioneele
rechtbank te Charleroi, zetelende in graad
van beroep, den 15 Februari 1939 gewezen;
(1) en (2) Zie Verbr., 10 Mei 1897 (Bull. en
PASIC., 1897, I, 183); 22 Juli 1924 (ibid., 1924,
I, 515); 9 Juni en 6 Juli 1936 (ibid., 1936,
I, 288, 3°, en 334). - Aan de vrije beoordeeling van den rechter wordt overgelaten of de
vervolging moet geSchorst worden, in geval
het vermoeden bestaat dat een valst;h getuigen,is werd afgelegd (Verbr., 10 Mei 1897,
bovenvermeld).
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Omtrent het middel : schending van
artikelen 23 en 27 der wet van 17 April
1878, doordat het bestreden vonnis de
publieke vordering verjaard heeft verklaard :
Overwegende dat de beklaagden, v66r
de politierechtbank te Chatelet vervolgd
uit hoofde van misdrijven op 12 April
1938 gepleegd, den 18 J anuari 1939 tot
politiestraffen veroordeeld werden; dat de
correctioneele rechtbank, op beroep tegen
dit vonnis, den 15 Februari 1939, de publieke vordering verjaard heeft verklaard,
daar meer dan zes maanden verloopen
waren sedert den 3 Augustus 1938, datum
der laatste stuitingsakte van verjaring;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat, bij vonnis van
15 Juli 1938, waartegen geen beroep werd
ingesteld, de politierechtbank, vaststellende
dat de eerste beklaagde klacht wegens
valsche getuigenis tegen zekere gehoorde
getuigen heeft ingediend, beslist heeft dat
het dossier aan den procureur des Konings
diende overgemaakt en dienvolgens, de
zaak op een' onbepaalden datum verschoven heeft; dat de procureur des
Konings, na onderzoek, bij beslissing van
29 October 1938, aan den officier van het
openbaar ministerie bij de politierechtbank
beteekend, de klacht wegens valsche getuigenis, bij gebrek aan voldoende bezwaren zonder gevolg heeft gelaten;
Overwegende dat het vonnis van 15 Juli
193 8 is uitgesproken geweest wanneer de
aan den politierechter onderworpene zaak
reeds in beraadslaging genomen was geweest; dat uit deze omstandigheid evenals
uit de bewoordingen van het vonnis voortvloeit dat de rechtbank geoordeeld heeft
dat de op de klacht wegens valsche getuigenis tusschen te komen beslissing een
vraag uitmaakte die v66r de hoofdvraag
moest beslist worden, en die het vonnis
dat op de loopende rechtspleging moest
worden uitgesproken in den weg stond;
Overwegende, dienvolgens, dat dit vonnis, bij toepassing van artikel 27 der wet
van 17 April 1878, de verjaring van de
publieke vordering heeft geschorst;
Overwegende, inderdaad, dat dit artikel
niet beperkend is, maar zich uitstrekt tot
de gevallen gelijk aan deze die er uitdrukkelijk in voorzien zijn; dat de schorsing
der verjaring van de publieke vordering
in rechte haar rechtvaardiging vindt in
de wettelijke hinderpaal die de uitspraak
van het vonnis op de publieke vordering
belet, dat zoolang die hinderpaal besta:at,
de verjaring niet loopt;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
verjaring der publieke vordering door het
vonnis van 15 Juli 1938 geschorst is ge- ,

weest en dit tot 29 October 1938; dat ze,
dienvolgens, voor de beklaagden niet verkregen was, op den dag van het b13streden
vonnis, en dat dit vonnis de in 't middel
bedoelde artikelen geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers der. correctioneele rechtbank te Charleroi en dat melding er van
zal gedaan worden op den rand der ver~
nietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de zaak v66I'
de correctioneele rechtbank te Bergen,.
zetelende in graad van beroep.
8 Mei 1939.- 2~ Kamer.- Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Genart.
Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.

. 2e KAMER. -

8 Mei 1939.

1o BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN

RECHTER. - STRAFZAKEN. - UITLEGGING VAN CONCLUSIE.- VERMOGEN
VAN DEN RECHTER.
2° VOORZIENING IN VERBREKING- STRAFZAKEN. -. BURGERLIJKE VORDERING. ---'- BESLISSING DIE EEN ONDERZOEKSJVIAATREGEL BEVEELT. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
1 o De ten gronde oordeelende rechter kan de
voo1· hem overgelegde conclusies uitle_ggen, mits hij de bewoordingen er van met
tegenspreelct (1).
2o Is niet ontvanlcelijk de voorziening tegen
een beslissing die, uitspraak doende ove1·
de bu1·gerlijke vordering, er zich toe beperkt een onderzoeksmaatregel te bevelen (2).

(JORIS,
T. VAN PEE EN ANDEREN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
8 Mei 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix. --:-Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hay01t
de Termicourt, advocaat generaal.
(1) Verbr., 10 November 1937 (.Arresten van
het H of van verbreking, 1937, blz. 148; Bullen PABIC., 1937, I, 337).
(2) Vaste rechtspraak.

2e KAMER.- 9 Mei 1939.
VERBEURDVERKLARING. BESCHEIDEN. - ONWETTELIJKHEID.
De strafrechter kan niet, bij veroordeeling
va11- beklaagde, de verbeurdverklaring
bevelen van bescheiden aangaande welke
geen enkel geschil bij hem werd aanhangig
gemaakt.

(DUCHESNE,
T. DELVAUX EN ANDEREN.)
·Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
·9 Mei 1939.- 2" Kamer.- Voorzitter;
H, Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Genart. Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Havoit de Termicourt, advocaat generaal. •

2" KAMER.- 9 Mel 1939.
WOONPLAATS. - ONSCHENDBAARHEID.
- GEHEIME STOKERIJ.- BEZICHTIGING.
. - VOORWAARDEN.
Kr'achtens artikel 134 · van de wet van
15 April 1896 mag de bezichtiging vizn
·de aan de private personen behoorende
· gebouwen en besloten ruimten geschieden
op ellc uur van den dag en van den nacht,
na machtiging door den vrederechter, in. !lien het vermoeden bestaat dat er in het
geheim alcohol wordt gestookt.

(MOULIN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
r
9 Mei 1939.- 2" Kamer.- Voorzitter,
Verslaggever,
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

B. Rolin, voorzitter. -

1e KAMER. -

11 Mei 1939.

HUWELIJK. - VERKLARING VAN HET
WOORD « AK'l'E », DAT- STAAT OP HET
EINDE VAN ARTIKEL 196 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK.
Het woord " akte », dat staat op het einde
van artikel 196 van het Burgerlijk Wet-
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boek, bedoelt zoowel de. voltrekking zelf
van het huwelijk, als den titel die bestemd
is om de voltrekking vast te stellen. Naa1·
de opvatting van den wetgever moet de
voltreklcing van het huwelijk, ten aanzien
van de gebreken in den vorm, op gelijken
voet worden gesteld met de akte die van de
voltrekking doet blijken.

(DE RIDDER, T. GIJSEL.)
Advies van den heer P1·ocureur generaal
Gesche:
De grond van niet-ontvankelijkheid
door verweerster tegen ·de voorziening
aangevoerd, schijnt ons niet te mogen
aangenomen worden.
Door zijn arresten van 3 Juni 1937
(Bull. en PASIC., 1937, I, 167); 28 October
1937 (ibid., 1937, I, 321) en 3 Februari
1938 (ibid., 1938, I, 33) heeft het Hof beslist, dat het Koninklijk besluit nr 224
van 24 November 1935, zooals overigens
geheel het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering waarin bet is opgenomen,
op de proceduur van het Hof van verbreking niet toepasselijk is.
Moest het anders zijn, zou, ons dunkens,
een redelijke verklaring van dit Koninklijk besluit nog leiden tot de vaststelling
dat het in het onderhavig geval nageleefd
werd.
Het eischt de overlegging, bij uitgifte of
regelmatig afschrift, van de aangeklaagde
beslissing.
Welnu, eensluidende afschriften ert van
de beslissing van den eersten rechter en
van de beslissing in beroep gewezen en
waartegen de voorziening is gericht, werden samen met deze door aanlegger ingediend.
Het eischt ook de ·overlegging, bij uitgifte of regelmatig afschrift, van de
" slotsom der conclusien » en, in voorkomend geval, van de uittreksels uit de
andere akten van de rechtspleging die
noodig zijn om het voorwerp en de gronden van de vordering te bepalen.
Maar deze laatste woorden van het
voorschrift doen klaar uitschijnen wat het
eigenlijk bedoelt in zijn geheel, en dit is :
al wat noodig is om het Hof van verbreking in staat te stellen met volle kennis
van zaken, op de voorziening uitspraak
te doen. Dit behelst natuurlijk de juiste
bepaling der betwisting welke de partijen
aan het beslechten van den rechter onderworpen hebben en daarop past, in den
regel, de benaming : " de slotsom der
conclusien ».
Maar niettegenstaande het afschaffen
der kwaliteiten waarin de .slotsom der
1 conclusien vroeger moest opgenomen wor-
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· den, belet niets dat, wat eigenlijk die
slotsom uitmaakt, zooals we deze even
bepaalden, nog kunne gevonden worden
in den tekst der beslissing zelf die door
den rechter werd uitgesproken, zooals ze
weergegeven wordt in het schriftelijk opstel er van.
En wanneer zulks het geval is, dan
komt het toevoegen bij het afschrift der
beslissing van hetgeen het nieuw artikel H3 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering aanduidt onder de benaming« slotsom der·conclusien >> voor als
iets gansch overbodig en dat niet mag aangezien worden als nog werkelijk door dit
artikel gevergd.
De draagwijdte eener wetsbepaling moet
worden gemeten naar de behoefte waarin
die wetsbepaling heeft willen voorzien. Is
aan die behoefte gansch voldaan op een
andere wijze dan die welke letterlijk is
voorgeschreven, kan er van overtreding
der wet geen sprake meer zijn.
Die regel van de gezonde rede dringt
zich bijzonder op wanneer, zooals het hier
het geval is, wat volgens de letter voorgeschreven is iets is dat in de werkelijkheid niet steeds gebeuren moet of kan.
" De .slotsom der conclusien » zegt dit
artikel; maar er zijn gevallen waar er
voor den rechter ten gronde geen schrifte1ijke conclusien door de wet voorgeschreven worden. Alzoo namelijk voor de gedingen die v66r het vredegerecht worden
behandeld. Wanneer dus het v66r het Hof
van verbreking aangeklaagd vonnis geveld werd zonder dat er feitelijk conclu.sien genomen werden en dat er ook geene
moesten genomen worden, dan vervalt
van rechtswege het voorschrift dat dienaangaande in het nieuw artikel 143 voorkomt. In die gevallen zal, wat het Hof
van verbreking onontbeerlijk weten moet,
namelijk : « welke was in haren laatsten
staat de betwisting? » noodzakelijk op een
andere wijze moeten te kennen gegeven
worden. En die andere wijze zal normaal
deze zijn welke wij hooger aanwezen, dit
is het opgeven door den rechter, in het
opstel zijner beslissing, van wat de partijen hem eindelijk ter oplossing hebben
gegeven. ·
Welnu, ter zake, wat lezen wij in de afschriften van de beslissingen a,an het Hof
onderworpen, namelijk van deze van deri
eersten rechter welke in beroep bevestigd
werd? Een zoo nauwkeurig mogelijke
bepaling der wederzijdsche beweringen
der partijen, wat eischer heeft gevorderd
en wat daartegen door verweerster opgeworpen werd, zoowel in feite als in rechte.
Alles wat de slotsom de:r' conclusien geweest

is komt alzoo in die afschriften voor, en
bijgevolg zou de ware zin van het nieuw
artikel 143 miskend worden, indien het
Hof moest beslissen dat het voorschrift
van dit artikel niet nageleefd. werd en om
die reden de voorziening niet ontvankelijk
zou zijn.
Over den' grond :
Heel het vraagstuk, dat aanleiding gaf
tot het eenig middel der voorziening, komt
neer op de juiste verklaring van artikel196
van het Burgerlijk Wetboek dat aldus
luidt :
·
Wanneer er uiterlijk bezit (van den
huwelijken staat) aanwezig is en er eene
akte van huwelijksvoltrekking, ten. overstaan van den officier van den burgerlijken stand vertoond wordt, · zijn de
echtgenooten respectievelijk niet ontvankelijk om de nietigheid van die « akte »
te vragen.
Moet in die beschikking het. .woord
cc akte » letterlijk opgevat worden, dusdanig dat aileen de nietigheid van de akte
van huwelijksvoltrekking zou kunnen
gedekt worden door het uiterlijk bezit, of
wei wordt door dit woord het huwelijk
zelf bedoeld?
.
Ei' werd daaromtrent in het verleden
veel getwist, maar wij meenen te mogen
zeggen, dat aileen die tweede opvatting
verdedigbaar is, en qaar ons persoonlijk
gevoelen dienaangaande heelemaa,l o.vereenstemt met de tegenwoordige· rechtspraak en rechtsleer, denken wij i:ms te
mogen onthouden onze redenen daartoe
· ·
uiteen te zetten.
Wij zullen ons beperken met hier over
te schrijven wat daaromtrent door DE
PAGE in zijn Traite elt!mentaire de droit
civil belge, b. I, blz. 580 en 581, nr 654o,
wordt gezegd, waarbij wij ons zonder het
minste voorbehoud neerleggen :
cc Au lieu de prendre · le mot cc acte »
comme le contexte l'exige, dans le· sens
d'instrumentum, la jurisprudence, le prend
dans Ie sens de negotium. Elle y voit le
mariage et non sa preuve. Et elle parvient
ainsi a valider, s'il y a possession d'etat
d'epoux, Ie vice de forme qui se trouve
dans la celebration meme du mariage : Ia
clandestinite. Tousles auteurs approuvent
cette jurisprudence extensive, qui est non
seulement humaine mais encore juridique,
Ia publicite de la possession d'etat reparant Ie vice de clandestinite de la celebration.»
Ons persoonlijk oordeel gaat zelfs wat
verder : het is dat het gebruik .in· artikel 196 van het woord cc akte » enkel aan
een onachtzaamheid van den wetgever toe
te schrijven is, zoodanig dringt zich in
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vorm van de huwelijks-voltrekking zelf
door het uiterlijk bezit van den huwelijken
staat gedekt wordt.
Dit schijnt ook wel de zienswijze van
den Nederlandschen wetgever geweest te
zijn, wanneer hij ons artikel 196 overna.m
mits hij de beschikking er van in de volgende bewoordingen vaststelde :
Artikel 1!.7 van het Burgerlijk Wetboek,
lid 3 :
« Wanneer er uiterlijk bezit van den
huwelijken staat aanwezig is·, en er eene
akte.. van huwelijksvoltrekking, ten overstaan van eenen ambtenaar van den burgerlijken stand verleden, vertoond .wordt,
zijn de echtgenooten niet ontvankelijk om,
ten gevolge van dit artikel, de nietigheid
des huwelijks te vragen. "
Die overwegingen schijnen ons voldoende om, zonder aarzelen, tot het verwerpen der voorziening te mogen besluiten.
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, door het
Hof van beroep te Gent op 8 April 1938
tusschen partijen gewezen;
Omtrent de exceptie van niet-ontvankelijkheid, op artikel1 van het Koninklijk
besluit nr 22~ van 2~ December 1935 gesteund, en afgeleid uit het gebrek aan
overlegging van het afschrift of regelmatig uittreksel van de slotsom der genomen conclusien, evenals van alle andere akten der rechtspleging, noodzakelijk om het voorwerp en de redenen van
den eisch te bepalen :
Overwegende dat voornoemd Koninklijk besluit enkel betrekking heeft op de
rechtspleging voor de rechters ten gronde,
-en, bijgevolg, niet toepasselijk is. op de
rechtspleging voor het Hof van verbreking;
Overwegende dat het vonnis waartegen
beroep en het bestreden arrest, beide in
regelmatig afschrift voorgebracht, de zaak
in reehte en in feite uitleggen; dat zij de
wederzijdsche beweringen der partijen
weergeven, en, door de bestanddeelen
welke zij aanstippen, met volkomen duidelijkheid kenbaar maken in wat de slot:som hunner conclusien bestaat;
Dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid derhalve niet kan aangenomen worden·
O~trent het eenig middel van verbreking :
.
« Schending van artikelen 191 en 19£
-van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest beslist dat, van het oogenblik dat de akte van huwelijksvoltrekking
vertoond wordt, het bezit van staat de
VERBR,, 1939. ~ 11

vordering tot · nietig verklaring van het
huwelijk, op het clandestien karakter gesteund, niet ontvankelijk maakt, terwijl
het vertoonen van de akte van huwelijksvoltrekking· en het bezit van staat de
echtgenooten aileen niet ontvankelijk rnaken tot het vorderen van de nietigheid van
de akte van huwelijksvoltrekking, aan_
schouwd als bewijsmiddel. "
Overwegende dat artikel 196 van het
Burgerlijk Wetboek in dien zin dient verklaard, dat het woord « akte" welk er,
in fine, in voorkomt, zoowel de voltrekking zelve van het huwelijk als den titel
bestemd om deze vast te stellen, bedoelt;
dat, naar de opvatting van den wetgever,
de voltrekking van het huwelijk, ten
opzichte van de gebreken in den vorm,
op gelijken voet moet staan met de ·akte
waarin ze is vastgesteld;
·
Overwegende dat, bijgevolg, bestreden
arrest, door te verklaren dat de echtge-.
noot, hier aanlegger, niet ontvankeliik was
om, op grond van de heimelijkheid, de
nietigheid te vorderen van het huwelijk
waarvan er uiterlijk bezit aanwezig was
en waarvan de akte van voltrekking was
overgelegd, de in het middel aangeduide
wetsbepa.lingen niet heeft kunnen scherrden·
0~ deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanlegger in de
kosten en tot de vergoeding van 150 frank
jegens verweerster.
11 Mei 1939. -1e Kamer.- Voorzitte1·,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. lstas. - Gelijlcluidende conclusie, H. Procureur generaal
Gesche. - Pleiters, MMrs Gilson de ·Rouvreux en Ladeuze.

2e KAMER. -

15 Mei 1939.

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
KAN DE VROUW, OPENBARE IWOPVROUW, HAAR MAN AANSTELLEN?

Geen enkele wetsbepaling verbiedt uitd!·ukkelijk aan de vrouw haar man als haar
aangestelde te laten optreden, door hem te
belasten met een bediening die beho ort tot
den door haar. gedreven handel.
(DORBEE,
T. BENOIT EN ANDEREN.)
ARREST

(uittreksel).

Overwegende dat geen enkele wetsbepaling aan de vrouw verbiedt haar maa
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hedieningen toe te vertrouwen die afhan- , gedreven »;
Overwegende dat het dus bewezen is,
gen van den handel door haar uitgehaat;
Overwegende .dat dergelijk verbod ook voegt het arrest erbij, dat de beklaagde
niet op volstrekte wijze en in aile geval feitelijk de aangestelde was van de als
voortvloeit uit artikel 213 van het Bur- burgerliJk verantwoordelijk gedaagde en
gerlijk Wetboek;
dat hij het strafbaar feit heeft begaan en
Dat men, wei is waar, begrijpt dat ze- de srhade heeft veroorzaakt in de bediekere oontracten van verhuring van dien- ning waarin DorMe hem gebruikte;
Overwegende dat de rechter over den
sten of bediening tusschen echtgenooten
niet kunnen worden aangegaan, zonder grond der zaak, in onderhavig geval, in
met deze beschikking van openbare orde de alzoo uiteengezette omstandigheden, en
zonder een enkele der in het middel bein botsing te komen;
Maar dat de ondergeschiktheid van den doelde wetsbeschikkingen te schenden,
aangestelde aan den meester niet nood- den bekla.agde heeft kunnen aanzien als.
zakelijk wil zeggen dat, welke .ook het den aangestelde van de eischeres, in den
voorwerp en de duur der bediening weze, zin van artikel 138lr. van het Burgerlijk
door de vrouw, openbare koopvrouw, aan Wetboek;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
haar man toevertrouwd, deze ze niet zou
kunnen aannemen en uitoefenen zonder voorziening; veroordeelt eischeres tot de
afstand te doen van zijn macht die de wet kosten.
hem in het huwelijk geeft; dat de man
15 Mei 1939.- 2e Kamer.~ Voorzitter,.
van deze macht hoegenaamd geen afstand
doet, indien hij toestemt, en zoolang hij
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
toestemt het autovoertuig te besturen dat H. Lambinet. - .Gelijkluidende conclusie,
gebezigd wordt voor den handel zijner H. Sartini van den Kerckhove, eerste·
vrouw; dat, zoolang de echtgenooten er advocaat generaal.- Pleiters, MMrs Marcq
over 't akkoord zijn dat de man de opge- en Hanquinet . (laatstgenoemde van de
legde last vervult, de rechter over den halie te Charleroi).
grond der zaak den man kan aanzien als
den ondergeschikte zijner vrouw; dat de
rechter, door het feit dat hij de derden
niet wil berooven van den waarborg die
2e KAMER.- 16 Mei 1939.
deze vinden in artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, de tot staving van het
middel ingeroepene wetsbepalingen niet RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
NEERLEGGING, DOOR DE BURGERnoodzakelijk overtreedt;
LIJKE PARTIJ, VAN EEN ZITTINGSNOTA,
Overwegende dat, in onderhavig geval,
NA HET SLUITEN VAN DE DEBATTEN.
het bestreden arrest zegt << dat het vaststaat dat de echtgenooten Mirgaux-DorMe
gehuwd zijn onder het stelsel der scheiding Het neerleggen door de. burgerlijke partij,
na het sluiten van de debatten, van haar
van goederen; dat Mirgaux vroeg·er failliet
zittingsnota, schendt slechts de rechten
verklaard werd en den handel niet meer
van de verdediging · indien die nota
onder zijn naam voerde; dat zijn vrouw,
nieuwe middelen of bewijsvoering indie daartoe de toelating reeds had gekrehoudt waartegen beklaagde zich niet heeft.
gen in haar huwelijkscontract (akte van
kunnen verdedigen.
notaris Gerard, te Philippeville, van
10 Maart 1909), in haar eigen naam den
handel in steenkolen heeft begonnen; dat
(STEINBERG,
de beklaagde werkzaam was om voor
T. LECHAT EN ANDEREN.)
haar de koopwaru· te verkoopen, dat hij
daartoe een autovoertuig gebruikte dat de
Arrest overeenstemmend met den koreigendom was van zijn vrouw; dat deze ten inhoud.
verzekerd was tegen de ongevallen die
door het gebruik van het voertuig konden
16 Mei 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter,.
veroorzaakt worden; dat zij aan haar H. Hodiim, raadsheer wa.arnemend voorverzekeraar verklaard had dat haar man
zitter. - Verslaggever, H. Wouters. gezegd voertuig gewoonlijk bestuurde;
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
dat, feitelijk, wanneer het ongeval, hoof- den Kerckhove, advoca.at generaal.
dens hetwelk de beklaagde vervolgd is, Plaiters, MMrs Marcq en Hermans.
zich voordeed, de beklaagde terugkeerde
-van een rondreis waarop hij de zaken
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de spaarbons welke dienden tot de uitvoering der beklaagde verrichtingen, in
1° SPEL. - NIET TOEGELATEN LOTERIJ.
BelgHi konden in omloop zijn, het arr{)st
BILJETTEN AAN TOONDER, BESTEMD
vastgesteld heeft dat de biljetten bestemd
OM PUBLIEK IN BELGIE GEPLAATST TE
waren om in het publiek in Belgie geplaatst
WORDEN. BELGISCHE STRAFRECHTER
te worden; dat zoodoende het Hof genoegBEVOEGD.
zaam het bestaan der elementen van het
20 SPEh LOTERIJ. BEGRIP.
wa.nbedrijf heeft vastgesteld; dat het
werkelijk aanbieden van biljetten geen
onontbeerlijk bestanddeel van het wan1° De Belgische strafrechter is bevoegd om
kennis te nemen van het wanbedrijf daarin bedrijf is; dat het Hof daar het niet vastbestaande dat vreemdelingen een niet toe- stelt dat zulk een aanbod gedaan geweest
gelaten loterij hebben ingericht, wanneer was in Belgie, bijgevolg niet verzuimd
de spaarbons, die dienen moesten tot de heeft een omsta.ndigheid vast te stellen
uitvoering van de verboden verrichtingen, waarvan zijn bevoegdheid afhing; dathet
bestemd waren om in Belgie aan het pu- middel dus niet dient aangenomen;
Over het tweede middel :
bliek te worden aangeboden. Het is niet
Overwegende dat het bestreden arrest
vereischt dat er een werkelijk aanbod geer zich niet bij beperkt te zeggen dat aandaan werd (1).
2° Is een loterij de uitgifte van spaarbons vragers, door hun verrichtingen, in het
die, in geval van verbreking door het lot, publiek de overtuiging hebben doen ontaan den houder er van een « resiliatie- staan dat er een zekere hoop was zich
bij wege van loting een winst te bezorgen,
vergoeding » verschaft.
maar dat het bovendien verklaart dat uit
de vastgestelde feiten en de juiste bestati(SOUDYN EN ANDEREN.).
gingen der aangestelde deskundige klaarblijkelijk voortspruit dat onder den dekARREST (uittreksel).
na.am van « resiliatie vergoedingen » voor
het vroegtijdig beeindigen van verzekeOver het eerste middel :
· Overwegende dat aanvragers beticht ringsverplichtingen door de vennootschap
waren uit hoofde van, te Antwerpen, tus- <<Mars » gesloten jegens de obligatieschen 1 Januari en 14 December 1936, houders, er in werkelijkheid aileen sprake
aanleggers, ondernemers, beheerders, be- kan zijn van uitkeeringen die met het
dienden of agenten geweest te zijn van uitbaten van wisselvallige winsten gelijk
niet wettelijk toegelaten loterijen aan het staan;
Overwegende dat het arrest dienvolgens
publiek voorgestelde verrichtingen om
door middel van het lot een winst te ver- vaststelt dat aanvragers aan de obligatieschaffen, en dat zij uit dien hoofde veroor- houders uitkeeringen deden die in werkelijkheid door het lot waren veroorzaakt;
deeld zijn geweest;
Overwegende dat het arrest vaststelt .dat indien het arrest uitlegt hoe aanvra.dat de spaarbons, in het middel beoogd, gers er in geslaagd waren aan het publiek
aan toonder afgeleverd zijn; dat zij zoo- de overtuiging in te boezemen dat het
wei in Belgie als in Holland konden in eigenlijk zoo was, het uitsluitelijk is om
omloop zijn en er uit besluit dat de te bewijzen dat het publiek niet te leur
gesteld werd door de bewoordingen in de
loterij in Belgie ingericht was;
Overwegende dat, opdat artikel 301 contracten gebruikt en hoe aanvragers er
van het Strafwetboek van toepassing· weze, in geslaagd zijn het publiek te overtuigen
noodzakelijk de loterij niet privaat mag ' dat de bewoordingen van het contract een
zijn; dat zij aan het publiek moet voor- loterij verdoken, hetgeen voor het gelukgesteld zijn, maar dat, voor het verwezen- ken hunner onderneming onontbeerlijk
lijkerr dezer voorwaarde, het niet vereischt was·
O~erwegende dat het middel feitelijken
is dat de aanleggers biljetten in het publiek geplaatst hebben; dat het voldoende grondslag mist;
Om deze redenen, het Hof voegt de
is dat de loterij aan het publiek voorgesteld worde, dat zij op zulke wijze inge- voorzieningen samen en verwerpt ze;
J'icht weze dat de biljetten bestemd zijn verwijst aanvragers in de kosten.
om· in het publiek geplaatst te worden;
Mei 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter,
Overwegende dat, met te verklaren dat H.16Hodum,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. (1) Zie Verbr., 27 September 1938 (A1-resten
Gelijkluidende conclusie, H. Sartini Vl\n
van het Hof van verbreking, 1938, blz. 189;
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
2e KAMER.-

Bull. en PAsiC., 1938, I, 295).

1642e KAMER. -

16 Mei 1939.

1o

FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
VERMELDING, IN HET ARREST, VAN
DE ARTIKELEN DER WET NIET VEREISCHT
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID.
2o BEWIJS ~N STRAFZAKEN. - BEWIJSREGEL.
3° MEDEPLICHTIGHEID.- BEKLAAGDEN VEROORDEELD ALS MEDEDADERS.
BEGRIP VAN MEDEPLICHTIGHEID UITGESLOTEN.
4° STRAF.- BEKLAAGIIEN VEROORDEELD
ALS MEDEDADERS. GELIJKE STRAFFEN GERECHTVAARDIGD.
0
S BEROEP. STRAFZAKEN. VERZWARING VAN DE STRAF. BINDENDE
UITSPRAAK.
6° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. PROCES-VERBAAL AAN DEN
BUNDEL TOEGEVOEGD
NA DE
UITSPRAAK VAN HET ARREST. ZONDER
BELANG.
70 BEROEP. STRAFZAKEN. RECHTER IN BEROEP DIE DE BESLISSING VAN
EERSTEN RECHTER BEKRACHTIGT, WAAR
DEZE VERKLAARD HEEFT DAT TELASTLEGGING BEWEZEN IS. NIET GEHOUDEN D_!> BEWOORDINGEN TE HERHALEN.

De rechten van de verdediging worden
· niet geschonden wanneer, na de uitspraal£
van de eindbeslissing, een stul£ aan den
bundel wordt toegevoegd.
7° De rechter in beroep die de door den eersten
rechter uitgesproken beslissing bekrachtigt, waarbij een telastlegging wordt bewezen verl£laard, is niet gehouden de bewoordingen er van te herhalen.
6°

(MOOY EN KRAMMER.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
16 Mei 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
- Pleiter, Mr Vander Haegen (van de
balie te Antwerpen).

2e KAMER.- 22 Mei 1939.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. RoEVER DE VERPLICHTING TOT OPGAVE VAN
DE REDENEN REIKT.

1° De vermelding, in een arrest, van de artikelen der wet op het gebruik der talen in
De verplichting om de vonnissen en arresten
gerechtszaken, waarvan toepassing wordt
met redenen te omkleeden houdt niet in
gemaakt bij het opmaken van de al£ten der
dat de rechter in uitdrukkelijke bewoorl'echtspleging, is niet vereischt op straffe
dingen de in een al£te van verzet vervatte
van nietigheid. (Wet van 1S Juni 193S, ·
feitelijl£e beweringen of beoordeelingen
art. 41.}
moet beantwoorden; het is voldoende dat
2° In strafzal£en volgt het bewijs uit de
de rechter hiertegenover een vaststelling
overtuiging van den l'echter; geen bijve1·meldt wam·uit volgt dat die beweringen
zondm·e vorm wordt tot het leveren van
of beoordeelingen niet gegrond zijn (2}.
het . bewijs vereischt, tenzij de wet zull£s
voorziet. (Wb. v. Strafv., artt. 1S4
(GEERAERTS.)
en 189.}
3° De woorden « dader » en « mededader »
ARREST (uittreksel).
hebben, in het strafrecht, dezelfde beteekenis. De rechter, die verschillende beOverwegende dat in haar akte van verklaagden verom·deelt als mededaders, verool·deelt geen van hen als medeplichtige (1). zet de eischeres zich bepaalde tot het inroepen der omstandigheid dat het slacht4° Gerechtvaardigd zijn de straffen die op
gelijke wijze de bel£laagden treffen, be- offer van het misdrijf v66r den onderzoeksrechter een onjuiste verklaring had
schouwd als mededaders van een misdrijf.
afgelegd, en dat de feiten, door haar in een
(Strafwb., art. 66.)
neergelegde klacht aangevoerd, ter zake
S0 De rechter in beroep oordeelt op bindende
dienend waren;
wijze als onvoldoende de straf die door
Overwegende, bijgevolg, dat de akte
den eersten rechter werd uitgesprol£en, en
kan ze verzwaren, in geval van beroep van verzet, wat dit misdrijf betreft, noch
vanwege het openbaar ministerie.
(1) Vergelijk Verbr., 1 Februari 1938 (Ari·esten van het H of van verbreking, 1938, biz. 14;
Bull. en PAsrc., 1938, I, 32).

(2) Zie Verbr., 27 Februari 1939 (supm,
biz. 66 en 67; Bull. en PASIC., 1939, I, 101)
en 24 April 1939 (supra, biz. 134; Bull. en
PAsrc., 1939, I, 196).

____ i
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eisch, noch verweer, noch exceptie behelsde, doch enkel beweringen of beoordeelingen van feitelijken aard;
Overwegende dat het bestreden arrest,
dat het misdrijf in de bewoordingen der
wet omschrijft, vaststelt dat de feiten, die
het misdrijf uitmaken, door den eersten
rechter als bestaande verklaard, door het
onderzoek v66r het Hof gedaan bewezen
zijn gebleven;
Dat het bestreden arrest, aldus, tegenover de beweringen en beoordeelingen der
eischeres een vaststelling doet .waaruit
hun ongegrondheid blijkt en waardoor de
verplichting, die in de grondwettelijke bepaling voorkomt en in het middel wordt
bedoeld, wordt nageleefd;
Dat het middel in zijn eerste lid dus
noch in rechte, noch in feite opgaat; ...
22 Mei 1939.-2 8 Kamer.- Voorzitter,
H_ Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Genart. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

28 KAMER. -

23 Mei 1939.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).- GEWOONTEMISDADIGERS. STELLING TER BESCHIKKING VAN DE REGEERING. - 0PGAVE VAN DE REDENEN.
In de gevallen waarin de stelling ter beschikking van de Regeering, voorzien bij de
artikelen 25 en 26 der wet van 9 April
1930, facultatief is, volstaat het niet dat
de beslissing, die zoodanigen maatregel
beveelt, vaststelt dat de veroordeelde in
staat van herhaling verkeert, overeenkomstig artikel 56 van het Strafwetboek
en dat hij .een neiging tot wetsovertrede~
blijkt te behouden, maar is het vereischt
dat de redenen, die het toepassen van
dien maatregel rechtvaardigen, bepaaldelijk worden opgegeven (1).

(VAN EYCKEN.)
ARREST.
Gelet op bestreden arrest, op 3_1 Maa.rt
1939 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
(1) Verbr., 24 October 1938 (A1"1'esten van
het Hof van verb1·elcing, 1938, blz. 222; Bull.
en PASIC., 1938, 1, 334).

Over het middel van ambtswege opge-.
worpen : schending van artikelen 25 en 26
der wet van 9 April 1930 :
Overwegende dat het bestreden arrest,
door middel van bekrachtiging van het
vonnis de! correctioneele rechtbank, en bij
toepassing van de bij het middel aangehaa.lde wetsbepalingen, aanlegger heeft
veroordeeld tot de terbeschikkingstelling
van de Regeering voor een termijn van
tien jaar; dat de beslissing enkel is gesteund daarop dat aanlegger zich in staat
van herhaling· bevindt, overeenkomstig
artikel 56 van het Strafwetboek, en dat
hij een neiging tot wetsovertreding schijnt
te behouden;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus niet beantwoordt aan de vereischten
bepaald bij artikel 26 der wet van 9 April
1930, dat op uitdrukkelijke wijze beschikt
dat in het geval, waarin de terbeschikkingstelling van de Regeering niet door de wet
is voorgeschreven, de beweegredenen van
de beslissing· er zullen worden omschreven;
Overwegende dienvolgens dat het bestreden arrest hoogervermelde wetsbepaling heeft geschonden;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat het onderhavig arrest zal overgeschreven worden op
de registers van het Hof van beroep .te
Brussel en dat melding er van zal gedaan
worden in den rarid van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar het
hof van beroep te Gent; leg't de kosten ten
laste van den Staat.
23 Mei 1939.- 2" Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggeve1',
H. Bail. Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

28 KAMER.- 23 Mei 1939.
VERKEER. - 0P DEN OPENBAREN WEG
STATIONNEEREND VOERTUIG, TUSSCHEN
HET VALLEN VAN DEN AVOND EN HET
AANBREKEN VAN DEN DAG.- MOETEN
AANGEWEZEN ZIJN.- 0P WELKE WIJZE?
I-Iet voorschrift van artikel 87, § 1, van het
Koninklijk besluit van 1 Februa1·i 1934,
luidend dat, tusschen het vallen van den
avond en het aanbreken van den dag,
ieder op den openbaren weg stationneerend ot geparkeerd voertuig moet aangeduid worden, betreft niet de voertuigen
die stationneeren of geparkeerd zijn op een
daartoe bijzonder voorbehouden plaats,
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noch de voertuigen die duidelijk zichtbaar gemaakt zijn op een afstand van
minstens 100 meter, door de openbare of
private verlichting.

(GEERAERD.)

23 Mei 1939.- 2e Kamer.- Voot·zitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Limbourg. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

ARREST (uittreksel).
Aangaande het middel van ambtswege
opgeworpen en op de schending van artikel 97 der Grondwet gesteund :
Overwegende dat artikel 87, to, van
het Koninklijk besluit van 1 Februari 1934
beschikt dat, tusschen het vailen van den
a.vond en het aanbreken van den dag,
ieder op den openbaren weg stationneerend of geparkeerd voertuig, uitgezonderd
op de daarvoor Speciaal voorbehouden
pla.atsen, aangeduid moet worden door
een of meerdere lichten, indien de openbare of private verlichting het niet duidelijk maakt op een aistand van minstens
100 meter;
·
Overwegende dat het bestreden vonnis,
in zijn motiveering in rechte, verklaart
dat het feit door aanlegger gepleegd dit
is welk bij artikel 87, 1°, van het Koninklijk besluit van 1 Februari 1934 is bepaald en door artikel 2 der wet van
1 Augustus 1899 wordt gestraft;
Overwegende echter dat het vonnis, in
zijn motiveering in feite, op uitdrukkelijke wijze enkel vaststelt dat aanlegger te
Huise, op 30 November 1938, zijn langs
den openbaren weg stationneerend autovoertuig niet heeft verlicht tusschen het
vailen van den avond en het aanbreken
van den dag; dat het geen nadere bepa.ling
opgeeft nopens de plaa.ts, waarop het
voertuig stationneerde, en evenmin nopens de vraag of de openbare of de private
verlichting dit voertuig niet duidelijk
zich tbaar maakte;
Overwegende dat derhalve uit de beweegredenen van het vonnis, in hun geheel
genomen, niet met zekerheid kan opgemaakt worden dat het feit, waaraan aanlegger schuldig werd verklaard, wei aile
bestanddeelen behelst, die het misdrijf
voorzien bij hoogervermeld artikel 8 7, 1o,
uitmaken;
Dat het Hof aldus in de onmogelijkheid
verkeert om over de wettelijkheid van de
uitgesproken veroordeeling zijn controle
uit te oefenen, en dat, mitsdien, het bestreden vonnis artikel 97 der Grondwet
heeft geschonden;
Om die beweegredenen, het Hofverbreekt
het vonnis voor zoover het aanlegger
heeft veroordeeld wegens inbreuk . op
artikel 87, 1°, van het Koninklijk besluit
van 1 Februari 1934; ...

2e KAMER.- 5 Juni 1939.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoNCLUSIE VAN BEKLAAGDE. - BEANTWOORDING.
Wanneer de conclusie van beklaagde slechts
bewijsvom·ing van feitelijken aard bevat,
buiten alle verweer in rechte, is wettelijk
met redenen omlcleed de beslissing van
veroordeeling die, tegenover de beweringen
van de concludeerende partij, feiten opgeeft waaruit volgt dat die beweringen
ongegrond zijn, en die namelijk in de
bewoordingen van de wet vaststelt dat al
de bestanddeelen van het misdrijf ter
zake best(!an.

{SERECIAT, T. PLUVINAGE.)
ARREST (uittreksel).
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, doordat het
bestreden vonnis geen enkel der door den
eischer in conclusHin uiteengezette middelen heeft beantwoord, conclusien die hij
ter terechtzitting van 10 October 1938 had
neergelegd :
Overwegende · dat de eischer beticht
was van, te La. Bouverie, den 4 April1938,
bestuurder zijnde van een autovoertuig
rijdende op den openbaren weg, elders dan
in vlakke veld, verzuimd te hebben de
rechterzij de van den rijweg te houden;
Overwegende dat de eischet in zijn conclusien beweerde dat hij van de vervolgingen moest ontslaan worden en dat
een mede-beklaagde aileen de verantwoordelijkheid van het ongeval moest ondergaan omdat : a) de plaats door het voertuig van den eischer, op het oogenblik
van de botsing ingenomen niet deze kan
zijn op het plan aangeduid; b) de getuigenis van den heer Brohet niet mocht in
acht genomen worden, daa.r Brohet met
de burgerlijke partij verbonden was en,
overigens, de feiten niet juist heeft kunnen zien; c) de sporen, door de linkere
wielen van den auto van eischer gedurende het remmen gelaten, bewezen dat
de eischer de uiterste rechterzijde hield;
Overwegende dat het bestreden vonnis
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op deze bewijsvoering van feitelijken aard,
vreemd aan aile verweer in rechte, implidet en op voldoende wijze heeft geantwoord -door feiten vast te stellen waaruit
het gebrek blijkt aan grond in de beweringen die in de conclusHin voorkomen,
.en namelijk door, in de bewoordingen der
wet, de bestanddeelen van de overtreding
vast te stellen en door zich op het v66r
de rechtbank gedane onderzoek te steunen;
Dat het middel dus feitelijk!m grandslag mist;
om· deze redenen, het Hof verwerpt ...
5 Juni 1939.-:- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat gerieraal.

ze KAMER.-

der feiten, het voertuig bestuurde voor de
rekening van de burgerlijk verantwoordelijke partij die eigenaarster er van was;·
dat het hierbijvoegt dat het de eischer is
die het voertuig op den openbaren weg
heeft gebruikt, zonder dat in acht dient
genomen te worden of hij al dan niet uit.
dit gebruik een voordeel he eft getrokken;
Overwegende dat uit deze vaststellingen
blijkt dat, door te beslissen dat eischer een
voertuig op den openbaren weg gebruikt ' .
heeft, het vonnis de in 't middel bedoelde
beschikkingen niet heeft geschonden;
Om deze redenen, het Hof verwerpt ...
5 Juni 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Hodam, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Bail.- Gelijkluidende conclusie, H. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

5 Juni 1939.
ze KAMER.-

VERKEER. MOTORVOERTUIG DAT
MOET VOORZIEN ZIJN VAN EEN NUMMERPLAAT.- GEBRUIK VAN.HET VOERTUIG OP DEN OPENBAREN WEG. BETEEKENIS VAN DIE WOORDEN.

Gebruikt een motorvoertuig, in den zin van
artikel 110, § 1., van het Koninklijk besluit van 1. Februari 1.934, hij die, op
den openbaren weg, zoodanig voertuig in
het verkeer brengt en er zich van bedient
of er, althans in zekere mate, over beBchikt (1).

5 Juni 1939.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoNCLUSIE HOUDEND VERWEERMIDDELEN
IN FEITE EN IN RECHTE. BEANTWOORDING.

Wanneer beklaagde in zijn conclusie verweermiddelen over het feit en over het recht
· ontwikkelt, moet de beslissing, die feiten
vaststelt, waardoor aan het betoog in
rechte allen grand wordt ontnomen, niet
nader antwoorden op dit rechtelijk betoog (2).

(JORIS.}
(DE WANDRE.}
ARREST (uittreksel).
ARREST

Overwegende dat de bij artikelen 114,
§ 2, en 110, § 1, van het Koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, bepaalde overtreding
een overtreding zonder opzet .is, die
begaan wordt door elken persoon die de
door de wet verboden daad uitgevoerd ·
heeft;
Dat, ongetwijfeld, het gebruik van een
motorvoertuig op den openbaren weg een
.der bestanddeelen van die daad uitmaakt,
maar dat een voertuig gebruikt is, in den
zin van de voorgemelde beschikkingen,
door hem die dat voertuig op den openbaren weg bestuurt en er, ten minste in
een zekere maat, over beschikt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de eischer, op het oogenblik
(1) Verbr., 28 Maart 1939, supra, blz. 119.

(uittreksel).

Omtrent het eerste middel afgeleid uit
het feit dat het vonnis. de door eischer in
rechte genomen conclusien niet heeft beantwoord :
Overwegende dat de eischer, in conclusien v66r den rechter van beroep genomen,
tot staving van zijn vraag om van de vervolgingen te worden ontslagen, slechts
omstandigheden van feitelijken aard inriep waaruit hij besloot dat hij niet
schuldig was aan de twee hem ten laste
gelegde misdrijven; dat dergelijke conclusien geen enkel middel in rechte inroepen;
Overwegende dat de eischer daaren(2) VergelijkVerbr., 5 Juni 1939 en 22 Mel
1939, supra, blz. 164 en 166.
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hoven beweerde " dat er in alle geval
geen spraak kan van zijn twee straffen toe
te pass en voor hetzelfde feit »;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de eerste rechter een juist
oordeel heeft geveld over de ten laste
van den eischer aangestipte misdrijven en
bijgevolg de twee door dezen rechter uitgesproken straffen bevestigt;
Overwegende dat uit dergelijke vaststellingen en beslissing wordt afgeleid dat
de rechter in hooger beroep, zooals de
. eerste rechter, heeft verstaan dat de
eischer twee misdrijven had gepleegd bestaande in verschillende feiten, beoordeeling die aan de bewering in rechte van den
eischer alle belang ontnam;
Dat die bewering dus niet meer moest
beantwoord worden;
Dat het middel aldus noch in feite,
noch in rechte opgaat;
Om deze redenen, het Hof verwerpt ...
5 Juni 1939.-2 8 Kamer.- Voorzitter,
H. Hodum, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de. Termicourt, advocaat generaal.

2 8 KAMER.- 5 Juni 1939.
1° VERJARING IN STRAFZAKEN.PUBLIEKE VORDERING. NAAR DE
POLITIERECHTBANK VERWEZEN WANBEDRIJF. - TERMIJN.
2° VERJARING IN STRAFZAKEN. PUBLIEKE VORDERING.- BURGERLIJKE
VORDERING INGESTELD TE BEKWAMER
TIJD.
1° De termijn voor verjm·ing van de publieke
vordering, uitgeoefend wegens een naar
de politierechtbank verwezen wanbedrijf,
is zes maanden; die termijn kan, behoudens het geval van schorsing, niet verder
verlengd worden dan een .jaar te rekenen
van den dag waarop het misdrijf werd
gepleegd (1). (Wet van 17 April 1878,
artt. 21, 23, 26 et 27.)
2° De verjaring van de publieke vordering
brengt geen verjaring mede van de burgerlijke vm·dering, gesteund op het misdrijf, indien de burger!ijke vordering te
bekwamer tijd werd ingesteld. (Wet van
26 Maart 1891, art. 1.)
(1) Verbr., 8 November 1937 (Ar1·esten van
het Hof van verb1·eking, 1937, biz. 146; Bttll. en
PASIO., 1937, I, 334, B, 3°).

T.

(ERMAKOFF,
KENNIS EN ANDEREN.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
5 Juni 1939.- 2" Kamer.- Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoil
de Termicourt, advocaat generaaL

2 8 I(AMER. -

5 Juni 1939.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). INTERNEERING TIJDENS DE OPSLUITING BEVOLEN DOOR MINISTER VAN JUSTITIE.
-BEHOUD VAN DE INTERNEERIN.G DOOR
DEN RECHTER, NA HET EINDE VAN DE
STRAF. - WETTELIJKE VERPLICHTING
DEN DUUR VAN DE REEDS ONDERGANE
GEVANGENIS EN INTERNEERING AF TE
TREKKEN VAN DEN DUUR DER INTERNEERING. - REDENEN DIE AAN HET
HOF TOELATEN NA TE GAAN OF DIE VERPLICHTING WERD NAGEKOMEN. - BESLISSING MET REDENEN OMKLEED.

Is met redenen omkleed, overeenkomstig het
voorschl'ift van. m·tikel 97 van de Grandwet, het arrest dat, tetwijl het beslist dat
de door den Minister van justitie tijden;;
de opsluiiing bevolen interneering van
verootdeelde gehandhaafd blij(t na het
einde van de straf, tevens den duur van
deze interneering bepaalt in bewoordingen
die aan het Hof toelaten na te gaan of,
en in welke mate, de reeds ondergane gevangenis en interneering behoorde afgetrokken te wo1·den en afgettokken werd (2)(ALBERT.)
ARREST (uittreksel).
Orntrent het eerste middel :
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat de eischer verschillende gevangenisstraffen heeft ondergaan, uitgesproken
door beslissingen die het arrest nader bepaalt, van 12 October 1932 tot 29 Oogst
1938 en daarna, bij een onvereenkornstig
artikel 23 der wet van 9 April 1930 door
den Minister van justitie genornen beslissing, ge'interneerd werd in een door de
Regeering daartoe bestemd en ingericht
(2) Zie Verbr., 13 Februari 1939, supra,
biz. 49.

-169gesticht van 30 Oogst tot 21 October 1938,
datum waarop de gevangenisstraffen verstreken;
~
Dat het arrest daarna vaststelt dat het
behouden der interner.ring van den eischer
zich opdringt, dat de duur dezer verlenging,
luidens de wet, en behoudens nieuwe
verlenging, vijf jaren is, maar dat deze
verlenging geheel wordt opgeslorpt door
de gevangezitting en de interneering op
21 October 1938 reeds ondergaan; di:tt er
bijg·evolg· aanleiding bestaat de interneering van den eischer voor een nieuwen
termijn van vijf jaar te behouden, waarvan de reeds ondergane gevangenzitting
en interneering dienen afgetrokken;
Dat het arrest eindelijk beslist dat de
eischer in een door de Regeering daartoe
bestemd en ingericht bijzonder gesticht
vanaf 21 October 1938 voor een termijn
van vijf jaar zal behouden blijven, na aftrekking van den duur der reeds ondergane interneering en g·evangenzitting;
Overwegende dat dit beschikkend gedeelte, vergeleken met de redenen waarop
het noodzakelijk steunt, moet ge'interpreteerd worden in dezen zin dat van den
nieuwen termijn van interneering van vijf
jaar moet worden afgetrokken het deel
der gevangenzitting en interneering, ondergaan van 12 October 193.2 tot 21 October 1938, en vijf jaar overschrijdende,
't is te zeggen het deel dat nog niet werd
opgeslorpt door den eersten termijn van
vijf jaar, waarvoor, zonder deze opslorping de interneering door het Hof had
moeten bevolen worden;
Dat het arrest aldus beslist dat van de
interneering, door het Hof van beroep
bevolen, de reeds ondergane gevangenzitting en interneering moet afgetrokken
worden en nauwkeurig de wijze bepaalt
waarop deze aftrekking moet geschieden;
Dat het middel dus feitelijken grandslag mist;
Om deze redenen, het Hof verwerpt...
5 Juni 1939.- 2• Kamer.--:- Voorzitter,
H. Hodum, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Pourbaix. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat g·eneraal.

26

KAMER. -

5 Juni 1939.

FRANSCHE TAAL, NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
STRAFZAKEN. ARREST OP TEGENSPRAAK GEWEZEN EN NIET VOORBEREIDEND. NIETIGHEID GEDEKT.

De nietigheid die volgt daaruit dat de eerste
rechter, overeenkomstig artikel 23 van de
wet van 15 Juni 1935, doch zonder;de
verklaring voorzien door alinea 3 van
dat artikel, uitspraak gedaan heeft in een
andere taal dan die van het 1'echtscollege,
wordt gedekt door het op tegenspraak
gewezen arrest, ve1·leend door het Ho( van
beroep (1). (Wet van 15 Juni 193.5,
artt. 23. en 40.)
(LOOSEN EN ANDEREN.)
ARREST

(uittreksel).

Omtrent het tweede middel : schending;
van artikel 23. der wet van 15 Juni 1935,
doordat de correctioneele rechtbank teLetiven, die, op verzoek der verdachten,
de Fransche ta.al gebruikte, de zaa.k zou
behouden hebben zonder uitdrukkelijk te·
hebben verklaard da.t ze een toereikendekennis van de Fransche taal bezat:
Overwegende dat, indien men het middel in feite gegrond veronderstelt, het dan
nog v66r den rechter in hooger beroep
niet is ingeroepen geweest, noch door
dezen laatsten van ambtsweg·e werd opgeworpen;
Overwegende dat, krachtens a.rtikel ft(}
der wet van 15 Juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken, elk niet zuiver
voorbereidend arrest de nietigheid van deakten van rechtspleging, die het arrest zijn
voorafgega.an, dekt;
Overwegende. dat het bestreden arrest
op tegenspraak werd gewezen en dat het
niet voorbereidend is, dat het middel derhalve niet on tva.nkelij k is;
5 Juni 1939. - 2 6 Kamer. Voo1'zitter, H. Hodum, raadsheer wa.arnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix.
- Gelijkluidende conclusie, H. Hayoit deTermicourt, advoca.a.t generaal.

2•

KAMER. -

6 Juni 1939.

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
-SCHADE. BEGRIP. GEWONE OF
ALGEMEENE BESTUURSKOSTEN VAN DEN
STAAT. TOEZICHT OVER EN. BEHOUD
VAN DE BEVAARBARE WATERWEGEN.VORMEN GEEN SCHADE.- BIJZONDERR

(1) Verbr., 31 J'anuari en 28 Februari 1938
(Arresten van het Hof van verbreking, 1938,
blz. 12 en 37; Bull. en PASIC., 1938, I, 27
en 74).

-170OF BUITENGEWONE BESTUURSKOSTEN
VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE
DAAD. ScHADE.

llet herstel van schade, bedoeld door de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is het herstel van de schade
veroorzaakt door een onrechtmatige daad.
lVanneer de Staat gewone of algemeene bestuurskosten doet met het oog op het toezicht en het in stand houden van de door
hem beheerde bevaarbare waterwegen,
vervult hij een door de wet opgelegde verplichting en lijdt hij geen schade, in den
zin van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek {1). (Decreet van
22 December 1789-Januari 1790, afdeeling III, art. 2.)
lVannem· echter bijzondere of buitengewone
bestuurskosten veroorzaakt werden door
een misdrijf tegen het Koninklijk besluit
van 15 Octobm,. 1935, houdend algemeene
verordening betreffende de politie en het
bevaren van de door den Staat beheerde
waterwegen, dan kunnen die kosten eim
schade uitmaken, die vm·goed moet worden {2). (Kon. besl. van 15 October 1935,
art. 98.)
{BELGISCHE STAAT, T. RINCK
EN ANDEREN.)
ARREST

(uittreksel).

Overwegende dat artikel 98, eerste
alinea, van het Koninklijk besluit van
15 October 1935 beschikt dat, onverminderd de straffen bij artikel 100 uitgevaardigd, de gebruikers van de waterwegen of hun aanhoorigheden verantwoordelijk zijn, tegenover den Staat,
voor alle averij en schade door hen toegebracht aan den waterweg, aan zijn aanhoorigheden en aan de kunstwerken; dat
de derde alinea van hetzelfde artikel er
aan toevoegt dat " het bedrag van de voor
die herstelling door den Staat uitgegeven
som met 10 t. h. wordt ve·rhoogd voor
algemeene administratiekosten, zonder dat

· deze verhooging minder dan 10 frank mag
beloopen ,;
Overwegende dat de middelen van de
voorziening .zijn gesteund daarop dat de
bovengemelde verhooging in elk geval van
inbreuk op het Koninklijk besluit van
15 October 1935, waardoor aan den Staat
schade veroorzaakt is, dient toegekend te
worden;
Overwegende dat, luidens artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
waarvan geen bepaling van politiereglement afwijken kan, eenieder verplicht
wordt de schade te vergoeden die hij aan
een ander door zijn schuld heeft veroorzaakt; da t aldus de bij de wet voorgeschrevene vergoeding enkel en aileen deze
is die met een toegebrachte schade overeenkomt;
Overwegende dat de gewone of algemeene kosten van beheer, die betrekking
hebben op het toezicht over- en de instandhouding van de bevaarbare waterwegen,
door den Staat worden gedaan ter vervulling van de verplichting die hem door
de wet opgelegd is; dat dergelijke nitgave niet door een gepleegd misdrijf veroorzaakt is;
Overwegende mitsdien dat die kosten
van beheer geen schade uitmaken, en dat
zij zelfs van dien aard zijn, dat zij met het
schadebegrip onvereenigbaar zijn;
Overwegende daarentegen dat het plegen van een inbreuk op het Koninklijk
besluit van 15 October 1935 wei somtijds
aanleiding kan geven tot bijzondere of
buitengewone kosten van beheer, zoodat
er tusschen deze kosten en het misdrijf
een oorzakelijk verband bestaat;
Overwegende echter dat het, naar de
bewoordingen van het bestreden vonnis,
niet bewezen is dat de overtreding door
eersten verweerder gepleegd, eenige buitengewone uitgave voor administratiekosten aan de burgerlijke partij zou opgelegd hebben;
Overwegende dat die vaststelling van
feitelijken en mitsdien ook van bindenden
aard is;
Overwegende dat derhalve de middelen

(1) Vergelijk Verbr., 24 April 1939, supra,
weg, aan zijn aanhoorigheden, en aan de
blz. 134.
kunstwerken worden hersteld op kosten van
(2) Bij Koninklijk besluit van 3 October· de gebruikers, die, naar luid van bovenstaan1939, eenig artikel, werd alinea van artikel 98
de bepalingen, daarvoor verantwoordelijk zijn.
van het algemeen reglement betreffende de
Bij het bedrag van de door den Staat uit dien
politie en de scheepvaart der waterwegen onhoofde uitgegeven som, worden aangerekend
der beheer van den Staat, zooals het vastde liijzondere of buitengewone bestuursgesteld i~ bij Koninklijk besluit van 15 Octokosten, waartoe de herstelling aanleiding heeft
ber 1935, vervangen door den volgenden
gegeven. "
tekst : "De averij en schade aan den water-

Techtelijken en feitelijken grondslag mis-sen ·
Om die redenen, het Hof verwerpt...
6 Juni 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Wouters. Gelijkluidentie conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advo~aat generaal.
2e KAMER. -

6 Juni 1939.
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2e KAMER.- 6 Juni 1939.

1° VERKEER. VERPLICHTING DE
LINKER HELFT VAN DEN RIJWEG VRIJ
TE LATEN. - VOORWAARDEN.
2° BINDENDE UITSPRAAK VAN DEN
RECHTER. - STRAFZAKEN. ---,- BURGERLIJKE VORDERING.- BESTAAN VAN
EEN VERBAND VAN OORZAAK TOT GEVOLG TUSSCHEN ONRECHTMATIGE DAAD
EN SCHADE. - UITSPRAAK BINDEND.

1° Artikel 27, § 1, van het Koninklijk besluit van 1 Februari 19:g4 legt aan de
weggebruikers de verplichting de lirikel'
helft van den rijweg vrij te laten slechts
op ingeval het nakomen van dat voorschrift mogelijk is.
2° De ten grande oordeelende l'echter stelt
op bindende wijze het feitelijk bestaan of
niet-bestaan vast van een verband van
Is niet in rechte met redenen omkleed he ;
oorzaak tot gevolg tusschen de onrechtvonnis van veroordeeling, waarbij wel de
matige daad en de schade.
wetsbepaling die het misdrijf' omschrijft,
doch niet de wetsbepaling die de straf
(DE PEUTER,
bepaalt en het f'eit tot een misdrijf maakt,
T. DRESSELAERS EN ANDEREN.)
wordt opgegeven (1).

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -VONNIS VAN VEROOHDEELING DAT DE WETSBEPALING DIE HET STRAFBAI\.R FElT BEPAALT, DOCH NIET DE WETSBEPALING
DIE DE STRAF VOORZIET, HEEFT OPGEGEVEN. - VERBREKING.

'f.

(DENEYER,
MAATSCHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN.)
ARREST (uittreksel).

I. Wat de beslis~ing over de publieke
vordering betreft :
Omtrent het middel van ambtswege opgeworpen : schending van artikel 97 der
Grondwet, daar het bestreden vonnis in
rechte niet gemotiveerd is :
Overwegende dat het bestreden vonnis
aanlegger heeft veroordeeld uit hoofde van
inbreuk op artikel 5 van Koninklijk besluit van 17 Januari 1936, en artikel 26
van het Koninldijk besluit van 1 Febi'uari 193A;
Dat het vonnis deze artikelen wel aanduidt, doch geen enkele wetsbeschikking
aanhaalt, die een straf bepaalt en aldus
het weerhouden feit strafbaar stelt;
Overwegende dat het vonnis derhalve in
rechte niet met redenen omkleed is en
artikel 97 der Grondwet schendt;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; ...
6 Juni 1939.- 2" Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, -advocaat generaal.
(1) Zie Verbr.; 28 Maart 1939,
biz. 119 ..

supra,

ARREST (uittreksel).
I. Wat de beslissing betreft op de publieke vordering :
·
Overwegende dat artikel 27 van het
reglemen t de gebruikers verplicht, ''zoo
mogelijk » de linkerhelft van den rijweg
vrij te laten; dat inbreuk op deze beschikking van het reglement slechts bestaat
indien de beklaagde de linkerhelft niet
heeft vrijgelaten, dan wanneer het mogelijk was ze vrij te laten;
Overwegende dat, in onderhavig geval,
het bestreden vonnis, zonder al dan niet
het bestaan dezer mogelijkheid vast te
stellen, er zich bij bepaalt te verklaren
dat De Peuter « naar links afzette ... met
het inzicht een smalle aardeweg in te
rijden, gelegen rechts van de baan »;
Dat het bestreden vonnis, door in die
omstandigheden den beklaagde te veroordeelen om de rechterzijde niet te hebben.
gehouden, het punt onbelicht laat of de
rechter de voorwaarde van mogelijkheid
heeft aangezien ·als overbodig of heeft
geoordeeld dat ze in feite bestond;
Dat het vonnis artikel 97 der Grondwet
dus overtreedt;
·
II. Wat betreft de beslissing op d.e
burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat het vonnis in feite en
derhalve ook op bindende wijze vaststelt,
dat de schade door partij Dresselaers geIeden uitsluitend veroorzaakt werd door
de fouten door aanlegger gepleegd; dat
Van Gorp ook in dwaling werd gebracht

-
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door de fouten van aanlegger, welke de
oorspronkelijke oorzaak zijn van de botsing, onder dat voorbehoud echter dat hij,
wegens een door hemzelf bedreven fout,
een derde der geleden schade moet dragen;
Dat het middel aldus feitelijken grondslag mist;
Om deze redenen, het Hof verbreekt bestreden vonnis voor zoover het, over de
publieke vordering uitspraak doende, aanlegger veroordeeld heeft uit hoofde van
het misdrijf A; verwerpt de voorziening
voor het overige ...
6 Juni 1939.-2 8 Kamer.- Voo1·zitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
2 8 KAMER. -

6 Juni 1939.

VERKEER. - VOORRANG TOT DOORTOCHT. - WEGGEBRUIKER DIE RECHTS
AANKOMT.- VOORWAARDEN TOT VOORRANG.
De geb1·uike1' van den openbaren weg, die
van rechts komt, geniet den voorrang tot
doo1·tocht slechts in geval van samentreffen
van hoofdwegen van dezelfde kategorie of
in geval van kruising op een openbaar
plein, alsmede in alle gevallen die door
het Koninlclijk besluit van 1 Februari
niet zijn voorzien (1). (Kon. besl. van
1 Februari 1934, artt. 55 en 56.)

(COTEMANS, T. TAEYMANS.)
ARREST (uittreksel).
Omtrent het middel van ambtswege
opgeworpen : schending van artikel 97 der
Grondwet :
Overwegende dat het bestreden arrest
den eischer veroordeelt om, te Antwerpen,
in den nacht van 3 op 4 October 1938,
bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg,
doch zonder het inzicht om den persoon
van een ander aan te randen, slagen en
verwondingen te hebben veroorzaakt aan
Verschueren;
Dat dit arrest, als eenig gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg, ten laste van den
eischer aanstipt het feit dat hij, gebruiker
zijnde van den openbaren weg, den doorgang niet heeft vrijgelaten voor de burgerlijke partij Taeymans;
(1) Zie Verbr., 20 Maart 1939,
biz. 109.

sttp!·a,

Overwegende dat, luidens het arrest,.
Taeymans den voorrang had, omdat hij
van rechts kwam;
Overwegende dat het bestaan van dezen
voorrang afhangt van de voorwaarden
vastgesteld in artikelen 55 en 56 van het.
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934
houdende algemeen reglement op de verkeerspolitie; dat, luidens deze beschikkingen, het enkel "in geval van samentreffing van . hoofdwegen van dezelfde
kategorie, of bij het kruisen op de openbare·
pleinen, alsmede in al de niet voorziene
gevallen » is dat de weggebruiker zich ten
opzichte van dengene die van rechts komt,
moet gedragen als de weggebruiker van
den secundairen weg;
Overwegende dat het arrest er zich bij
bepaalt te verklaren dat «de kromme·
aansluiting van Groenplaats en Renderstraat het karakter van hoofdbaan niet
bezit tegenover de rechtlijnige aansluitingOude-Korenmarkt en Kammenstraat », en
dat " de dubbele tramlijnen die van de
Groenplaats. uitkomen en waarvan eene
lijn de Oude-Korenmarkt inloopt en de·
andere zich naar de Renderstraat richt,
aan deze laatste, noch aan den overgangvan Groenplaats naar Renderstraat, het
karakter van hoofdbaan tegenover deOude-Korenmarkt heeft kunnen verleenen ";
Overwegende dat het arrest niet aanduidt welke deelen van de voornoemdeopenbare wegen Cotemans en Taeymans
respectievelijk volgden bij het naderen
der aansluiting en hoe de " kromming » der
aansluiting kan bijdragen tot de toepassingvan artikel 52, 4°, van het reglement;
Dat de vaststellingen van het arrest
niet toelaten na te gaan of het Hof van
beroep de artikelen 50, 52, 54 en 55 van het
reglement juist heeft toegepast;
Da t het bestreden arrest het H of van verbreking belet zijn toezicht uit te oefenen ;.
dat het niet met redenen omkleed is, zooals.
wordt vereischt door artikel 97 der Grandwet·
0~ deze redenen, het. Hof verbreekt...
6 Juni 1939.- 2" Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggeve1·,
. H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
2 8 KAMER.- 6 Juni 1939.

I

BURGERLIJKE PARTIJ. - STELLING
ALS BURGERLIJKE PARTIJ. - RECHTSTREEKSCHE DAGVAARDING VOOR DE.
CORRECTIONEELE RECHTBANK, DOOR
BENADEELDE, TEGEN PERSONEN DIE

..,--, 173NIET NAAR DIE RECHTBANK VERWEZEN
WERDEN DOOR BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER. VOORWAARDEN TOT
ONTVANKELIJKHEID.

llJe rechtstreeksche dagvaarding van de benadeelde partij, er toe strekkend om v66r
de correctioneele rechtbank andere personen te doen verschijnen dan degenen die,
na een regelmatig onderzoek, door beschikking van de raadkamer naar die
rechtbank werden verwezen wegens hetzelfde feit, is ontvankelijk wanneer de
rechtstreeks gedaagden niet reeds, wegens
dat feit, onder betichting werden ge~teld (1).
(PROCUREUR GENERAAL TE GENT,
T. VERMEULEN.)
ARREST

(uittreksel).

Ten g·ronde :
Omtrent het eenig middel : schending
-van artikel 182 van het Wetboek van
Strafvordering, doordat het bestreden arrest de rechtstreeksche dagvaarding· niet
Dntvankelijk heeft verklaard om de reden
·dat hetzelfde wanbedrijf reeds het voorwerp van een onderzoek had uitgemaakt
•en aan het oordeel van de raadkamer werd
Dnderworpen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
waardoor de rechtstreeksche dagvaarding
niet ontvanl<elijk werd verklaard, op deze
-enkele reden steunt dat het wanbedrijf,
:grondslag der dagvaarding, het voorwerp
van een gerechtelijk onderzoek heeft uitgemaakt en dat de raadkamer, alhoewel
ze, in haar beschikking, niets beslist heeft
aangaande Vermeulen, niettemin uit:Spraak heeft gedaan over het feit in zijn
·
geheel;
Overwegende dat Vermeulen, in den
loop van het onderzoek, in betichting
werd gesteld noch door den procureur
·des Konings, noch door den onderzoeksrechter; dat de raadkamer, bijgevolg,niets
beslist heeft, zelfs op stilzwijgende wijze,
aangaande de bezwaren die eventueel tegen Vermeulen zouden kunnen bestaan;
dat zelfs, indien de raadkamer over die
bezwaren uitspraak had gedaan, zij haar
machten te boven zou gegaan zijn;
Overwegende dat daaruit voortvloeit dat
de publieke vordering tegen Vermeulen
niet ingesteld werd en dat zij, bijgevolg,
Dvereenkomstig artikel 182 van het Wetboek van Strafvordering, nog kon worden
(1) Zie Verbr., 27 Mei 1935 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 261).

ingesteld door de rechtstreeksche dagvaarding van de benadeelde partij ;
Dat het bestreden arrest, door in tegenovergestelden zin te beslissen, de in het
middel ingeroepen wetsbepaling geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch in zoover slechts
het uitspraak doende over de publieke
vordering, de aan Vermeulen rechtstreeks
gedane dagvaarding niet ontvankelijk verklaart; ... ·
6 Juni 1939. '--- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Limbourg. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
2e KAMER.- 6 Juni_l939.

VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. VERBREKING OP VOORZIENING VAN BEKLAAGDE ALLEEN EN
VERWIJZING. DE RECHTER,. NAAR
WIEN VERWEZEN WERD, KAN DE STRAF
VERZWAREN.

Wanneer de verbreking in een strafzaak
werd bevolen op de voorziening van beklaagde alleen, en de zaak verwezen werd
naar een anderen rechter, dan heeft deze
dezelfde macht als de rechter wiens. beslissing ver broken werd; hij kan derhalve elke straf uitspreken die de vorige
rechter wettelijk had kunnen opleggen en
de straf, die uitgesproken werd, verzwaren.
(ZIEGLER,
T. BARON DE WOELMONT EN ANDEREN.)
ARREST (uittreksel).

Gelet op .het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Gent, in datum 23 Februari 1939 gewezen;
I. Omtrent de beslissing op de publieke
vordering : A. Omtrent het eerste middel,
afgeleid daaruit dat het Hof van beroep
te Gent, waarnaar de zaak verwezen werd,
na verbreking van het arrest van het Hof
van beroep te Brussel, in datum 10 December 1937 gewezen, het voordeel van
de door den eersten rechter toegekende
schorsing aan eischer onttrokken heeft, alhoewel hij zich, alh\en, in verbreking had
voorzien en het openbai'e ministerie slechts
de bekrachtiging van de eerste veroordeeling gevorderd had; dat het arrest,
alzoo : 1° den toestand van eischer verzwaard, en 2° ultra petita beslist heeft :
Omtrent het eerste lid :
Overwegende dat de stukken van rechts-
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ministerie, en bij wijze van bekrachtiging,
door arrest van het Hof van beroep te
Brussel, in datum 10 December 1937, tot
een enkele geldboete, maar met het voordeel van schorsing veroordeeld werd;
Dat deze beslissing, op voorziening· van
den eischer aileen, in zijn geheel door
arrest van het Hof van verbreking, in
datum 23 Mei 1938 verbroken werd en
dat. _de zaak naar het Hof van beroep te
Gent verwezen werd;
.
Dat dit Hof, door arrest heden bestreden en beslissende met eenparigheid van
stemmen, eischer veroordeeld heeft tot
dezelfde geldboete, maar zonder schorsing;
Overwegende dat de straf ten laste van
den betichte gelegd dus zwaarder is;
Overwegende dat, door het voorgesteld
middel, het Hof verzocht wordt te onderzoeken of de partijen, gezien de hierboven
omschreven omstandigheden, v66r den
rechter naar wien de zaak verwezen was,
zich wei. in denzelfden en gelijken toestand beVunden als dengene waarin zij
verkeerden toen zij v66r den rechter,
wiens beslissing vernietigd werd, verschenen en of, bijgevolg, de straf door den
eersten rechter uitgesproken mocht, gezien het bestaan van een hooger beroep
vanwege. het openbaar ministerie, verzwaard worden; dat, naar eischers oordeel, de rechter naar wien de zaak verwezen werd onbevoegd was om de straf
te verhoogen, daar hij, eischer, aileen zich
in verbreking had voorzien en de vernietiging van het arrest bekomen had;
Overwegende dat het Hof om deze
vraaag te beantwoorden moet onderzoeken : ten eerste, of het insteilen van een
voorziening door het openbaar ministerie
tegen het arrest op 10 December 1937
door het Hof van beroep te Brussel geveld
noodig was opdat het openbaar ministerie
het voordeel van zijn hooger beroep zou
kunnen behouden, en of het openbaar
ministerie bij gebrek aan voorziening dit
voordeel heeft verloren, met het gevolg,
in dit geval, dat het Hof, naar hetwelk de
zaak verwezen werd, eveneens de macht
verloor om de straf te verzwaren; ten
tweede, of de beklaagde, niettegenstaande
de verbreking van het arrest die hem de
schorsing had verleend, in het vernietigd
arrest het recht vindt om zijn straf geenszins te zien verzwaren door het weigeren
der gezegde schorsing;
_
Overwegende, wat het eerste punt betreft, dat de aard en het doel van het
-verhaal in hooger beroep en die van het

verhaal in verbreking verschillend zijn;
dat op strafgebied, de zaak, door het verhaal in hooger beroep aanhangig gemaakt
wordt v66r rechtsinachten bevoegd om
uitspraak te doen over de publieke vordering of " vtlrdering tot toepassing van
de straffen " (wet van 17 April 1878,
art.1); dat het verhaal in beroep vanwege·
het openbaar ministerie, v66r die rechtsmachten, een wijze van uitoefening van
die vordering uitmaakt;
Dat integendeel het verhaal in voorziening, hetzij door betichte, hetzij door
het openbaar ministerie ingediend, slecht&
een vordering tot verbreking uitmaakt
(wet van 4 Oogst 1832, art. 15); dat dit
middel van vernietiging, bij artikelen 407,
408 en 413. van het Wetboek van Strafvordering voorzi~n in crimineele-, correctioneele- en politiezaken,· zich van de
vordering tot toepassing der straffen onderscheidt;
Dat het openbaar ministerie, wanneer
het zich in verbreking vooriiet, deze vordering v66r het Hof van verbreking niet
aanhangig maakt; inderdaad het Hof van
verbreking neemt geen kennis van de
feitelijke toedracht der zaken (Grondwet,
art. 95) en is in 't algemeen onbevoegd om
er over te beslissen;
Daaruit volgt dat, wanneer het openbaar ministerie zich onthoudt zulke vordering tot vernietiging in te dienen, dan
nog zou men niet uit zijn houding mogen
afleiden dat het opgegeven heeft de publieke actie voort te zetten in dergelijke
voorwaarden waarin de vordering tot
toepassing van de· straffen oorspronkelijk
aanhangig werd gemaakt, indien na het
verbreken van de beslissing op voorziening
van den betichte, de aanleg v66r den
rechter, naar wien de zaak verwezen werd,
moet voortgezet worden;
Dat in geval van verwijzing na verbreking op voorziening van betichte aileen,
het openbaar ministerie derhalve het voordeel van zijn hooger beroep behoudt v66r
den rechter naar wien de zaak verwezen
werd;
Overwegende, wat het tweede punt betreft, dat een onderscheid bestaat tusschen de voorziening door het openbaar
ministerie en die door den betichte ingediend, in verband met de schendingen van
de wetten die aan het toezicht van het
Hof onderworpen zijn;
Dat op strafgebied, door het verhaal in
verbreking vanwege het openbaar ministerie het Hof bevoegd is om over aile
schendingen van de wet te oordeelen, hetzij van ambtswege, hetzij op aanduiding
van de eischende partij gedaan in de wettelijke vormen en binnen de termijnen

-

175-

'door de wet bepaald; maar dat daarentegen het verhaal door betichte ingediend
- slechts onder het toezicht van het Hof
werpt de schendingen van de wet die hem
zouden benadeeld hebben;
Maar dat de schending, eens vastgesteld,
hetzij de algeheele, hetzij de gedeeltelijke
vernietiging van de bestreden: beslis'sing,
naar gelang het geval, medesleept, maar
dat zij altijd enkel en aileen geschiedt;
En daaruit vloeit dat de verbreking,
zelfs op voorziening door betichte aileen
ingediend, niet ten zijnen bate en bij
wijze van verbetering uitgesproken is,
't is te zeggen voor zooveel dat het beschikkend gedeelte van de beslissing hem
ten laste valt; dat de vernietiging door het
Hof wordt uitgesproken zonder voorbehoud, overeenkomstig de algemeene beschikking van artikel 17, aline a 2, van de
wet van 4 Oogst 1832, van toepassing zoowei op burgerlijk als op strafgebied;
Overwegende dat deze regel overeenstemt met den aard zelf van den eisch tot
verbreking;
Dat al wie de vernietiging van den bestreden titel vordert en bekomt, niet terzelfdertijd kan beweren dien titel in te
roepen voor zooveel hij . hem voordeelig
is;
Dat het arrest op zulken eisch geveld,
ten bate van betichte, zelfs in het geval
dat hij zich aileen in verbreking zou voorzien hebben, nooit voortbrengend zou
kunnen zijn van een verkregen recht om,
v66r den rechter naar wien de zaak verwezen werd, aan een of andere verzwaring
van de straf te ontsnappen;
Dat de beslissing van het Hof zulke
draagwijdte niet zou kunnen hebben,
noch gezag van gewijsde ten opzichte van
de toepassing van de straf op de feiteil;
Dat .gedurende het nieuw debat, nood-.
zakelijk gevolg van de verbreking, en
door eischer zelf gevorderd, deze, v66r de
beroepsmachten al de waarborgen zal
genieten die door de wetten, v66r de beroepsmachten, ten voordeele van betichten
vastgesteld zijn, maar dat niets toelaat
daar een voorrecht van niet-overtreding
van een strafmaximum bij te voegen,
voorrecht dat niet uit een wet toepasselijk
op het algemeen zou voortspruiten, maar
wei uit een ongeldigen, vernietigden err
bijgevolg van al uitwerksel beroofden
titel;
Dat men eindelijk niet wettelijk zou
kunnen aannemen dat de toestand van
betichte door zijn voorziening verzwaard
werd, alswanneer hij door het verbreken
van de beslissing al het uitwerksel bekomen heeft dat zijn verhaal kon doen uitbrengen;

Overwegende dat de wet aan de beroepshoven d.e macht toekent recht uit te
spreken op bindende wijze (artikel 7 der
wet van 20 April 1810 betreffimde de
rechterlijke inrichting); dat al de rechtsmachten, bevoegd om op strafgebied te
beslissen, als plicht hebben de rechten en
de belangen zoowel van de betichten als
van de maatschappij te doen eerbiedigen;
Dat de rechtsmachten, in laatsten aanleg beslissende, het vermogen: hebben,
maar slechts onder het eenig toezicht van
het Hof van verbreking, de wettelijke
gevolgen te geven aan de feiten, die vastgesteld zijn door het onderzoek ter
terechtzitting gedaan, en, inzonderheid,
de straffen, binnen het wettelijk maximum
en het wettelijk minimum te bepalen,
zonder .al de overwegingen waarmede de
strafrechter moet en mag rekening houden bij het uitoefenen van zijn hooge last,
uit het oog te verliezen;
Dat de rechter, naar wien de' zaak verwezen is, van het vermogen te berooven
dat hem in princiep toebehoort, dat hem
door geen enkel wetsbepaling onttrokken
is en dat zelfs de aard· van· de voorziening
in verbreking en van de arresten van vernietiging verbiedt hem te betwisten, in
strijd zou zijn met het hoog doel waardoor
de wetgever zich op gebied van rechterlijke inrichting heeft Iaten leiden;
Dat zoo, in zijn eerste lid, het middel
rechtelijken grondslag mist;
(Het overige van minder belang.)
Om deze redenen, het Hof verwerpL.
6 Juni 1939.- 2e Kamer.- Voorzitte1·,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. - Pleiters, MMers Demoor
en Demeur (beide van de balie bij het Hof
van beroep te Brussel}.

2e KAMER. -

12 .Juni 1939.

1° BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. .:.._ ONDERHOUDSGELD
DOOR EEN VADER AAN ZIJN ZOON UITGEKEERD. - NIET ONDERWORPEN AAN
DE BEDRIJFSTAXE.
2° BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - AANVULLENDE PERSONEELE BELASTING ..- 0NDERHOUDSUITKEERING NIET ONDERWORPEN AAN
. DEZE BELASTING.
1° De onderhoudsuitkeering, door een vader
betaald aan zijn zoon, is niet onderworpen
aan de bedrijfstaxe. (Belastingwetten
geordend 6 Augustus 1931, art. 25.)
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2o Daar de onderhoudsuitkeering vrij is van

is van de uitoefening van een beroep;
Overwegende dat de wetgever, wanneer
hij in de eerste wet op de inkomstenbelastingen (29 October 1919) de pensioenen en lijfrenten als getroffen door de
bedrijfsbelasting vermeldt, pro subjecta
materia spreekt, 't is te zeggen dat hij
aileenlijk de pensioenen en lijfrenten bedoelt welke de bezoldigingen zijn van de
bedrijvigheid van hun verkrijgers;
(BESTUUR VAN FINANCIEN,
Overwegende dat, indien hij het beperkt kader der inkomsten, bedrijfsT. BARON GEORGES VERHAEGEN.)
-inkomsten genoemd, had willen te buiten
ARREST.
gaan, en indien hij de pensioenen en om
't even welke lijfrenten - zelfs deze die,
Gelet op het bestreden arrest door het zooals in onderhavig geval, niet de vrucht
Hof van beroep te Brussel, den 18 Ja- zijn van de uitoefening van een beroep nuari 1939 gewezen;
had willen gelijk steilen met de bezolOmtrent het eenig middel van cassatie : digingen van openbare of private ambte:schending van artikelen 25, § 1, 2°, en 42, naren en bedienden alsook met aile andere
§ 1, der wetten op de inkomstenbelastinloonen, hij dan niet zou nagelaten hebben
gen samengeschakeld bij Koninklijk be- zulks uitdrukkelijk te zeggen;
:sluit van 6 Augustus 1931, gewijzigd bij
Overwegende, daarenboven, dat de
Koninklijk besluit van 22 Februari 1935, tekst en de voorbereidende werken bedoordat het bestreden arrest beslist heeft wijzen dat dit zijn inzicht niet geweest is;
dat de som van 24.000 frank, door den
Overwegende dat artikel25 der wet van
verweerder ten titel van rente tot onder- 29 October 1919, na als getroffen door de
11oud ontvangen, geen inkomen uitmaakt bedrijfsbelasting te hebben aangeduid :
dat onder toepassing valt van de aanvul- 1° de winsten van nijverheids-, handels- of
lende personeele belasting :
landbouwbedrijven; 2° de wedden der
Overwegende dat het bestreden arrest openbare of private ambtenaren en bevaststelt dat de verweerder van zijn dienden, alsmede aile loonen, de penvader een som van 24.000 frank ten titel sioenen en lijfrenten; 3° de baten van de
vrije beroepen, ambten of posten, daarvan onderhoud ontvangt;
Overwegende dat het beheer deze som aan toevoegt : de baten van elke winstaan de aanvuilende personeele belasting gevende betrekking, niet bedoeld bij de
in hoofde van den verweerder wil onder- nrs 1 en 2 van dit artikel, wat beduidt dat
hij slechts die pensioenen en lijfrenten
werpen;
Overwegende dat, luidens artikel 42, wilde treffen die de vrucht zijn van een
§ 1, der samengeschakelde wetten op de
winstgevende betrekking;
inkomstenbelastingen, gewijzigd bij KoOverwegende dat men in het verslag in
ninklijk besluit nr 101 van 22 Februari naam van de Centrale Commissie v66r de
1935, de aan de aanvuilende personeele Kamer uitgebracht leest : " De bedrijfsbelasting onderhevige bedrijfsinkomsten belasting heeft ten doel al de bedrijfsdeze zijn welke onder toepassing vailen inkomsten zonder eerrige uitzondering te
van de bedrijfsbelasting, zoomede de van treffen, al de winsten door 's menschen
deze belasting vrijgestelde en in artikel 29, bedrijvigheid op welk gebied ook ver§ 4, 1 o en 3°, bedoelde inkomsten;
wezenlijkt... al de inkomsten uit den
I. Overwegende dat het betwiste in- arbeid worden door de bedrijfsbelasting
komen niet onder toepassing valt van de getroffen, onder welken vorm ook zij opgetrokken worden : jaarwedden, vergoebedri.i fsb elasting;
Overwegende dat, luidens artikel 25, dingen, bijverdiensten, loonen, pensioenen,
§ 1, der wetten op de inkomstenbelastingen renten n;
Overwegende dat artikel 25 der wetten
samengeschakeld bij Konihklijk besluit
van 6 Augustus 1931, aan de bedri.ifs- samengeschakeld door het Koninklijk bebelasting onderworpen zijn ... 2° de ver- sluit van 6 Oogst 1931 nog uitdrukkelijker
schillende bezoldigingen : a) van aile per- is : het gaat voort de bij nrs 1 en 2 besonen bezoldigd door een derde, zonder doelde betrekkingen als winstgevend aan
verbonden te zijn ·door een· aannemings- te duiden, en het begrijpt onder de door
contract, met begrip van de verkrijgers een derde bezoldigde personen wie verschillende loonen door de bedrijfsbelasting
van pensioenen of lijfrenten ... ;
Overwegende dat de bedrijfsbelasting getroffen worden, de verkrijgers van penwordt geheven op de winst die de vrucht sioenen of lijfrenten;
de bedrijfstaxe en niet voorzien wordt
door artikel 29, § 4, 1_o en 3° van de
geordende wetten op de inkomster.belasting, is zij niet onderworpen aan de
aanvullende personeele belasting. (Geordende belastingwetten, art. 42, § 1,
gewijzigd door ICon. besl. nr 101 van
22 Februari 1935, art. 1.)
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Overwegende dat de woorden « loor~en >>
en « personen door een derde bezoldrgd »
de pensioenen of lijfrenten, verkregen buiten de uitoefening van een beroep, uitsluiten;
Overwegende dat, indien de nieuwe wet
de woorden « met uitzondering van de
jaargelden tot onderhoud », die in de wet
van 1919 voorkwamen, niet heeft herhaald, dan is het omdat ze onnoodig waren,
daar de jaargelden tot onderhoud nooit
het karakter va,n een bedrijfsinkomst kunnen hebben;
Overwegende, eindelijk, dat a_rtikel 29,
~ 4, 3o, door de sommen aan geleerden en
kunstenaars gestort als bezoldiging voor
bewezen diehsten, te begrijpen in de belastbare bezoldigingen, nog het inzicht van
den wetgever bewijst enkel ·die pensioenen
·en lijfrenten door de bedrijfsbela,sting te
treffen die het karakter van een bedrijfsbezoldiging hebben;
II. Overwegende dat de betwiste inkomst van de bedrijfsbelasting dus vrijgesteld is;
Overwegende dat deze inkomst, om aan
de a,anvullende personeele belasting te
kunnen onderhevig zijn, zou moeten voorkomen in artikel 29, § 4, 1° en 3°;
Overwegende dat ze onder geen enkele
·dezer twee categorien behoort;
Overwegende dat uit de voorgemelde
beschouwingen voortvloeit dat het bestreden arrest, door te zeggen dat de aanvullende personeele belasting op de som
van 24.000 frank ten ortrechte jegens den
verweerder werd toegepast, ver van de
in het middel bedoelde wettelijke heschikkingen te schenden, deze integendeel juist
heeft toegepast;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen, veroordeelt den Belgischen
Staat tot de kosten.
12 Jun! 1939. - 2e Kamer. - VoorVerslagzitter, H. Rolin, voorzitter. gever, H. Vitry.- Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
2e KAMER.- 12 Juni 1939.

·QUALIFICATIE IN STRAFZAKEN.-

te mogen doen aan de rechten van de
verdediging, heeft hij het recht en de
plicht de feiten te beoordeelen in verband
met de strafwetten en hun de wettelijke
benaming, die hun behoort, toe te kennen (1).
(RAXHOU.)
ARREST

(uittreksel).

Overwegende dat de eischer, hij heschikking der raadkm;ner, naar de correctioneele rechtbank verwezen werd om
gewoonlijk eenigen tak der geneeskunst,
hoe ook genaamd, · te hebben uitgeoefend
zonder daartoe bevoegd te zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat er geen verschil bestaat tusschen de feiten die het als oplichting aangeeft en deze die door de raadkamer worden gekwaJiftcieerd als onwettige uitoefening der geneeskunst;
Dat daaruit voortvloeit dat de eischer
van den dubbelen graad van rechtsmacht
niet beroofd werd;
Overwegende dat de strafrechter die
van de feiten der betichting kennis neemt
niet gebonden is door de omschrijving die.
hetzij door de dagvaarding, hetzij door
het onderzoeksgerecht, van deze feiten gegeven wordt; dat hij, hinnen de perken
van zijn bevoegdheid en zonder de rechten
der verdediging te schenden, gerechtigd en
verplicht is de hem voorgelegde feiten te
beoordeelen in hun verband met de strafwetten en hun wettelijk karakter toe te
kennen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het openbaar ministerie tegen den
eischer de toepassing van artikel 496 van
het Strafwetboek heeft gevorderd;
Dat uit de door dezen laatsten neergelegde conclusien voortvloeit dat hij zich
tegen de aldus omschreven betichting heeft
verdedigd;
Waaruit volgt dat de rechten der verdediging niet geschonden werden; dat het
mid del dus niet gegrond is;
12 Juni 1939. - 2e Kamer. - VoorVerslagzitter, H. Rolin, voorzitter. gever, H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,

eerste advocaat generaal.

BEVOEGDHEID VAN DEN RECHTER OM
DE QUALIFICATIE TE WIJZIGEN. VOORWAARDEN.

De strafrechter is niet gebonden door de qualificatie die hetzij door de dagvaarding,
hetzij door het onderzoeksgerecht aan de
feiten werd gegeven; binnen de p_erken
van zijn bevoegdheid, en zonder afbreuk
VERBR., 1939. -12

(1) Verbr., 14 Maart en 22 November 1938

(Arresten van het Hof van verbreking, 1938,
biz. 49 en 242; Bull. en PASIC. 1938, I, 86
en 360).
'
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12 Juni 1939 . .

10 BELASTING OP DE INKOMSTEN.
-:-· ONDERHOUDSPENSIOENEN OF LIJFRENTEN BEKOMEN BUITEN UITOEFENING VAN EEN BEROEP. - NIET ONDERWORPEN AAN DE BEDRIJFSTAXE.
20 BELASTING. - NATIONALE CRISISTAXE.- VAN TOEPASSING OP ALLE LIJFRENTEN.
1o De onderhoudspensioenen of lijfrenten
die hun oorsprong niet hebben in de
uitoefening van een beroep, zijn aan de
bedrijfstaxe niet onderworpen. (Geor-

dende wetten op de inkomstenbelasting,
art. 25.)
2o De nationale crisistaxe treft alle lijfrenten, welkdanig hun oorsprong ook weze.
(Wet van 30 December 1932, art. 1, 1°.)
(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. WEDUWE
. ·CAPITAINE, EN WEDUWE. CAPITAINE, T.
BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
Overwegende dat de voorzieningen door
de twee partijen tegen hetzelfde arrest gericht zijn; dat de samenvoeging van rechtswege geschiedt (Besluit van 15 Maart
1815, art. 2);
Gelet op het arrest den 18 Februari
1938 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
I. Wat de voorziening van den directeur der belastingen betreft :
Omtrent het eenig middel tot verb,reking : schending of ten minste verkeerde
interpretatie van artikelen 97 en 112 der
Grondwet, artikelen 2, 3, 25, § 1, 2°,
litt. a, 29, § 4, en 35, § 1, der wetten op
de · inkomstenbelastingen, samengeschakeld door Koninklijk besluit van 6 Oogst
1931, doordat het bestreden arrest beslist
dat een lijfrente, die ontstaan is uit een
omzetting van een recht op vruchtgebruik
en gebruik van een onroerend goed, bet
karakter van bedrijfsinkomsten niet heeft
en dat de bedrijfsbelasting daarop niet
mag geheven worden :
Overwegende dat bet bestreden arrest
vaststelt dat door de verweerster en haar
echigenoot, in hun huwelijkscontract, met
het oog op het geval van overlijden, elkander, devooroverledene aan den overlevende,
een schenking onder levenden hadden
gedaan van het vruchtgebruik van heel het
beschikbaar gedeelte, en dat een ander artikel van het contract aan de erfgenamen
van den voorovr.rledene de mogelijkheid
liet om dit vrucil tgebruik door een jaarlijlrsche rente te vervangen;

Overwegende dat het arrest eveneens
vaststelt dat, na het overlijden van den
man, de eenige dochter van dezen laatste,
gebruik makende van dit vermogen, het
vruchtgebruik, waarop de verweerster
recht had, verving door een lijfrente die
72,000 fr. per jaar bedroeg;
Overwegende dat bet beheer, bij toepassing van artikel 25, § 1, 2°, litt. a, der
wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld door Koninklijk besluit van
6 Oogst 1931, deze rente, in hoofde van
verweerster, aan de bedrijfsbelasting wil
onderwerpen;
Overwegende dat de bedrijfsbelasting
wordt geheven op de winst die de vrucht
is van de uitoefening van een beroep;
Overwegende dat, wanneer de wetgever,
in de wet van 29 October. 1919 de pensioenen en lijfrenten vermeldt als onderworpen aan de bedrijfshelasting, hij dan
spreekt pro subjecta materia, 't is te zeggen, dat hij die pensioenen en lijfrenten
bedoelt die voor hun verkrijgers een bezoldiging zijn van hun bedrijvigheid;
Overwegende dat, indien hij het kader
der bedrijfsinkomsten waarover hij handelde had willen te buiten gaari, en indien
hij de pensioenen en om 't even welke
zelfs deze die, zooals in
lijfrenten onderhavig geval, niet de vrucht zijn van
de uitoefening van een beroep - had
willen gelijk stellen met de bezoldigingen
van openbare of private ambtenaren en
hedienden alsook met aile andere loon en,
hij dat niet zou nagelaten hebben zulks
uitdrukkelijk te zeggen;
Overwegende dat de tekst en de voorbereidende werken integendeel bewijzen
da t dit zijn inzicht niet geweest is;
Overwegende dat het artikel 25 van
gezegde wet van 29 October 1919, na als
getroffen door de bedrijfshelasting te hebben aangeduid: 1° de winsten van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven;
2° de wedden der ambtenaren en bedienden, alsmede aile loonen, de pensioenim
en lijfrenten; 3° de baten van de vrije
beroepim, ambten of posten, daaraan toevoegt : de baten van elke winstgevende
betrekking, niet bedoeld bij de nrs 1o
en 2° van dit artikel, wat beduidt dat hij
slechts die pensioenen en lijfrenten wil
treffen die de vrucht zijn van een winstgevende betrekking :
Overwegende dat men in het verslag in
naam van de Centrale Commissie v66r de
Kamer uitgebracht leest : « De bedrijfsbelasting heeft ten doel al de bedrijfsinkomsten zonder eenige uitzondering te
treffen, al de winsten door 's menschen
bedrijvigheid op welk gebied ook verwezenlijkt. AI de inkomsten uit den arbeid
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-179worden door de bedrijfsbelasting getioffen, onder well{en vorm ook zij opgetrokken worden : jaarwedden, vergoedingen, bijverdiensten, loonen, pensioenen,
renten ));
Overwegende dat artikel 25 der wetten
samengescbak!)ld door bet Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931 nog uitdrukkelijker
is : bet gaat niet enkel voort over de
winstgevende betrekkingen bedoeld bij
nrs 1o en 2o, te bandelen, maar onder de
door een de.rde bezoldigde personen, wier
verscbillende loonen door de bedrijfsbelasting getroffen worden, begrijpt bet
eveneens de verkrijgers yan pensioenen of
lijfrenten;
Overwegende dat de woorden « loonen >>
·en « personen door een derde bezoldigd >>
de pensioenen of lijfrenten, verkregen buiten de uitoefening van een beroep, uitsluiten;
Overwegende dat dient opgemerkt dat
de nieuwe wet de woorden «met uitzondering van de·jaargelden tot onderboud >>,
die onnoodig in de wet van 1919 voorkornen,
niet heeft herbaald, daar de jaargelden tot
onderhoud nooit het karakter van een
bedrijfsinkornst kunnen hebben ;·
Overwegende, eindelijk, dat artikel 29,
§ t., 3°, door de sommen, aan geleerden
en kunstenaars gestort als bezoldiging
voor bewezen diensten, te begrijpen in de
belastbare bezoldigingen, nadruk legt op
het inzicht van den wetgever enkel die
pensioenen en Jijfrenten door de bedrijfsbelasting te treffen die het karakter van
een bedrijfsbezoldiging hebben;
Waaruit vloeit dat het bestreden arrest,
door te beslissen dat de rente, waarvan
spraak, aan de bedrijfsbelasting niet onderworpen is, ver van de in bet middel
bedoelde wetsbepa}ingen te hebben geschonden, deze in tegendeel juist heeft toegepast;
II. Wat de voorziening van vrouw
Capitaine betreft :
Omtrent het ee.rste middel : scbending
van artikel 97 der Grondwet, doordat bet
bestreden arrest z.ich bepaalt bij een eenvoudige bevestiging zonder reden · tot
staving :
Overwegende dat eiscberes in baar v66r
het Hof van beroep genomen conclusHin,
aangaande de nationale crisishijdrage, enkel zegt dat « indien, zoonls daareven werd
bewezen, de bedrijfsbelasting geen grond
·heeft, de nationale crisisbijdrage dan evenmin op deze rente kan verscbuldigd zijn >>;
Overwegende dat het arrest geantwoord
heeft dat de nationale crisisbijdrage
- in tegenstelling met de bedrijfsbelasting
die enkel die pensioenen en renten treft die
een karakter van bedrijfsinkomsten beb-

ben - alle om 't even welke renten en
vergoedingen treft;
Overwegende dat dit een miuwkeurig
antwoord is op het rniddel en dat bet aan
de vereiscbten van het ingeroepen artikel 97 voldoet;
Omtrent het tweede rniddel : scbending
van art.ikel1, § 1, 1°, der wet van 30 December 1932, en van het Koninklijk besluit van 13 Januari 1933, op de nationale crisisbijdrage, doordat bet bestreden
arrest aan die bewoordingen een volstrekt
algemeene draagwijdte hebben gegeven
die 2.e niet bebben en dat bet, bijgevolg,
niet heeft aangenomen dat de crisisbijdrage
slechts de inkornsten treft die reeds door
de cedulaire belastingen getroffen zijn .:
bedrijfsbelasting, mobilienbelasting en
grondbelasting;
Overwegende dat het onderscheid, dat
in zake bedrijfsbelasting van zelf gaat,
tusschen de pensioenen en renten met een
hedrijfskarakter en de pensioenen en renten die dat karakter niet hebben, niet rneer
kan gemaakt worden wanneer het over de
nationale crisisbijdrage gaat;
Overwegende dat deze laatste, in plaats
van, zooals de bedrijfsbelasting, enkel de
loonen der personen bezoldigd door een
derde met inbegrip der verkrijgers van
pensioenen of lijfrenten te. treffen, geheven wordt op aile bezoldigingen, vergoedingen, pensioenen, bijverdiensten, renten en om 't even welke toegewezen somrnen·
O~erwegende dat de algemeenheid van
dezen tekst, wat op zich ~elf reeds dient
opgemerkt 1 nog versterkt wordt door de
vrijstellingen in artikel '3 van het. Koninklijk besluit van 13 Januari 1933 op beperkende wijze opgesomd;
Overwegende dat men den uitleg daarvan vindt in het feit dat de wet van
30 December 1932, de Regeering er
slechts toe rnachtigde de belasting te
vestigen voor het jaar 1933 alleen en dat
het aanslagpercentage op 4 t. h. beperkt
was;
Overwegende dat de volgende passussen
uit het verslag aan den Koning, dat het
besluit voorafgaat, deze interpretatie bevestigev « De wetgever heeft gehandeld
in een geest van nationale aanhoorigheid
tegenover de financieele moeilijkheden
welke het land doorworstelt. Om op zijn
wenschen in te gaan kornt het er op aan
dat alle burgers, die ertoe in staat zijn,
het hunne- elkeen naar zijnvermogentot het werk van herstel bijdragen;
Die tijdelijke belasting maakt een collectief offer uit, dat wordt gevergd van
aile burgers die over belastbare middelen
beschikken >>;
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Dat, indien het verslag, na dezen oproep tot alia burgers in 't algemeen, zich
in 't bijzonder richt tot« hen die, dank zij
hun bevoorrechten stand, niet door bet
euvel der werkloosheid zijn getroffen, en
het aan zich verschuldigd zijn deel te
nemen aan het verstrekken van hulp aan
hun van werk verstoken landgenooten ))'
dan is het om de toepassing te rechtvaardigen van de nieuwe belasting op diegenen
die werken;
Overwegende dat uit deze beschouwingen voortvloeit dat de middelen niet mogen worden aangenomen ;
Om deze red en en, het Hof voegt de voorzieningen samen; verwerpt ze en veroordeelt de partijen ieder in de helft der
kosten.
12 Jun,i 1939. - 2e Kamer. VoorVerslagzitter, H. Rolin, voorzitter. gever, H. Vitry.- Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.

2° KAMER. -

12 Juni 1939.

10 BELABTINGEN. -

NATIONALE CRISISBIJDRAGE. - 0NDERUOUDSPENSIOEN
BETAALD KRACHTENS WETTELIJK VERPLICHTING. CRISISTAXE VAN TOEPASSING.
2° BELASTINGEN. NATJONALE CRISISBIJDRAGE. - 0NDERHOUDSPENSIOEN
BETAALD KRACHTENS WET'I'ELIJKE VERPLICHTING. ~ AANSLAGVOET VAN DE
CRISISTAXE.
3° BELASTINGEN. NATIONALE CRISISBIJDRAGE. TOT WELK DIENSTJAAR BEHOORT DE BIJDRAGE INGEVAL
GEENERLEI INNING WERD GEDAAN.

1 o Het onderhoudspensioen, dat krachtens
een wettelijke verplichting wordt betaald,
is, in beginsel, aan de nationale crisisbijdrage onderworpen. (Wet van 30 De·
cember 1932, art. 1, § 1.)
2° De aanslagvoet van de nationale crisisbijdrage, die van toepassing is op het
kmchtens een wettelijke verplichting betaald onderhoudspensioen, ts degene die
vom•zien is voor de « bezoldigingen )),
term die een algemeene dra1,g·wijdte heeft.
(Kon. besl. van 13 Januari 1933,

artt. 1 en 5.)

so Het bedrag van de nationale crisisbijdrage, te heffen op een krachtens een
wettelijke verplichting betaald onderhoudspensioen, en dat niet aan de bron
werd afgehouden of niet het voorwe1·p is
geweest van een regelmat·ig gedane ver-

kl2nng, behoort tot het jaar waarin het
inkomen t•erwezenlijli:t werd, en niet tot
het fiscaal dienstjaar hetwetk op dat jaa1·
is gevold, daar de•e regel slechts van toepassing is op het qeval t•an l'egularisatie
of onvoldoende inmng. (Kon. besl. nr 203
van 27 September 1935, art. 9, § 3.)
(.TOASSART,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, den
25 Maart 1938 door het Hof van heroep
te Luik gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 97 en 110 der Grondwet,
artikel 1, § 1, der wet van 30 December
1932, van artikelen 1 en 5 van bet Koninklijkbesluit van 13 Januari 1933, doordat:
a) bet bestreden arrest beslist heeft dat de
nationale crisisbijdrage gevestigd is op alle
om 't even welke renten, zelfs op de onderhoudsrenten gestort krachtens een wettelijke verbintenis, en doordat, b) de uitkeeringen tot onderhoud niet mogen helast wanneer de wetgever daarvoor geen
toe te passen percentage heeft voorzien :
Omtrent bet eerste lid van het middel :
Overwegende dat, luidens artikel1, § 1,
1o, der wet van 30 December 1932 : « De
Regeering er toe gemacbtigd is, uitsluitend ten bate van den Staat te vestigen :
1o als nationale crisisbijdrage en aileen
voor 1933 : een bijzondere en opklimmende taxe op het bedrag van alle bezoldigingen, vergoedingen, pensioenen, bijverdiensten, renten en om 't even welke
toegewezen sommen, baten van de vrije
beroepen, winsten van allen aard, alsmede
op de inkomsten van uitstaande kapitalen en op de inkomsten van vaste goederen »;
Overwegende dat de algemeenheid der
gebruikte bewoordingen en de verschillende bronnen van de getroffen inkomsten
van dien aard zijn dat ze niet toelaten dat;
in zake pensioenen, het heffen der belasting beperkt wordt enkel tot de pensioenen door een huidig of verleden werk
verdiend;
Overwegende dat noch de voorbereidende werken del' wet van 1932, noch het
verslag dat bet Koninklijk besluit van
13 Januari 1933 voorafgaat de door de
voorziening aangegeven beperkende interpretatie toelaten;
Overwegende dat de algemeene draagwijdte van bet woord << pensioen ))' zooals
het voorkomt in artikel 1 der wet van
30 December 1932, overigens bevestigd
wordt door artikel 3 van voornoemd
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Koninklijk besluit dat verscl1illende pensioenen en renten, die de vrucht zijn noch
van afhoudingen, noch van vroeger werk,
van de nationale crisisbijdrage vrijstelt;
Omtrent het tweede lid van het middel:
Overwegende dat artikel 5 van het
Koninklijk besluit van 13 Januari 1933
nauwkeurig aanduidt dat het pourcentage
van de nationale crisisbijdrage op de in
artikel 1 nader aangeduide inkomsten,
artikel dat de pensioenen bevat, wordt
vastgesteld onvereenkomstig de aanwijzingen van de tabel;
Overwegende dat in de tabel onder
litt. a vermeld zijn « de bruto-bezoldigingen niet bedoeld in litt. b ";
Overwegende dat uit de vergelijking van
artikel 5 met de hiervoren in lie tabel vermelde aanduiding moet worden afgeleid
dat het woord « bezoldigingen "· een algemeene draagwijdte heeft die zich uitstrekt tot de pensioenen, begrepen in de
door artikel 1 · aangeduide inkomsten;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 9, § 3, van de besluitwet van
27 September 1935, doordat het Hof beslist heeft dat de aanslag betreffende
het in 1935 betaald pensioen wettelijk
mocht worden verbonden aan het dienstjaar 1935, dan wanneer die aanslag verbonden is aan het dienstj aar 1936 :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt « dat er in onderhavig geval hoegenaamd geen inning bestaat daar er geen
afhouding aan de bron en geen regelmatige aangifte gedaan werd "i
Overwegende dat de bestreden beslissing uit deze bestanddeelen van feitelijken
aard wettelijk heeft kunnen afleiden dat
de in het middel bedoelde bepaling op de
zaak niet van toepassing was, daar de
draagwijdte van deze bepaling beperkt
was tot de « regularisatilin of tot de <<onvoldoende » inningen;
Om deze redenen, het Hof verwerpt
de voorziening, veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
12 Juni 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Ver.,laggever, H. Bail. - GeliJkluidende conclusie,

H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.

2e KAMER. -

13 Juni 1939.

VERKEER. - VERPLICHTING VOOR DEN
BESTUURDER MEESTER TE BLIJVEN VAN
DE SNELHEID VAN ZIJN VOERTUIG. BEG RIP.

De door artikel 42 van het Koninklijk besluit van 1 Februari 1934 opgelegde ver~
plichting om steeds meester te bliJv.en van
de snelheid van het voertuig, schriift elken
bestuurder voo1· die snelheid te verminderen, desnoods tot volkomen stilstand toe,
ten einde de botsing te voorkomen tegen
een zichtbaar hindernis, waarvan de ligging, welke deze ook moge ziJn, van dien
aard is dat ziJ een aanriJding moet doen
vreezen. (Kon. besl. van 1 Februari 1931..,

art.

~2.)

(BANEUX, T. MICHEROUX.)
ARREST (uittreksel).
Gelet op het bestreden vonnis door de
correctioneele rechtbank te Luik, zetelend in graad. van beroep, den 22 Juni
1938 geveld;
Omtrent de beslissing betreffende de
strafrechtelijke vervolging :
Omtrent het middel van cassatie :scherrding van artikel ~2 van het Koninklijk
besluit van 1 Februari 1934o en, bijgevolg,
schending der artikel 1 van het Strafwetboek en artikel 97 der Grondwet,doordat bestreden vonnis als een overdreven
snelheid heeft weerhouden en beteugeld
het feit dat aanlegger, ten gevolge van een
verkeerde berekening, met zijn auto tegen
een over den openbaren weg uitstekende
dakgoot botste :
Overwegende dat voorgemeld artikel ~2
ieder .· bestuurder van voertuig· oplegt
voortdurend meester te blijven van zijn
snelheid en deze derwijze te regelen dat
hij v66r zich een voldoende vrij ruimte
behoudt om v66r een hindernis het voertuig tot stilstand te kunnen brengen;
Overwegende da t de naleving van deze
reglementaire beschikking aan de bestuurders van voertuigen de verplichting oplegt
hun snelh.eid te verminderen, desnoods tot
den volledigen stilstand, ten einde .het aanrijden te vermijden tegen een zichtbare
hindernis waarvan de ligging, welk deze
ook moge zijn, van dien aard is dat ze
een aanrij ding moet do en vreezen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
in feite vaststelt « dat de dakgoot een
hindernis uitmaakte voor dewelke de
eischer zijn voertuig moest kunnen tot
stilstand brengen... >>;
Overwegende dat het vonnis uit deze
bindende vaststelling wettelijk heeft kunnen afleiden dat de eischer artikel ~2
geschonden heeft, daar de snelheid door
dit artikel vermeld door de plaats-gelegenheid geboden was;
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-18213 Juni 1939. - 2° Kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Bail. Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
Pleiter, Mer Ladeuze.

2° KAMER. -

13 Juni 1939.

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - VEROORDEELDE, NA STRAF, TER BESCHIKKING
GESTELD VAN DE REGEERING.- FACULTATIEVE MAATREGEL. - REDENEN NIET
OPGEGEVEN. - ONWETTELIJKHEID.
2° REDENEN VAN' DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STELLING TER
BESCHIKKING VAN DE REGEERING BEVOLEN IN EEN GEVAL WAARIN DIE STELLING FACULTATIEF IS. - GEEN OPGAVE
VAN REDENEN. - SCHENDING VAN DE
OPENBARE ORDE.
1° Ingeval de stelling ter beschikking van
de Regeering facultatiefis, moet de beslissing die ze beveelt met rede·nen omkleed
zijn. (Wet van 9 April1930, art. 26.)
2° De verplichting. 6m de stelling ter beschikking van de Regeering met redenen
te omkleeden, wanneer die maatregel
facultatief itS, is een verplichting van
open bare o1·de (1 ).

Overwegende da,t artikel26 der wet van
9 April 1930 beschikt dat in geval de
maatregel der terbeschikkingstelling van
de Regeering niet door de wet is geboden,
de rechtshandelingen omtrent de misdrijven, die als grondslag der hervalling gelden, bij het dossier der vervolging zullen
gevoegd worden en de beweegredeuen van
de beslissing er zullen worden omschreven;
Overwegende dat noch het vounis, noch
het bestreden arrest de beweegredenen
van die beslissing om:schrijven; dat het
arrest derhalve gezegd artikel 26, dat van
openbare orde is, schendt;
Overwegende dat de maatregel der
terbeschi~kingstelling van de Regeering,
met de mtgesproken straffen een onverdeelbaar geheel vormt;
Om deze,redenen,het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Brussel, en dat melding er van zal gedaan
worden in den rand der vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste van den
Staat; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
13 Juni 1939. - 2° Kamer. - Voorzitte1", H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg.
- Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.

(LOIR.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel (10° kamer,
rechtdoende in correctioneele zaken), op
8 April 1939 gewezen (tegen hetwelk de
voorziening gericht is);
Over het middel van ambtswege opgeworpen :
Overwegende dat bestreden arrest, om
de redenen door den eersten rechter opgegeven, de beslissing bekrachtigd heeft
waarbij aanlegger ter beschikking der
Regeering werd gesteld gedurende tien
jaar na afloop van zijn straf;
Overwegende dat de eerste rechter dezen
maatregel bevolen had om reden dat aanlegger « een neiging tot wetsovertreden
blijkt te houden, zooals blijkt uit de bundels van vroegere veroordeelingen bij het
onderzoek gevoegd ";
(1) Vet·br., 24 October 1938 (An·esten van
het Hof van verb1·eking, 1938, biz. 222; Bull.
en PASIC., 1938, I, 334).

2° J(AMER. -

13 Juni 1939;

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - SPEL. - CONCLUSIE
VAN BEKLAAGDE AANVOEREND DAT HET
.EEN LOUTER VERMAAK GOLD. - GKEN
RECHTSTREEKSCHE BEANTWOORDING VAN
HET MIDDEL. - NIET MET REDENEN
OMKLEED.
Is niet, overeenkomstig artikel 97 van de
Grondwet, met redenen omkleed het arrest
dat, om wegens exploitatie van hazardgpel
te veroordeelen, steunt op den invloed van
de kangen en de behendigheid in het spel,
en niet antwoordt op het middel van recht ·
dat w01·dt afgeleid uit de geringe waarde
van den inzet, beklaagde desaangaande
bij conclusie aanvoerend dat m· geen
hazardt!pel was, maar wel louter vermaak
waarbij de speler, voor een onbeduidenden
inzet, onttSpanning zocht, en dat er geen
spraak kon zijn van een overdrever~t inzet
waardoor de pastSie tot het spel werd atJ,ngewalckerd.
.- ·
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(VAN DEN ENDE EN ANDEREN.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
13 Juni 1939. - 2" Kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fontaine.
~ Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.

op bindende wijze de bedoeling van den
klager, mits die beoordeeling niet strijdig
weze met de bewoordingen van ds klacht.
(BAUDUIN EN ANDEREN,
T. MAHAUDEN.)
ARREST

(uittreksel).

Gelet op het bestreden arrest, den
4 April 1939 door het Hof van beroep te

2e

KAMER. -

13 Juni 1939.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. VEROORDEELING WEGENS MISBRUIK VAN VERTROUWEN. ARREST BESLISSEND DAT DE OVERHANDIGING VAN DE BETWISTE TITELS BEWEZEN
IS DOOR EEN BEGIN VAN SCHRIFTEJ,IJK
BEWIJS EN DOOR ZWARE, OVEREENSTEMMF.NDE EN BEPAALDE VERMOEDENS.
- VoLDOENDE REDEN.

Luik gewezen;
I. Voor zoover de voorziening gericht is
t~gen de beslissing op de publieke vorde-

nng :

Omtrent het eenig middel tot verbreking : schending van artikel 390 van het
Strafwetboek, doordat het Hof van beroep
de aanleggers veroordeeld heeft, dan wanneer er van wege den verweerder geen
regelmatige klacht bestond :
Overwegende dat het vonnis a quo,
waarvan de redenen door het bestreden
arrest worden overgenomen, vaststelt :
Is met redenen omkleed en staaft de ver- dat de verweerder, op 2Januari 19:?8 den
oordeeling wegens misbruik van ver- Heer Procureur des Konings heeft laten
trou.wen het arrest hetwelk bepaalt dat de· weten dat zijn vrouw de echtelijke woonoverhandiging van de betwiste titels be- plaats verlaten had; dat de verweerder,
wezen is door een begin van schriftelijk · op 26 Januari daarop volgend, door den
bewijs en door zware, overeenstemmende politiecommissaris onderhoord omtrent de
e'l!' naU'u;keurige vermoedens, die volgen beteekenis die aan zijn brief moest word,en
utt de {etten welke het vermeldt. De overige gegeven, verklaard heeft « dat hij een onderzoek, de vaststelling van overspel en,
redenen zijn ten overvloede opgegeven.
desgevallend, gerechtelijke vervolgingen
tegen zijn vrouw en haar medeplichtige
(H. VAN LIDT DE JEUDE,
vroeg »; en dat de verweerder zijn verT. MARIE BUURMANS, WEDUWE PELGRIMS.)
klaring geteekend heeft;
Dat de rechter over den grond der zaak,
Arrest overeenstemmend met den kordeze verklaring uitleggende, er den uitten inhoud.
drukkelijken wil van de aanklaagster heeft
13 Juni 1939. - 2e Kamer. ~ Voor- ingezien om door het inspannen van corzitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend rectioneele vervolgingen de beteugeling
van het wanbedrijf uit te lokken;
voo~~itt~r. Verslcig_gever, H. B~dl. Overwegende dat deze uitleg niet onverGehJklutdende concluste, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advoeaat generaal. eenigbaar is met de hierboven aangehaalde verklaring;
Dat hij dus bindend is;
Waaruit voortvloeit dat het middel in
2e KAMER.- 19 Juni 1939.
feite niet opgaa t;
En overwegende, voor 't overige, dat
de substantieele of op straf van nietigOVERSPEL. KLAGHT. - VORMEN. -heid voorgeschreven rechtsvormen werden
BEOORDEELING DOOR DEN RECHTER.
nageleefd en dat de veroordeelingen wetteDe kla.cht van den beleedigden echtgenoot, lijk zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
ter zake van overspe l, is door de wet aan
geenerlei bijzorideren vorm onde.J·wor- voorzien'ing, veroordeelt de aanleggers tot
pen {1).
de kosten.
De ten grande beslissende rechter beoordeelt
19 Juni 1939. - 2e Kamer. - Voor-.
zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend
(1) Verbr., 18 October 1938 (Arresten van
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. het Hof van verbreking, 1938, blz. 215 en de
Gelijkluidende conclusie. H. Raoul
voetnota; Bull. en PASIC., 1938, I, 325).
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER .. -
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19 Juni 1939.

VOORZIENING IN VERBREKING. 8TRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ GERICHT TEGEN
OPENBAAR MINISTERIE. GEEN VEROORDEELING OP DE VORDERING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE.- VOORZIENING
NIET ONTVANKELIJIC

Daar de burgerlijke partij ]war private
belangen alleen aan de. beslissing van het
Hof vermag te onderwerpen, is zij niet
ontvankelijk om zich in verbreking te
voorzien tegen het openbaar ministerie,
wanneer, op de vordering van dezen, geen
enkele veroordeeling tegen haar werd uitgesproken.
(MANAO, T. PRUVOT EN ANDEREN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
19 Juni 1939. - 2 8 Kamer. Voorzitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2e RAMER. -

19 Juni 1939.

BEWIJS IN FISCALE ZAKEN.- BEooRDEELING DOOR DEN RECHTER.

In fisc ale zaken beoordeelt de ten gron de beslissende rechter op bindende wijze de
waarde van de voorgebrachte bewijsmiddelen, overeenkomstig de wet.
In fiscale zaken zijn bindend de vaststellingen van aen ten gronde oordeelenden
rechter aangaande de regelmatigheid en de
oprechtheid van de overgelegde boek·
houding.
(VAN ISEGIIEM,
T. BESTUUR VAN FINANCI:EN.J
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
19 Juni 1939. - 2 8 Kamer. Voo1·. zitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Wouters.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

19 Juni 1939.

.1o VOORLOOPIGE HECHTENIS.
BESCHIRKING DIE VERRLAART DAT HET
OPENBAAR BELANG HET HANDHAVEN
VAN DE VOORLOOPIGE HECIITENIS VORDERT. - ONREGELMATIGE BESr.HIKKING.

- BEROEP VAN BEKLAAGDE.- VERMOGEN VAN DE KAMER VAN INBESCIIULDIGINGSTELLING.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- VOORLOOPIGE IIECHTENIS. - MIDDELEN GESTEUND OP ONREGELMATIGIIEDEN IN DE RECHTSPLEGING VOOR DE
RAADRAMER. -ARREST VAN DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING REGELMATIG. MIDDELEN ONTBLOOT VAN
BELANG.
3° BEROEP.- STRAFZAKEN.- VORMEN
DIE DOOR DEN EERSTEN RECHTER NIET
WERDEN IN ACHT GENOMEN. - VERMOGEN VAN DEN RECHTER IN BEROEP OM
ZE TE VERVULLEN.

1° De kamer van inbeschuldigingstelling,
die kennis neemt van het beroep door beklaag~e ingesteld tegen een onregelmatige
besch~kking van de raadkamer waa.rhij
wordt beslist dat ·de openbare' orde het
handhaven van de voorloopige hechtenis
vordert, kan zelf bevelen dat deze hechtenis
zal behouden blijven.
2° Voor beklaagde bestaat er geenerlei belang om v66r het Hof de grieven te hm·halen, die gesteund zijn op de onregelmatigheid van een beschikking van de
raadkamer waarbij het handhaven van diJ
voorloopige hechtenis wordt bevolen, wanneer hij die grieven heeft voorgebracht
v66r de kamer van inbeschuldigingstelling
en deze rechtsmacht, uitspraak doende
ov.er het beroep van eische~, regelmatig besl~st heeft dat de voorloop·tge hechtenis behouden blijft.
3° De rechter in beroep heeft tot plicht uitspraak te doen overeenkomstig de bij de
wet voorziene rechtspleging : hij heeft derhalve het recht om de door den eersten
rechter verzuimde rechtsvormen in acht te
nem(m (1).
{VAN LANCKER EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op de arresten van het Hof van
beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, in dato 5 April 1939;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn; dat ze dienen samengevoegd;
W at de voorziening van de aanleggers
Van Lancker en Offermans betreft :
Omtrent het middel tot verbreking :
· schending van artikel 1 der wet van
23 Oogst 1919, doordat de beschikkingen
(1) Verbr., 27 Februari 1939 (Arresten van
het Hof van verbreking, 1939, blz. 66, en de
voetnota; Bttll. en PAsiC., 1939, I, 101).
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der raadkamer, in dato 25 Maart 1939 ,
enkel-den bundel heeft willen in aanmerking nemen zooals deze was samengesteld
op 22 Maart 193.9, en door het feit zelf, en
tegen aile recht, geen kennis heeft willen
nemen van de in den bundel gestorte stukken, waarvan de verzoeker binnen den
door artikel 1 der wet van 23 Oogst 1919
bepaalden termijn het recht had kennis te
nemen, onregelmatigheid die de kamer
van inbeschu1digingstelling niet mocht
goed maken :
Overwegende dat het eerste lid van het
middel steunt op de onregelmatigheid die
voorkomt in de rechtspleging v66r de
raadkamer en in de beschikkingen van
deze rechtsmacht;
Overwegende dat de aanleggers, door
hun beroep, tegen deze beschikkingen, die
ze onregelmatig achtten, het rechtsmiddel
van verhaal hebben gebruikt; dat ze geen
belang hebben de tegen deze beslissingen
ingeroepen bezwaren v66r het Hof te doen
gelden, vermits de kamer van inbeschuldiging, in de onderstelling dat ze deze beslissingen vernietigd had, daarom niettemin kennis nam van de door de beroepen
voorgestelde vraag of het openbaar belang de handhaving der voorloopige hechtenis der aanleggers vereischte;
Dat daaruit voortvloeit dat het middel
in zijn eerstel id niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, luidens het tweede
lid van het middel, de kamer van inbeschuldigingstelling de door den eersten
rechter begane op.regelmatigheden niet
mocht goed maken; ·
Overwegende dat die hewering in rechte
niet opgaat; dat de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht was slechts uitspraak te doen volgens de door ·de wet
voorgeschreven rechtspleging en bijgevolg
ook bevoegd was de door den eersten rechter verzuimde rechtsvormen iu acht te
nemen;
En overwegende, zoowel wat de voorzieningen van de aanleggers Van Lancker
en Offermans als de voorziening van den
aanlegger Mahieu betreft, dat de substantiiiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de arresteD overeenkomstig de wet
zijn;
Om deze redenen, het Hof voegt de
voorzieningen sa men; verwerpt ze; veroordeelt elken aanlegger tot een derde der
lwsten.
19 Juni 1939. -- 2° Kamer. Voorzitter, H_ Hodum, raadsheer waa.rnemend
voorzitter. - Verslaggever, FL Genart. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Haypit
de Termicourt, advocaat gener·aal.

2° KAMER. -

20 Juni 1939.

1o DOUANEN EN ACCIJNZEN.- CoNTRoLE OVER DEN HANDEL EN HET VERVOER VAN ETHYL-ALCOHOL_ - 0MVAT
DE CONTROLE OVER DEN HANDEL EN
HET VERVOER VAN GEESTRIJKE DRANKEN.
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- VERVOER VAN ALCOHOL OF VAN GEESTRIJKE
DRANKEN. - BESCHEID DAARTOE VEREISCHT, WELKE DE VERVOERDE HOEVEELHEID OOK ZIJ.
so VOORWAARDELIJKE VEROORDEELING. - VEROORDEELING ZONDER OPSCHORSING_ - GEEN VERPLICHTING VOOR DEN RECHTER REDENEN OP
TE GEVEN.
1° Zijn aan de controle onderworpen de
handel en het vervoer niet alleen van
ethyl-alcohol, maar ook van elken geestrijken drank, zooals bepaald bij artikel 3
van de wet van 29 Augustus 1919 op het
regime van den alcohol. (Ministerieel
besluit van 6 December 1934o, § 25.)
2° Het vervoer van alcohol of van geestrijke
dranken moet gedekt zijn door een bescheid,
welke de hoeveelheid vervoerde alcohol of
geestrijke drank ook weze. (Ministerieel
besluit van 6 December 1934o, § 26.)
S0 De ten grande beslissende rechter oordeelt vrij of het gepast is aan den veroordeelde het voordeel van artikel 9 det wet
van 31 Mei 1888 te verleenen (1).
Wanneer de rechter het uitstel niet verleent,
n:oet hij de redenen van zoodanige beslisstng met opgeven (2).

(DE JAEGER EN ANDEREN,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, op 19 December 1938 door het Hof van beroep te
Gent gewezen, uitspraak doende in correctioneele zaken;
Over de eerste en tweede samengevoegde
middelen gesteund, het eerste, daarop dat
het bestreden arrest niet vaststelt welke
soort alcohol werd ontdekt en aldus het
Hof van verbreking belet zijn toezicht uit
te oefenen; het tweede, daarop, dat het
arrest evenmin vaststelt dat de ontdekte
flesch niet-ontaarde ethyl-alcohol bevatte :
Overwegende dat, luidens § 25 van het
(1) en {2) Zie Verbr., 16 Januari 1911
(Bull. en PASIC., 1911, I, 88); 3 Januari 1928
(ibid., 1928, I, 56, 9o).
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aan het toezicht onderworpen zijn niet
alleen het verkeer met- en de handel in
ethyl-alcohol, maar tevens het verkeer,
met- en de handel in geestrijke dranken
bepaald bij artikel 3 der wet van 29 Augustus 1919;
Overwegende dat aanleggers vervolgd
werden uit hoofde van g·eestrijke dranken te hebben vervoerd en bezeten; dat
het bestreden arrest vaststelt dat eerste
aanlegger geestrijke dranken, afkomstig
uit een geheime stokerij, heeft bezeten en
dat tweede aanlegger geestrijke dranken
heeft vervoerd zonder voorzien te zijn van
geldige bewijzen;
Dat de middelen mitsdien feitelijken
grondslag missen;
Over het derde middel : inbreuk op
§ 38 van voormeld Ministerieel besluit,
doordat het bestreden arrest aanleggers
veroordeelt wegens het niet-in-bezit zijn
van gelei-vrachtbrieven, wijl § 38 aileen
vrachtbrieven voorziet voor verkoop van
hoeveelheden hoven de 2 liters en ter zake
aanleggers slechts in het bezit waren van
25 centiliters alcohol :
Overwegende dat § 26 van het Ministerieel besluit van 6 December 1934 beschikt
dat elk vervoer van alcohol of van geestrijl{e dranken, ongeacht de hoeveelheid of
bestemming, door een bescheid moet gedekt zijn;
Dat het middel rechtelijken grondslag
mist;
·
Over het vierde middel, gesteund daarop dat het arrest aanlegger De Vuyst
veroordeelt om geestrijke dranken te hebben vervoerd zonder geldige bescheiden,
dan wanneer hij slechts vervolgd was
wegens het « bezit" van geestrijke dranken :
Overwegende dat uit de dagvaarding
blijkt dat aanleggers beticht waxen van,
op 31 J anuari 1938, te Borsbeke, geestrijke dranken, niet gedekt door geldige
bescheiden, vervoerd en bezeten te hebben;
Dat het middel dus feitelijken grondslag
mist;
Over het vijfde middel, gesteund daarop dat het arrest ten onrechte geweigerd
heeft een voorwaardelijke veroordeeling
uit te spreken, dan wanneer de toepassing
der wet van 31 Mei 1888 algemeen is en
geldt ook voor bijzondere wetten, behoudens uitdrukkelijke tegenovergestelde bepaling :
Overwegende dat uit het arrest geenszins blijkt dat het Hof van beroep zou
geweigerd hebben een voorwaardelijke
veroordeeling uit te spreken, om reden dat
de wet van 31 Mei 1888 niet van algemeene
toepassing zou zijn;

Overwegende dat, naar de bewoordingen
van artikel 9 derzelfde wet, de Hoven en
rechtbanken, in de bij dat artikel bepaalde
voorwaarden, bevelen kimnen bij een met
redenen omkleede beslissing dat de tenuitvoerlegging van het arrest of van het
vonnis zal geschorst worden;
Dat de gepastheid van deze macht gebruik te maken aan het vrij oordeel van
den rechter is overgelaten; dat de wet den
rechter enkel oplegt zijn beslissing met
redenen te omkleeden, wanneer hij den
veroordeelde het voordeel van lwogervermeld artikel toekent;
Dat het middel derhalve feitelijken en
rechtelijken grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, de
bestreden beslissing werd gewezen op een
rechtspleging waarin de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesprokene veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die beweegreden, het Hof verwerpt de voorzieningen, verwijst aanleggers in de kosten.
20 Juni 1939. - 2e Kamer. Vootzitte1', H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,
H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
2e KAMER. -

20 Juni 1939.

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI-

GING. -

STUKKEN NEERGELEGD NA
RET SLUITEN VAN DE DEBATTEN.

2° BEWIJS IN STRAFZAKEN. -

Mrs-

DRIJF ZONDER VERBAND MET UITVOERING VAN EEN CONTRACT, WAARVAN BEKLAAGDE RET BESTAAN OF DE UITLEGGING BETWIST. ARTIKEL 16 DER
WET VAN 17 APRIL 1878 NIET VAN TOEPASSING.

1° TVannee1' stukken na het sluiten van de
debatten door beklaagde werden neergelegd, en de ten grande oordeelende rechter
niet bevolen heeft dat de debatten opnieuw
geopend werden, mam· die stukken als
vreemd aan het geding heeft beschouwd
daardoor dat hij zijn beslissing enkel gesteund !weft op het v66r hem, ter terechtzitting, gedane onderzoek, is deze beslissing regelmatig gewezen en werden. de
rechten van verdediging van de burgerlijke partij niet geschonden (1).
(1) De rechter in strafzakeu mag stechts
uitsp1·aak doen op grond van een rechta-

:-_I
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:2° Artikel1.6 van de wet van 17 April1878

is niet van toepassing wanneer het misdrijf geen verband houdt met de uitvoering van e.en contract waarvan beklaagde
het bestaan of de uitlegginq betwist, maar
integendeel bestaat in het fe~t dat beklaagde
zich door de burgerlijke partij een som
geld deed overhandigen, met behulp van
begrieglijke handelingen, zonder dat eenig
contract de burgerlijke partij verbond (1).
pleging waarvan beklaagde volledig kennis
heeft gekregen. Dit beginsel volgt :uit de
.artikelen 153, 210 en 302 van het Wetboek
van Strafvordering. Ret_ bevat een s:ubstantieel!m rechtsvorm.
Derhalve mag beklaagde niet veroordeeld
worden zonder dat hem de- st:ukken werden
medegedeeld aangaande een bijkomend onderzoek dat gedaan werd nadat de debatten
gesloten werden en de zaak in beraad werd
gehouden; het openbaar ministerie mag, na
het sluiten van de debatten en v66r de uit·spraak, geen nieuwe stukken aan den bundel
doen toevoegen, tenzij van die stukken kennis wordt gegeven aan beklaagde of tenzij de
-debatten desaangaande weer geopend wor-den (Verbr., 7 Jan:uari 1907, Bull. en PASIO.,
1907, I, 83; 5 Februari 1934, ·ibid., 1934,
I, 163).
Eveneens mag de burgerlijke partij, na het
sluiten van de debatten, geen nota's of stukken tot staving van haar eisch neerleggen of
.aan den rechter mededeelen, die nieuwe middelen of nieuwe bewijsvoering bevatten,
waarover beklaagde zijn verdediging niet
heeft voorgedragen.
De rechten van de verdediging zilllen ge--schonden worden :
1 o W anneer de stukken worden neergelegd
na het sluiten van de debatten en tijdens het
in beraad houden van de zaak, zoodat zij
-onder oogen komen van den rechter die te
beslissen heeft;
2" En wanneer tevens die stukken middelen, bewijsvoering of gegevens inhouden
waarover beklaagde, in den loop der debatten,
niet in de gelegenheid was zich te verdedigen
(Verbr., 5 Februari 1934, Bull. en PAsiC.,
1934, I, 163).
De datum van de neerlegging der stukken
zal meestal blijken nit hun rangschikking in
den bundel en hun verm.elding in den inventaris, opgemaakt en geteekend door den
-gri:ffier (zie Verbr., 6 Juli 1936, Bull. en PAsiC.,
1936, I, 336).
De rechten van de verdediging worden niet
-geschonden wanneer een stuk aan den bundel
wordt toegevoegd na de uitspraak van de
definitieve beslissing (Verbr., 16 Mei 1939,

Arresten van het Hot van verbreking, supra,

blz.

164; Bull. en PASIC., 1939, I, 253).

(BRIJS, T. PIETERS EN PAUWELS,)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, den
25 Maart 1939 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Omtrent den grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder Pieters aangevoerd en afgeleid daaruit dat de burgerEvenmin worden zij geschonden wanneer
de burgerlijke partij, na het sluiten van de
debatten, en zonder mededeeling aan den
tegenstrever, een zittingsnota ter inzage van
den rechter neerlegt, indien deze nota geen
nieuwe bewijsvoering of middelen bevat en
slechts de samenvatting of trouwe weergave
is van ·haar ter terechtzitting gehouden pleidooi (Verbr., 21 December 1938, en 16 Mei
1939, Bull. en PAsw., 1938, I, 399, 1939, I,
247; Arresten van het Hot van verbreking,
supra, blz. 162) zoodanige praktijk noemt het
Hof van Verbreking, in die twee arresten,
terecht een afkeurenswaardige.
De rechten van de verdediging worden ook
niet geschonden, indien het gebleken is dat de
stukken aan den beklaagde werden medegedeeld, of indien ·de de batten opnieuw werden geopend.
W at behoort de rechter ie do en, ingeval
hem nieuwe stukken onderworpen worden, na
het sluiten van de debatten? Bovenstaand
arrest verklaart het : ingeval stukken betreffende de in beraad gehouden zaak aan den
rechter worden medegedeeld, moet hij beslissen of wel dat de debatten opnieuw geopend
worden, ·of, zoo niet, dat hij die stukken als
vreemd aan het geding beschouwt. Indien
bijgevolg den rechter gebleken is dat de stukken aan de tegenpartij niet werden medegedeeld, verklaart hij of wel dat de debatten
desaangaande opnieuw geopend worden, of
wel dat hij die stukken uit .de de batten verwijdert, of wel, zooals in het geval van bovenstaand arrest, dat hij zijn beslissing enkel gesteund heeft op het onderzoek dat v66r hem,
ter terechtzitthlg, geschied is, of op dit onderzoek en op het onderzoek dat v66r den eersten
rechter gedaan werd (zie de nota van den
H. advocaat generaal R. Hayoit de Termicomt, bij Verbr., 20 Juni 1939, Bull. en PABIC.,
1939, I, 325, voetnota 1).
P. D. B.
(1) Vergelijk Verbr., 28 Maart 1939 (supra,
blz. 122, en Bull. en PASIC., 1939, I, 180);
16 Maart en 8 December 1936 (Bull. en
PAsro., 1936, I, 194 en 444); 21 Februari 1935
en 2 December 1935 (ibid., 1935, I, 147;
1936, I, 72).
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lijke partij Brijs in de bestreden beslissing
zou « berust hebben »;
Overwegende dat deze bewering hierop
gesteund is dat Brijs, nadat die beslissing
werd gewezen, op 22 Mei 1939, heeft kenbaar gemaakt dat hij het recht wilde uitoefenen, voorzien bij artikelen 1699 en
1700 van het Burgerlijk Wetboek, en
heeft gevorderd om van aile gevolgen te
worden outlast voortvloe'iend uit zekere
alcte van hypothecaire leening, mits hij
de som van 169,872 fr. 46 zou betalen,
bedrag waartoe de Naamlooze vennootschap '' Financiere Textile )) « de hypothecaire schuldvordering Jl, waarvan spraak,
'' zou overgenomen hebben J>;
Overwegende dat het tot staving va.n
den grond van niet-ontvankelijkheid eenig
ingeroepen stuk een deurwaardersexploot
is, gevoegd bij _de memorie van antwoord,
exploot waarbij Brijs de Vennootschap
den hierboven aangehaalden eisch '' onder
voorbehoud van al zijn rechten aanzegt »
en daarbij verklaart '' te volharden in zijn
betwisting van de eerlijkheid, de gegrondheid en de wettelijkheid der kwestieuse
vordering ));
Overwegende dat het Hof van verbreking aan de houding door Brijs aangenomen in den loop van het geding, dat
aanhangig is bij den rechter die er kennis
van neemt, de draagwijdte niet kan toekennen die verweerder Pieters er aan
hecht, zonder uitspraak te doen over de
waarde van het voorbehoud en van de
veiklaring hierboven;
Dat het Hof van verbreking over dat
punt niet mag uitspreken; dat de grond
van niet-ontvankelijkheid dus niet dient
in acht genomen;
Ten gronde :
I. Wat de beslissing op de publieke vordering betreft :
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 153, 190, 210 en 211 van
het Wetboek van Strafvordering, van
artikel 144 van de wet van 18 Juni 1869
op de rechterlijke inrichting, van artikel
97 der Grondwet, doordat, na het sluiten
van de debatten v66r het Hof, en na het
nemen van de zaak in beraad, meerdere
stukken, namelijk een nota (ge1nventorieerd in den bun del onder nrs 429,1, 2 en 3,
en 428, 1, 2, 3 en 4}, bij den bundel werden gevoegd, zonder dat eis'cher in verbreking, de burgerlijke partij, er van verwittigd werd, zonder dat gezegde stukken
· ter zijner beschikking gehouden werden,
waaruit volgt dat hij niet in de mogelijkheid werd gesteld zijn middelen op · te
werpen en zijn rechten te verdedigen :
Overwegende dat, wanneer stukken betreffehde een in beraad gehouden zaak

door den rechter over den grond ontvangen
worden, deze oordeelt of een heropening·
der debatten dient bevolen; in ontkennend
geval moet hij die stukken als vreemd aan
het geding beschouwen;
Overwegende dat, in onderhavig geval
uit het bestreden arrest blijkt dat het Hof
van beroep het tweede heeft gekozen en
de in het middel bedoelde bescheiden als
onnoodig voor het vonnissen van het proces heeft aangezien; da t het he eft geoordeeld, zooals het arrest het vaststelt, dat
het uitsluitend mocht steunen op hetgeen
'' het onderzoek ter zitting, rechtstreeks
voor het Hof gedaan )) in het Iicht had·
gesteld;
Waaruit blijkt dat het recht der verdediging van de burgerlijke partij, aanlegster in verbreking, niet geschonden werd
en dat het .eerste middel in feite niet opgaat;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 1101, 1108, 1109, 1131,
1134, 1315, 1316, 1347,.1348, 1353, 1354,
en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, van
artikelen 15 en 16 van de wet van 17 April
1878, bevattende den voorafgaanden titel

van het Wetboek van Rechtspleging in
Strafzaken, van artikel 496 van het Strafwetboek, en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest verklaart dat '' de kwestieuse contracten van
12 Juli 1934 en 7 Februari 1935 gesloten
werden op echte oorzaak en dus niet geveinsd zijn >> en weigert rekening te houden met de bekentenissen van betichte
Pauwels, die partij was bij gezegde contracten, en die bekende dat alles geveinsd
was, dan wanneer de gerechtelijke bekentenis '' voile kracht van bewijs heeft tegen
hem die ze gedaan heeft ll, en '' niet kan
herroepen worden tenzij men bewijst dat
zij het gevolg is van een dwaling omtrent
de feiten J>, wat niet gedaan werd;
Overwegende dat de verweerders Pieters en Pauwels door het openbaar ministerie als mededaders, in de voorwaarden voorzien bij de eerste twee alinea's.
van artikel 66 van het Strafwetboek, vervolgd werden om, met het doel zich eert
zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, zich, na 15 Oogst 1934, door
Brijs een som van ongeveer 350,000 frank
te hebben doen afgeven of afleveren, dat
door de middelen voorzien bij artikel 496
van het Strafwetboek;
Dat uit het arrest blijkt dat, op 7 Februari 1935, datum waarop een notarieele
akte werd verleden, die som door Brijs.
aan Pieters is overhandigd geweest, na
het vertrek van den notaris;
Dat het door het Hof van beroep op te
lossen vraagstuk in hoofdzaak hierin be-

",I

-

189

stond, of deze overhandiging had plaats
gehad ter uitvoering van vroegere door
Brijs aangegane geldige verbintenissen, ofwei zooals aanlegger het beweerde, de
vroegere verbintenissen na overleg tusschen partijen geveinsd zijnde, de geldstarting gedaan werd naar aanleiding van
handelingen der beklaagden, die van bedrieglijken aard waren;
Dat het Hof van beroep uit de ontleding
der tot staving van de betichting ingeroepen gegevens besloten heeft dat het
bewijs van het misdrijf niet geleverd was
en derhalve de beklaagden vrijgesproken
heeft;
Overwegende dat het ingeroepen middel hierin bestaat, te beweren dat de
rechter over den grond der zaak, door aldus uitspraak te doen, artikel 16 der wet
van 17 April 1878 geschonden heeft, alsook verschillige wetsbepalingen betreffend
het bewijs van overeenkomsten, namelijk artikel 1356 van het Burgerlijk Wethoek, door geen rekening te houden met
11et feit dat een der beklaagden, Pauwels,
« bekend >> heeft dat alles geveinsd was,
dan wanneer « de gerechtelijke bekentenis
voile kracht van bewijs heeft tegen hem
die ze gedaan heeft >>;
Overwegende dat uit de hier voorgaande
vaststellingen blijkt dat het ten laste van
verweerders aangegeven misdrijf geen
yerband houdt met de uitvoering van een
overeenkomst waarvan zij het bestaan
ontk~nden of de uitlegging betwistten;
dat, mde:rdaad, luidims de beschuldiging
.tegen de verweerders, dezen zich een som
van 350,000 frank hadden doen afgeven
door aanlegger, dan wanneer deze laatste
door geen enkeie vroeger aangegane overeenkomst daartoe verplicht was en dat
verweerders te dien einde bedrieglijke
handelingen hadden aangewend;
Waaruit vloeit dat het bestreden arrest
d~ in het middel aangeduide bepalingen
met geschonden heeft;
II. Voor wat de beslissing op de burgerIijke vordering betreft :
.
Overwegende dat de aanlegger geen
enkel bijzonder middel inroept en dat het
Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroordeeld aanlegger tot de
~osten en tot een vergoeding van !50 fr.
Jegens elken verweerder.
20 Juni 1939. - 2e Kamer. - Voo!'zitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever:, H. Limbourg.- Gelijkluidende conclus~e, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER.- 20 Juni 1939.

1° GEESTRIJKE DRANKEN. -

AL-

LEENSTAAND FElT VAN AANBOD VAN
GEESTRIJKE DRANKEN IN EEN VOOR HET
PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATS. NIET VOLDOENDE OM DADER TE BESCHOUWEN ALS SLIJTER. FElT VERBODEN DOOR ARTIKEL 1, § 1, WET VAN
29 AUGUSTUS 1919 OP HET REGIME VAN
DEN ALCOHOL.

2° GEESTRIJKE DRANKEN. -

GE-

GISTE DRANKEN. SLIJTERIJ. TEEKENIS VAN DIT WOORD.

BE-

1° Het alleenstaand feit van een aanbod
van geestrijke dranken in een voor het
publiek toegankelijke plaats is niet .voldoende om den dader er van als slijter
van ter plaats te verbruiken dranken te
bes?houwen, maar is een misdrijf tegen
art~kel 1, § 1, van de wet van 29 Augustus 1919 op het regime van den alcohol (1). (Wet van 29 Augustus 1919

op het regime van den alcohol, art. 2.)
2° ledere slijterij van gegiste dranken voorzien door artikel 5, § 1, van de w~t van
29 Augustus 1919 op het slijten van gegiste dranken, of zij doorloopend of
sl~chts bij afwisseling1 op een vaste of
1fte~ va~te plaats geschtede, onderstelt een
tnrwht~ng waar drank wordt verkocht ·
dit begrip kan niet samengaan met het
begr_ip van een alleenstaanden verkoop,
het ~s te zeggen, een verkoop die, naar de
bedoeling van den verkooper, door geen
andere verkoopen zou gevolgd worden (2).
(DUPUIS EN ANDEREN,
T. BESTUUR VAN FINAI":CIEN.)
ARREST.

Gelet op het bestredeU: arrest door het
Hof van beroep te Luik den 21 Maart 1939
gewezen;
Aangaande de voorziening van Dupuis :
Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 1, 2 en H der wet van 29 Augustus 1919 op het regiem van den alcohol, artikel 5 der wet van denzelfden
datum betreffende de slijterijen van gegiste dranken : 1° doordat het bestreden
arrest den aanlegger Dupuis veroordeelt
om, op het oogenblik der feiten slijter van
ter plaatse te verbruiken dranken geweest
zijnde, aan de andere beklaagden een enkele maal een sterke drank te hebben aan(1) 'en (2) Zie Verbr., 28 Januari 1924
(Bull. en PASIC., 1924, I, 172).
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geboden, dan wanneer, luidens artikel 5
der wet van 29 Augustus 1919 betreffende
de slijterijen van gegiste dranken, alleenstaande aanbiedingen van gegiste dranken in een voor het publiek toegankelijke
plaats op hun eigen niet voldoende zijn
om het bestaan te bewijzen van een doorloopend of bij afwisseling gehouden slijterij; 2° doordat het bestreden arrest den
aanlegger Dupuis veroordeelt om slijter
van dranken te zijn geweest en deze te
hebben voorhanden gehad, dan wanneer
het arrest in feite vaststelt « dat uit de
uiteenzetting der feiten voortvloeit dat het
hoegenaamd niet bewezen is dat Dupuis
waarlijk en werkelijk slijter van dranken
zou zijn ,, en dat een veroordeeling hoofdens voorhanden hebben van sterke dranken niet mag uitgesproken worden indien
niet vastgesteld is dat de veroordeelde
slijter is van ter plaatse te verbruiken
dranken:
Omtrent het middel in zijn geheel :
Wat betreft Dupuis :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanlegger, op 6 Juni 19R8, ·
in een openbare plaats, aan ieder der
andere aanleggers een glas jenever heeft
geschonken, een ter plaatse te verbruiken
sterken drank; dat het aanstipt dat de
aanlegger dezen drank kosteloos heeft
aangeboden;
Overwegende dat het arrest op den aanlegger geenszins artikel1, § 1, der wet van
29 Aug·ustus 1919 op het regiem van den
alcohol heeft toegepast, beschikking waarvan de schending krachtens artikel H,
§ 1, met een boete van 500 tot 5,000 frank
wordt gestraft, maar wei het artikel 2 derzelfde wet dat zegt dat de slijters van ter
plaatse te verbruiken dranken hoegenaamd geen hoeveelheid sterke dranken
in de bij deze beschikking bepaalde lokalen mogen voorhanden hebben; dat deze
laatste inbreuk niet aileen met een boete
van 5oo tot 5,000 frank wordt gestraft,
maar ook met de sluiting der slijterij,
sluiting die door het bestreden arrest
bevolen werd (art. H, § 1, laatste alinea);
Overwegende dat het arrest echter vaststelt cc dat het geenszins bewezenis dat de
aanlegger waarlijk en werkeliJk slijter
van dranken zou zijn "; maar dat het den
aanlegger niettemin als dusdanig beschouwt omdat, volgens artikel 5, § 1, der
wet van 29 Augustus 1919 betreffende de
slijterijen van gegiste dranken, « het feit
dranken in een voor het publiek toegankelijke plaats aan te bieden gelijkgesteld
wordt met den verkoop zelf en dat, anderzijds, aile verkoop van ter plaatse te
verbruiken dranken de inrichting, waar

deze verkoop heeft plaats gehad, in slijterij verandert ";
Overwegende dat dergelijke uitlegglng
van artikel5, § 1, der wet van 29 Augustus
1919 betreffende de slij terij en van gegiste
dranken niet mag aangenomen worden;
Dat uit den tekst van de eerste alinea
van dit artikel voortvloeit dat, indien geen
onderscheid dient gemaakt tusschen doorloopende of bij afwisseling gehouden
slijterijen tusschen vaste of niet vastelokalen, aile slijterij niettemin « een inrichting waar men dranken verkoopt >>
veronderstelt; dat dit begrip niet lu).n
samengaan met dit van een alleenstaanden verkoop, 't is te zeggen van een verlwop die, in. het inzicht van den verkooper, door geen andere verkoopen moet gevolgd worden;
Overwegende dat het artikel 5, § 1, indien het in zijn tweede aliriea het kosteloos leveren gelijk stelt met den verkoop, van de voorgemelde beschikking
niet afwijkt, voor zoover deze als hestanddee! van de slijterij « een inrichting "
vereischt;
Waaruit voortvloeit dat het bestreden
arrest artikel 2 der wet van 29 Augustus
1919 op het regiem. van den alcohol en
artikel 5, § 1, der wet van 29 Augustus
1919, artikels die in het middel bedoeld
zijn, heeft geschonden;
Wat betreft de andere aanleggers :
Overwegende dat deze veroordeeld werden om, in overtreding met artikel 1 van
bovengemelde wet op het regiem van den
alcohol, in een voor het publiek toeg·ankelijke plaats sterke dranken gevormd
met gedistilleerden alcohol te hebben verbruikt;
Overwegende dat de wettelijke of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de toeg·epaste straffen wettelijk zijn;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, maar voor zoover slechts
het Dupuis veroordeeld heeft om, slijter
van ter plaatse te verbruiken dranken
zijnde, sterke dranken te hebben voorhanden gehad, en de sluiting der slijterij
heeft "bevolen; beveelt dat het onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het Hof van beroep
te Luik en dat melding er van zal gedaan
worden op den rand van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening van de andere aanleggers; veroordeelt deze laatsten tot de 6/7 der kosten;
legt het overige ten laste van den Staat;
verwijst de alzoo omschreven zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.

I
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20 Juni 1929. - 26 Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Vm·slaggever, H. Lambinet. Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

26 KAMER. -

20 Juni 1939.

WATERWEGEN. BEVAARBARE OF
VLOTBARE RIVIER. - ALS ZOODANIG
ERKEND DOOR EEN VAN DE BIJZONDERE
REGLEMENTEN OVEREENKOMSTIG HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 OCTOBER
1935. - VAN DIEN AARD, VOLGENS
VASTSTELLING VAN DEN RECHTER. TOEPASSING VAN DAT KONINKLIJK BESLUIT.
Is wettelijk de toepassing van het KoninkJijk besluit van 15 October 1935 betreffende
de politie en het bevaren van de bevaarbare onder Staatsbeheer zijnde waterwegen, op een rivier die door een bijzonder
reglement overeenkomstig dat besluit als
bevaarbaar of vlotbaar werd gerangschikt,
en die, volgens de vaststellingen van den
rechter, die eigenschappen. heeft (.1).

(DE CAERLE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 21 Januari 1939, gewezen door de rechtbank
van eersten aanleg te Leuven, uitspraak
doende in strafzaken;
Over het eenig middel tot verbreking :
schending van artikel 90, § 3, van het
Koninklijk besluit van 18 October 1935,
houdende reglement betreffende de politie
en de scheepvaart der bevaarbare waterwegen onder beheer ,van den Staat, hetwelk in aile geval verbiedt op de kaaien
en oevers eenige belemmering te veroorzaken voor het verkeer op het jaagpad en
op het voetpad, doordat het bestreden
vonnis aanlegger tot een boete verwijst
uit hoofde van te Aarschot, den 7 October
1938, twee dwarsbareelen geplaatst over
den trekweg van den Derner, palen~e aan
zijn eigendom, zonder machtiging van de
bevoegde overheid te hebben toegehouden,
en alzoo het verkeer op den trekweg totaal onmogelijk gemaakt te hebben, dan
'wanneer te Aarschot, en namelijk rechtover den eigendom van aanlegger : 1° de
Derner niet vaarbaar is, en er dienvolgens
(1) Vergelijk Verbr., 28 Maart 1927 (Bull.
en PASIC., 1927, I, 187).

op gezegden eigendom geen wettelijke
dienstbaarheid van trekweg of voetpad
kan bestaan; 2° geen trekpad bestaa t;
Omtrent den eersten tak :
Overwegende, eensdeels, dat artikel108
van het Koninklijk besluit van 18 October 1935 beschikt dat" dit reglement van
toepassing is op elken bevaarbaren waterweg, waarvan het bijzonder reglement
hierna volgt »; dat het bijzonder reglement op den Derner en de Dijle bepaalt
dat« het bevaarbaar gedeelte van den
Derner zich uitstrekt van een punt op
116 meter beneden de brug der waterpoort, te Diest, tot aan·den samenloop met
de Dijle te Werchter >>;
Overwegende, anderdeels, dat het bestreden vonnis vaststelt dat de rivier
Derner, te Aarschot, bevaarbaar is en als
dusdanig is erkend; dat het onroerend goed
van aanlegger langsheen den Derner aldaar is gelegen en dat dienvolgens zijn
goed belast is met de wettelijke erfdienstbaarheid van trekpad;
Overwegende dat deze feitelijke vaststelling van den rechter, die over den
grond beslist, van bindenden aard is;
Overwegende dat de eerste tak van het
iniddel derhalve niet kan aangenomen
worden;
Omtrent den tweeden tak :
Overwegende dat door het bestreden
vonnis vastgesteld wordt dat een trekpad
wei bestaat en dat aanlegger zelf " van de
bevoegde overheid de toelating heeft bekomen het deel van zijn goed door het
trekpad ingenomen met twee dwarsbarreeltjes af te sluiten >>;
Dat het middel dienaangaande feitelijken grondslag mist;
En overwegende dat de substantieele en
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeeling overeenkomstig de wet is;
Om deze beweegredenen, het Hof verwerpt de voorziening, verwijst aanlegger
in de kosten.
20 Juni 1939. - 2" Kamer. ~ Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

28 KAMER. -

26 Juni 1939.

1o OVERSPEL.- BEWIJS VAN HET MISDRIJF GEPLEEGD DOOR DE VROUW.
GEEN BIJZONDER BEWIJS.
2° OVERSPEL. - MEDEPUICHTIGE.

BEWIJS VAN DE BETRAPPING OP HEETER
DAAD. - RECHTER BEOORDEELT VRIJ
DE FElTEN.
1 o Ten aanzien van de vrouw voorziet de
wet niet de beperkingen die, wat .~et b~
wijs van ~et oversJ!el betreft, b%J arhkel 388, ahnea 2, Z%Jn bepaald.
2° De ten gronde beslissende rechter oordeelt vrij of uit de omstandi~hed~_n, die
hij opgeeft, volgt dat het m%sdnJf van
medeplichtigheid aan overspel zoo even
gepleegd was geweest (1).

(WINANDY EN BERLEMONT, T. BETZ.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
26 Juni 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever', H. Pourbaix. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
.eerste advocaat generaal.

2e KAMER.- 26 Juni 1939,
10 BEROEP.- STRAFZAKEN.- BEROEP

VAN BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. WIJZIGING VAN HET VONNIS. ---, VER·
OORDEELING VAN BEKLAAGDE TOT DE
KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING.
- 0NWETTELIJK.
2o NAMAKING VAN EEN MERK. BEG RIP.
1° Op het beroep van de burgerlijke partij
alleen, beroep gericht tegen het vonnis dat
beklaagde vrijspreekt, mag de rechter · in
beroep, die het vonnis wijzigt, den beklaagde niet veroordeelen tot de kosten
van de publieke vordering. (Wb. van
Strafv., artt. 19!. en 202.)
2° Pleegt namaking van een fabrieksmerk
(ter zake het merk « Singer») hij die,
zooals het arrest vaststelt, machines van
het merk « Singer » opkocht en· herstelde
en wiens bedoeling was ongeoorloofde
winst te maken door het publiek in de
meening te laten dat het een zoo goed als
'nieuwe machine « Singer » kocht, dan
wanneer het slechts afgekeurd goed was.

(DUWARD, T. COMPAGNIE SINGER.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel den 1 Maart
1939 gewezen;
(1) Verbr., 26 Maart 1928 (Bull. en PAsiC.,
1928, I, 123).
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Om trent het eerste mid del·: schending
van de strafwet, doordat het bestreden
arrest zonder het vonnis van de rechtbank van eersten aanleg, dat aanlegger
vrijs,l)rak, te niet te hebben gedaan, dezen laatste niettemin tot de kosten
jegens de publieke partij veroordeeld
heeft:
Overwegende dat de eerste rechter de
vrijspraak van den beklaagde, aanlegger
in cassatie, had uitgesproken, de butgerlijke partij van haar vordering had afgewezen en deze tot de kosten van de publieke vordering had veroordeeld;
Overwegende dat het Hof van beroep,
op beroep der burgerlijke partij, het vonnis a quo te niet heeft gedaan, voor zoover
de eerste rechter zich onbevoegd had V:erklaard om van de burgerlijke vordering
kennis te .nemen en de burgerlijke r.artij
tot de kosten jegens de publieke parhj had
veroordeeld; dat het Hof van beroep,
uitspraak doende met eenparigheid van
stemmen, de burgerlijke partij in Mar
vordering· gegrond heeft verklaard en er
aan recht heeft gedaan;
Maar dat het arrest daarenboven, en
niettegenstaande het openbaar ministerie
geen beroep ingesteld had, den beklaagde
tot de kosten van de publieke vordering
veroordeelt;
Overwegende dat a,anlegger de onwettelijkheid dezer laatste veroordeeling terecht aanklaagt;
Dat inderdaad, het Hof van beroep,
waarbij, door het beroep der burgerlijke
partij, enkel de belangen van de.ze laatste
aanhangig werden gemaakt, met aileen
geen straf mocht toepassen op een beklaagde, die van de publieke vorderi!J,g
definitief ontslaan was, maar hem ook met
tot de kosten van deze vordering mocht
veroordeelen en te dien opzichte zijn toestand niet mocht verzwaren;
Dat het arrest, door deze veroordeeling
uit te spreken, artikels 194 en 202 van
het Wetboek van Strafvordering heeft
·
geschonden;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 8 der wet van 1 April 1879,
betreffende de fabriek- en handelsmerken,
doordat het bestreden arrest aanlegger tot
bet herstellen der schade veroordeelt,
welke veroorzaakt werd door inbreuken
op deze strafbepaling die het overigens
verkeerd uitlegt door de onder letters A
en C voorzien, inbreuken af te leiden uit
bet enkel feit « het merk « Singer '' op de
door deze vennootscbap vervaardigde
voortbrengsels op ongeoorloofde wijze te
plaatsen en door deze voortbrengsels
te verkoopen of uit te stallen » :
•.' '
Overwegende dat de aanlegger beticht

L::-·.
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was, om in het rechterlijk arrondissement
Brussel, minder dan drie jaar v66r den
2 Februari 1938 : a) het merk «Singer n
te hebben nagemaakt of van het nagemaakte merk << Singer n gebruik te hebben
gemaakt; b) met zijn weten, voorbrengsels, inzake naaimachienen bekleed met
het nagemaakte merk << Singer n of met
het merk <<Singer n dat er bedrieglijk opgeplaatst werd, te hebben verkocht, te
lwop gesteld of in omloop gebracht;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door deze betichtingen bewezen te verklaren, er zich niet bij bepaald heeft te
zeggell dat de aanlegger de in het artikel 8,
letters A en C, vermelde inbreuken heeft
gepleegd;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger machienen van het
merk « Singer n kocht, dat hij ze als nieuw
herstelde, door reemailleerwerk, stukken
te vervangen en door het overdrukken van
prenten die het merk << Singer n voorstelden;
Overwegende dat het arrest er bijvoegt
dat uit de bestanddeelen der zaak vloeit
dat aanlegger als doel had zich ongeoorloofde winsten te verschaffen door het
publiek in den waan te laten dat het een
quasi nieuw machine « Singer n kocht tegen een betrekkelijk geringen prijs, dan
wanneer er spraak was van niet bestelbare machienen, heelemaal gedeprecieerd
en somtijds onbruikbaar;
Overwegende dat uit deze bindende
vaststellingen voortvloeit dat het bestreden arrest, ver van de in de voorziening
bedoelde bescbikkingen te schenden, ze
juist heeft toegepast, daar het eigendom
van een fabrieksmerk voor zijn eigenaar
het recht onderstelt het merk te plaatsen
en te oordeelen wanneer het merk een
tweede maal mag geplaatst worden;
Dat daaruit volgt dat bet tweede middel tegelijk in feite en in rechte grondslag
mist;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, maar voor zoover enkel
het den aanlegger tot de kosten· van de
publieke vordering beeft veroordeeld; beveelt dat onderhavig arrest - met uitzondering van het gedeelte van dit arrest
dat betrekking beeft op het tweede middel - zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat mJJlding er van zal gemaakt
worden op den rand van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt den
aanlegger tot de helft der kosten; verwerpt de voorziening voor 't overige; verwijst d.e zaak, in de beperkingen van de
VERBR.,
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verbreking, naar bet Hof van beroep te
Luik.
26 Juni 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslapgever, H. Bail. - Gelijkluidende concluste,
H. Sartini van den Kerckhove, eerste
advocaat generaal.

2e KAMER. -

26 Juni 1939.

BELASTINGEN. NATIONALE CRISIS·
BIJDRAGE.
HOE ZIJ GEVESTIGD
WORDT.

De nationale crisisbijd1·age is gevestigd op
het kadastraal inkomen van elk onroerend
goed en geen onderscheid wordt gemaakt
namelijk aangaande onroerende goederen
die, gelegen in dezelfde gemeente of in
dezelfde sectie van een gemeente, aan denzelfden eigenaar toebehooren.
Het progressieve in de nationale crisisbijdrage sluit geenszins het begrip van
samenvoeging in zich (1}.
(DE LANNOY,
T. BESTUUR VAN FINANCijtN.}
ARREST.

Gelet op bet bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel, den 30 November 1938 gewezen;
Omtrent het eenig middel tot verbreking : schending van artikelen 78,· 97 en
112 der Grondwet, artikel 1, § 1, 1°, der
wet van 30 December 1932, artikelen 7
en 9 van het Koninklijk besluit van 13 Januari 1933, waarbij de nationale crisisbijdrage wordt ingesteld, artikelen t., 5,
12, 60 en 61 der wetten op de inkoms~en
belastingen samengeordend door Konm~
lijk besluit van 6 Augustus 1931; artlkel 8 van het Koninklijk besluit van
ill Juli 1924, doordat bet bestreden arrest
beslist beeft dat de nationale crisisbijdrage, door aanleggers in cassatie voor
bet dienstjaar 1934 verschuldigd, moest
berekend worden op de sam·engevoegde
kadastrale inkomsten van de twee onroerende goederen waarvan de aanleggers
in cassatie eigenaars zijn in de gemeente
Schaerbeek, omdat de progressiviteit
dezer belasting deze samenvoeging nood(1) Verb1•., 1 Juni 1937 (BuU. en PAsrc.,
1937, I, 163); 27 Januari 1939 (ibid., 1939,
I, 97; .Arresten van het Hof van verbreking,
supra, blz. 64).
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zakelijk in zich zou sluiten, dan wanneer de nationale crisisbijdrage in haar
o0rspronkelijk begrip niet het geheel van
elke soort van inkomst trof, maar een
eenvoudig klimmende belasting was, gesteund op de huurwaarde van ieder perceel en dat het feit dat ze moest ge'ind
worden terzelfdertijd en volgens dezelfde
modaliteiten als de grondbelasting niet
voor gevolg kon hebben de progressiviteit
der belasting te versterken, en doordat het
ten onrechte is dat bestreden arrest, om
het aanslagpercentage van 2,5 p. h. dat
het geheel der betwiste inkomsten treft
wettig te verklaren, zich enkel gesteund
heeft op artikel 8 van het Koninkli.ik besluit van 14 J uli 1924, dat, volgens gezegd
arrest, het gTondbeginsel der samenvoeging van inkomsten op onroerende goederen zou huldigen, dan wanneer dit artikel een beschikking is van zuiver administratieven en inwendigen aard, ten
andere strijdig met artikelen 4 en 5 der
belastingwetten in 1931 samengeordend,
die zeggen dat het kadastraal inkomen
bepaald wordt per kadastraal perceel, dus
afzonderlijk, en die er van afgeweken zijn,
beschikking die daarenboven de grenzen
van de opdracht, door artikel 60 der wet
van 29 October 1919 aan de uitvoerende
macht verleend, overschrijdt en die, in
strijd met de vermeldingen van het arrest, de bijeenvoeging van de inkomsten
per gemeentewijk niet voorschrijft, maar
enkel vereischt het globaal bedrag van
elke soort van belasting, die deze omvat,
op den rol aan te duiden en eindelijk doordat het stelsel van het arrest, in strijd met
het werkelijk begrip van de nationale
crisisbijdrage, van deze een bijkomende
belasting maakt dan wanneer ze slechts
een bijzondere taxe is op de inkomsten zelf:
Overwegende dat « de nationale crisisbijdrage " ()vereenkomstig artikel 7 van
het Koninklijk besluit van 13 Januari
1933 " verschuldigd naar ra to van de onroerende goederen gevestigd wordt terzelfder tijd en volgens dezelfde modaliteiten als de grondbelasting op het bedrag
der kadastrale inkomsten dienend tot
grondslag van laatsthedoelde belasting ";
Overwegende dat uit artikelen 4, 5, 12
en 13 der samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen blijkt dat de grondbelasting wordt gevestigd op het kadastraal inkomen van elk onroerend goed
afzonderlijk en dat geen enkel onderS()heid wordt gemaakt, namelijk wat de
onroerende goederen betreft die, gelegen
in eene gemeente of in eenzelfde gemeentewijk, aan denzelfden eigenaar zouden toebehooren;

Overwegende dat het, bijgevolg, hetzelfde is wat de nationale crisisbijdrage
betreft, die op de inkomsten van onroerende goederen moet gevestigd worden;
Overwegende dat de progressiviteit van
deze nationale crisisbijdrage geen enkel
gedacht van samenvoeging insluit; dat,
luidens artikel 6 van het Koninklijk besluit van 13 Januari 1933, waarnaar voornoemd artikel 7 verwijst voor het klimmend percentage van gezegde belastiug,
dat aanslagpercentage wordt bepaald
volgens het bedrag van den grondslag der
belasting, 't is te zeggen dus volgens het
bedrag van het kadastraal inkomen van
elk onroerend goed, vermits de progressiviteit wordt vastgesteld volgens de veranderingen van dezen grondslag;
Dat niets, in deze beschikking, kan doen
gelooven dat men, in strijd met de bierhoven aangehaalde voorschriften, in een
bepaald geval meerdere kadastrale inkomsten moet samenvoegen;
Overwegende dat artikel 50 der samengeordende wetten ook niet het begrip van
welke samenvoeging ·ook insluit; dat deze
wetsbeschikking enkel aanstipt dat de op
een onroerend goed verschuldigde belasting gevestigd wordt in de gemeente
waar het onroerend goed gelegen is, terwijl
de andere belastingen van den schatplichtige in de gemeente van dezes voornaamste inrichting worden gevestigd;
Overwegende, eindelijk, dat artikel 8
van het Besluit van 30 Augustus 1920,
gewij zigd door dit van 14 J uli 1924, er
zich bij bepaalt de rollen der rechtstreeksche belastingen per gemeente of
gemeentewijk in te deelen en voor te
schrijven dat die rollen afzonderlijk voor
elken schatplichtige en voor elke soort
van belastingen het globaal bedrag van
deze laa tsten zullen aanduiden;
Overwegende dat het besluit, dat ter
uitvoering van artikel 60 der samengeordende wetten werd genomen, als
enkel doeleinde heeft te zeggen hoe die
rollen opgemaakt zullen worden en niet
op welke wijze de belastingen zullen gevestigd· worden of hoe de bedragen der
belastingen zullen berekend worden;
Dat er daarenboven geenszins uit voortvloeit dat, in een hepaald geval, de kadastrale inkomsten van een zelfden eigenaar
moeten samengevoegd worden om het
bedrag van de na.tionale crisisbijdrage te
bepalen;
Dat uit deze beschouwingen voortvloeit
dat door te beslissen dat de kadastrale
inkomsten van de verschillende onroerende
goederen die aan denzelfden eigenaar toebehooren en die gelegen zijn in een zelfde
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om het bedrag der nationale crisisbelasting
te bepalen, het bestreden arrest de in het
middel bedoelde wetsbeschikkingen geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
het bestreden arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op den rand der vernietigde
heslissing; legt de kosten ten laste van het
beheer van financien; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
26 Juni 1939. - 2e Kamer. VoorVerslagzitte1', H. Rolin, voorzitter. Tegenstrijdige congever, H. Genart. clusie, II. Sartini van den Kerckhove,
eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

27 Juni 1939.

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
--c- TWEE TELASTLEGGINGEN AANGEBRACHT. - BIJKOMENDE TELASTLEGGING. - HOOGERE STRAF GESTELD OP
BIJKOMENDE DAN OP HOOFDTELASTLEGGING. - GEEN ONWETTELIJKHEID.
Geen enkele wets bepaling verhindert dat bij
(len stm(1'echter twee telastleggingen, de
eene als hoofdtelastlegging, de andere als
bijkomende telastlegging, worden aanhangig gemaakt, en de bijkomende telastlegging de toepassing mogelijk maakt
van straffen die hooger zijn dan degene
die wegens de hoofdtelastlegging zouden
kunnen toegepast worden.

(MATHIEU LAURE,
T. DE CAMBRY DE BAUDIMONT.}
ARREST (uittreksel).
Gelet op het bestreden vonnis door de
correctioneele rechtbank te Bergen, zetelende in graad van beroep, op 25 April
1939 gewezen;
Omtrent het derde middel : schending
van artikel 9? der Grondwet, artikelen 556
en 559 van het Strafwetboek, doordat het
bestreden vonnis de verzoekster heeft vrijgesproken van de hoofdbetichting : haar
bond, kwaadaardig en woest dier, te hebben laten rondloopen, betichting die het
bijzonder opzet vereischt, inzake, wetend
dat het dier kwaadaardig en woest was,
dan wann!ler het vonnis haar veroordeeld
heeft wegens de bijkomende betichting op
grond van artikel 559 dat eveneens het
bijzonder opzet vereischt en doordat de

vrijspraak van de hoofdbetichting A en
de veroordeeling wegens de hijkomende
betichting B een klaarhlijkelijke en niet
gemotiveerde tegenstrijdigheid van de
rechters van heroep uitmaakt die, door
de vrijspraak van de hoofdbetichting· A,
op bindende wijze hebben erkend dat het
opzet niet bestond; en doordat bovendien
de hoofdbetichting A hinnen het kader
der overtredingen van tweede classe valt
dan wanneer de bijkomende betichting B
binnen het kader der betichtingen van
derde classe valt, zoodat de bijkomende
betichting dus zwaarder is dan de hoofdbetichting :
Omtrent het eerste lid van het middel :
Overwegende dat de vrijspraak van de
hoofdhetichting· betrekking heeft op een
feit dat op 3 Oogst zou begaan zijn, terwijl de veroordeeling een hijkom!lnde
betichting betreft die betrekking heeft op
een feit op 30 Oogst begaan; dat het verschillend oordeel over deze onderscheidene betichtingen geen enkele tegenstrijdigheid van redenen onderstelt; da t het
middel in dit lid feitelijken grondslag
mist;
Omtrent het tweede lid van het middel:
Overwegende dat het met geen enkele
wetsbepaling strijdig is dat een rechter
regelmatig kennis neemt van twee betichtingen die ontstaan zijn uit twee inbreuken, waarvan de eene hoofd- en de andere
bijkomende betichting is, en waarvan deze
laatste een zwaardere straf kan medehrengen dan deze die de eerste betichting
zou beteugeld hebben;
Dat het middel in zijn tweede lid dus
in rechte niet opgaat;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.
2? Juni 1939. - 2e Kamer. - Vom·zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1, H. Genart. Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van.
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.
2e KAMER. -

27 Juni 1939.

BESLAG. - VERDUISTERING VAN INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN. - VOORWAARDEN. - KWADE TROUW. - BEGRIP.
Opdat het misdrijf van bedrieglijke verduistering van inbeslaggenomen voorwerpen besta, is· het niet vereischt dat die
voorwerpen verplaatst werden. Het is
voldoende dat de schuldenaar zich, te
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kwader trouw, van hun bezit ontdaan
heeft. (Strafwb., art. 507 .)
(MAYSTADT.)
ARREST

(uittreksel).

Gelet op het bestreden arrest ·door het
Hof van beroep te Luik den 2 Mei 1939
gewezen;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 507 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest den aanlegger wegens verduistering van in beslaggenomen voorwerpen heeft veroordeeld, dan wanneer gezegde voorwerpen
zelfs niet stoffelijk verplaatst werden en
het Hof van beroep het bedrag niet vaststelde :
Overwegende, wat het eerste lid aangaat, dat het bestaan van de inbreuk niet
afhangt van het verplaatsen der voorwerpen;
Overwegende dat het voldoende is dat
de schuldenaar zich van hun bezit ontmaakt heeft, vermits hij alzoo de schuldeischers van hun waarborg beroofde die ze,
ter invordering hunner schuldvorderingen,
in de inbeslagneming hadden gevonden ;
Overwegende dat de rechter over den
grond vaststelt dat, op 12 Juni 1937, onder
handen van den aanlegger een beslag was
gelegd ~eweest, en dat deze, in September
1937, ZlJU handelszaak aan Couturier heeft
overgelaten;
Overwegende dat de overhandiging der
inbeslaggenomen voorwerpen door den
aanlegger aan Couturier, in deze voorwaarden, met een verduistering gelijk
gesteld is en onder toepassing zal vallen
van artikel 507, indien er te kwader trouw
werd gel;18ndeld;
Overwegende, wat het tweede lid aangaat, dat het Hof van beroep dit hoofdbestanddeel van het wanbedrijf heeft vastgesteld :
Overwegende, zegt het, dat wanneer de
aanlegger aan Couturier zijn handelszaak
heeft overgelaten, hij zich gewacht heeft
aan dezen laatste het bestaan van den
bijzonderen toestand voortvloeiende uit
de inbeslagneming te doen kennen, want
dat zou den verkoop belet hebben;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroordeelt den verzoeker tot
de kosten.
27 Juni 1939. - 2e Kamer. - Voorzitte'l', H. Hodtim, raadsheer waarnemend
voo;~itt~r. Verslagqever, H. Vitry. GehJlclu~dende conclus~e, H. Sartini van
den Korckhove, eerste advocaat generaal.

~e KAMER. -

27 Juni 1939.

1°

VERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE
BESTUREN. RECHTER DIE VASTSTELT
DAT BEKLAAGDE LICHAMELIJK ONBEKWAAM IS EEN VOERTUIG TE BESTUREN.
VERPLICHTING DE VERVALLENVERKLARING UIT TE SPREKEN.
2° VERKEER. VEROORDEELING OP
GROND VAN ARTIKEL 11 VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 FEBRUARI
193q. - SLUIT_ NIET NOODZAKELIJK IN
ZICH DE VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN TOT TOEPASSING VAN ARTIKEL 2, ALINEA 7, DEB WET VAN 1 AuGUSTUS 1924.

3° VERKEER. -

BEKLAAGDE LICHAMELIJK ONBEKWAAM EEN VOERTUIG TE
BESTUREN. VRIJE BEOORDEELING
DOOR DEN RECHTER.

1° De rechter is verplicht de vervaltenverklaring van het recht om een voertuig te
besturen uit te spreken tegen den persoon
dien hij veroordeelt we gens misdrijf tegen
de verkeersverordening, en dien hij erlcent
als lichamelijk onbekwaam om een voertuig te besturen. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, art.11; wet van 1 Augustus
1927, art. 2, al. 7.)
2° Een veroordeeling bij toepassing van
artikel11 van het Koninklijk besluit van
1 Februari 1934 op het verkeer onderstelt
niet noodzakelijk de vaststelling van de
voorwaarden tot toepassing van artikel 2,
alinea 7, van de wet van 1 Augustus
1924.
3° De ten gronde beslissende rechter om·deelt vrij of, in de omstandigheden van de
zaak, de veroordeelde lichamelijk onbekwaam is een voertuig te bPsturen (1).
(MAYNE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, den q Mei
1939 door het Hof van beroep te Luik

gewezen;
Omtrent het eerste middel tot verbreking : schending van artikel 2 der wet
van 1 Oogst 1924, doordat bestreden arrest
de definitieve vervallenverklaring van het
recht een voertuig te besturen heeft uitgesproken buiten de door dit artikel op
(1) Zie Verbr., 11 Juli 1932 (Bull. en PAsiC.,
1932, I, 231); 22 November 1938 (Arresten
van het Hof van verbreking, 1938, biz. 242;
Bull. en PASIC., 1938, I, 360).
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beperkende wijze aangeduide voorwaarden, en ten gevolge dezer, schending, verkeerde toepassing· van artikel 11 var het
Koninklijk besluit van 1 Februari 193ft in
uitvoering dezer wet genomen :
Overwegende dat eischer niet aileen
vervolgd was wegens smaad aan een
agent drager van het openbaar gezag of
van de gewapende macht in de uitoefening
of ter gelegenheid van de uitoefening van
zijn bediening, maar ook wegens inbreuk
op artikel 11 van het Koninklijk besluit
van 1 Februari 193ft op de verkeerspoliiie;
Overwegende dat artikel2, alinea 7, der
wet van 1 Oogst 192ft aan den rechter verplicht de vervallenverklaring uit te spreken van het recht een rijtuig te voeren,
indien, « ter gelegenheid van een veroordeeling wegens misddjf tegen de politie
op het vervoer of wegens vervoerongeval
te wijten aan de schuld van hunnen dader,
de plichtige lichamelijk onbekwaam erkend wordt een rijtuig te voeren »;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling toelaat uit de veroordeelingen,
welke die vervallingverklaring kunnen
rechtvaardigen, diegene uit te sluiten die
bij toepassing van voormeld artikel11 zou
uitgesproken zijn; dat, zonder twijfel, dergelijke veroordeeling niet noodzakelijk de
vaststelling der voorwaarden tot toepassing van artikel 2, alinea 7, der wet van
1 Oogst 192ft onderstelt, daar het mogelijk is dat de beklaagde niet in staat is een
voertuig te besturen om een andere oorzaak dan een lichamelijke onbekwaamheid,
maar, indien, ter gelegenheid eener veroordeeling wegens inbreuk op artikel 11, de
beschuldigde door den rechter lichamelijk
onbekwaam erkend wordt een voertuig te
besturen, dan is deze laatste door de wet
verplicht de vervallenverklaring van het
recht om te besturen uit te spreken;
Overwegende dat de rechter over den
grond, op bindende wijze in feite oordeelend dat in onderhavig geval zulk een
onbekwaamheid bestond, de wet juist
he eft toegepast;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Omtrent het tweede middel op bijkomende wijze afgeleid uit de verkeerde
interpretatie van artikel 11 van het
Koninklijk besluit van 1 Februari 193ft,
doordat bestreden arrest betichte veroordeelt, zonder na te gaa.n of hij zijn zoogezegde lichamelijke mi.bekwaamheid een
voertuig te bestureri kende, maar eenvoudig vaststelt dat hij zijn lichamelijke
minderwaardigheid kende :
Overwegende dat bestreden arrest uit
verscheidene vaststellingen die het aanhaalt besluit, « dat de beklaagde aan-

gaande den staat van lichamelijke minderwaardigheid niet onwetend kon zijn, staat
die hij door dronkenschap dikwijls verergerde ));
Overwegende dat het arrest, door een
bindende beroordeeling van den rechter
over den grond, in bewoordingen die geen
twijfel overlaten, aldus erkent dat de
eischer lichamelijk onbekwaam is een
voertuig te besturen;
Dat dienvolgens het middel niet kan
aangenomen worden;
·
Overwegende dat bestreden beslissing
geveld werd op een rechtspleging waarin
de substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken beslissing
wettelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.
27 Juni 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Genart.Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van
den Kerckhove, eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

3 Juli 1939.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- UITGIFTE VAN CHECK ZONDER DEKKING.BEKLAAGDE DIE AANVOERT DAT HIJ
ZIJN TOESTAND VAN ONVERMOGEN NIET
KENDE. -ARREST VASTSTELLEND DAT
BEKLAAGDE MET WETEN GEHANDELD
HEEFT. - BESLISSING WETTELIJK MET
REDENEN OMKLEED.
W anneer beklaagde, vervolgd we gens de
uitgifte van een check zonder toereikende,
voorafgaande en beschikbare dekking,
aanvoert dat hij gehandeld heeft zonder
dat hij zijn toestand van onvermogen
kende, is het arrest van veroordeeling, dat
vaststelt dat beklaagde de te zijnen laste
feiten met weten gepleegd heeft, wettelijk
met redenen omkleed. (Strafwb., artikel 509bis.)
{DEREUME.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
3 Juli 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Hodiim, raadsbeer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

198.2• KA!Ij:ER.- 3 Juli 1939.
VALSCHHEID. - VERVALSCHING VAN
EEN REISPAS. - VERVANGING VAN DE
PHOTOGRAPHIE VAN DEN HOUDER DOOR
DIE VAN EEN DERDE.- VERVALSCHING
VAN PERSOONSBESCHRIJVING.- V ALSCHHEID IN GESCHRIFTEN.
De vervanging van de door de bevoegde over/wid op een reispas aangebmchte photographte van den houder door die van een
derden persoon maakt een vervalsching
uit van de pe1·soonsbeschrijving en vervalscht al de vermeldingen van den reispas; zij is een valschheid in geschriften
die slaat op een bestanddeel b~j de wet
vereischt tot geldigheid van den reispas.

(LEE MANS.)
ARREST (uitt1•eksel).
Gelet op het bestreden arrest den 30 Januari 1939 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 193 en 198 van het Strafwetboek, en artikel 9? der Grondwet... :
Overwegende dat, luidens de vaststellingen en het beschikkend gedeelte van het
bestreden arrest, de aanlegger vervolgd
en veroordeeld werd wegens inbreuk op
artikel 198 van het Strafwetboek, om, in
BelgHi, binneri een niet verjaarden tijd,
met bedrieglijk opzet en met het oogmerk om te schaden, een reispas te hebben nagemaakt of vervalscht, door op
den reispas, die in 1935 aan een medebeklaagde was afgeleverd geweest, de
fotografie van een derde te plaatsen;
Overwegende dat, zoowel uit het opschrift van hoofdstuk IV van titel III van
boek II van het Strafwetboek, waar artikel 198 in afdeeling II voorkomt, Dls uit
den tekst van artikel 193 van hetzelfde
wetboek, blij kt da t de bij artikel198 voorziene vervalschingen slechts strafbaar "<:ijn
indien zij in een gP.schrift begaan zijn,
welke ten andere ook de wijze van schrijven moge zijn;
Ove,.wegende dat, luidens artikel 3 van
titel III van het decreet van 10 vendemiaire van het jaar IV, elke reispas inzon derheid moet bevatten de persoonsbeschrijving van den titularis, zijn handteeken of zijn verklaring dat hij niet kim
teekenen;
Overwegende dat de reispas dus een
akte is, waarvan een der geschriften bestaat in de persoonsbeschrijving van den
titularis; dat het bestaan dezer persoonsbeschrijving een der voorwaarden tot

regelmatigheid van de akte is; dat de wet
nochtans geenszins heeft bepaald hoe de
persoonsbeschrijving moest worden opgemaakt, da:Jr ze dit aan de benaarstiging·
van het bestuur overliet, dat de verschillende voorschriften van reispassen aflevert
(wet van 25 Maart 1891, art. 3);
Overwegende dat de fotografie van den
titularis, eenmaal door de bevoegde overheid op den reispas geplaatst, een werkeIijk deel van de persoonsbeschrijving·
wordt; dat de door de overheid aangebrachte fotografie vervangen door deze
van een derde dus een vervalsching uitmaakt van de persoonsbeschriJving en
zelfs al de vermeldingen van den reispas
vervalscht; dat :lUlke vervanging dus een
vervalsching in geschriften is die · slaat
op een bestanddeel door de wet vereischt
opdat de reispas gel dig weze;
Overwegende dat het middel in rechte
niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
verootdeeling overeenkomstig de wet werd
uitgesproken;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
3 Juli 1939.- 2" Kamer.- Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorVerslaggever, H. Wouters. zitter. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
Pleiter, M•r Faures (van de balie te
Brussel).
2• KAMER. -

3 Juli 1939.

GERECHTELIJKE BIJSTAND.-AANVRAAG MET HET OOG OP DE RECHTSPLEGING VOOR HET HOF.- AANVRAGER
BESCHIKKEND OVER VOLDOENDE MIDDELEN. - VERWERPING.
Het Hof verwerpt de aanvraag tot gerechtelijken bijstand, wanneer uit de overgelegde stukken blijkt dat aanvrager over
voldoende middelen beschikt om in te
siaan voor de lcosten der rechtspleging
v66r het Hof (1). (Wet van 29 Juni 1929,
art. 3.)

(COUDER DE BEAUREGARD,
T. DE RIDDER.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
(1) Zie Verbr., 28 Maart 1939 (Bu,ll. en
PASIC., 1939, I, 184, 1°).
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3 Juli 19a9. - 2e Kamer.- Voorzitter,
H: Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever; H. Vitry.- Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

3 Juli 1939.

10 WEGEN. - STEDELIJKE WEGEN.
REGIME VAN DE WET VAN 1 FEBRUARI
18!rolro. PLAT'fELANDSGEMEENTE DIE
SLECHTS BES'fAA'f. UI'f AANEENGEBOUWDE GEDEELTEN OF UIT GEBOUWDE GEDEELTEN MET ALLEENSTAANDE DOCH
BIJ ELKANDER GELEGEN WONINGEN. KAN GEHEEL ONDERWORPEN WORDEN
AAN HE'f REGIME VAN GENOEMDE WET.
2o WEGEN. - STEDELIJKE WEGEN. KONINKLIJK BESLUI'f DAT EEN PLA'fTELANDSGEMEENTE STELT ONDER HET
REGIME VAN DE WET VAN 1 FEBRUARI
18lrolro. BEOORDEELING AANGAANDE
DE VRAAG OF DAT BESLUIT GEPAST OF
DOELTREFFEND IS. - AAN DE RECHTERLIJKE MACHT ONTZEGD.
3° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - AAN DE
AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW. - GEMEENTE DIE ZICH BURGERLIJKE PARTIJ
STELT.- VOLMACHT AAN GEMACHTIGDE
DAARTOE GEGEVEN DOOR SCHEPENENCOLLEGE EN GEMEENTESECRETARIS. VONNIS OPGEVEND DAT STELLING ALS
BURGERLIJKE PARTIJ GESCHIED IS DOOR
BURGEMEESTER EN DIENS GEMACHTIGDE.
- BESLISSING VAN RECHTER EN BEROEP
VERKLAREND DAT STELLING NIET ON'fVAN.KELIJK IS OMDA'f ZIJ UITGEGAAN IS
VAN BURGEMEESTER ALLEEN.- SCHENDING VAN AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE TROUW.
1° W anneer een gemeente enkel bestaat uit

aaneengebouwde gedeelten ofuit gebouwde
gedeelten met alleenstaande doch bij elkctnder gelegen woningen, kan de Koning
zoodanige gemeente geheel stellen on_~er
het regime dat geldt voor de stedeltJ ke
wegen (1). (Wet van 1 Februari 18lrot.,
art. 1, gewijzigd door wet van 15 Augustus 1897.}
.
2° De hoven en ?"echtbanlwn mogen met
beoordeelen of een Koninklijk besluit, dat
genomen is binnen de perken van de door
de wet verleende macht, en wam·doo, het
gebied van een plattelandsgemeente onder

(1) en (2) Zie Verbr., 19 December 1901
{Bull. en PAsiC., 1902, I, 80); 18 Februari
1938 (ibid., 1938, I, 58).

het regime van de stedelijke wegen wordt
gesteld, gepast of doeltre ffend is (2).
3° W anneer de politierechtbank vaststelt
dat een gemeente, die zich v66r haar burgerlijlce partij stelt, vertegenwoordigd is
door den burgemeester en door een houder van een volmacht, en de volmacht
wordt overgelegd waarbij het schepenencollege daartoe opdracht aan dezen g~
machtigde verleent, wordt de trouw dte
aan het vonnis en aan de volmacht, als
alcten, verschuldigd is geschonden door de
beslissing van den rechter in beroep die
de stelling als burgerlijke partij niet ontvankelijk verlclaart, omdat zij geschied is
door den burgemeester alleen.
(PROCUREUR DES KONINGS 'fE CHARLEROI
EN GEMEEN'fE GOUTROUX, 'f. DOLIVI
EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis do_or de
correctioneele rechtbank te Charleroi, den
12 November 1938 gewezen;
Omtrent den grond vanniet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen de voorziening der gemeente Goutroux ingeroepen
en gesteund op het feit dat de voorziening
den 12 November ingesteld werd doo1·
Mer Robert, pleitbezorger, in naam der
gemeente, vertegenwoordigd door den
burgemeester en de schepenen Delestienne
en Mary, wanneer de schepen Delestienne
sedert den 26 September 1938 overleden
was·
O~erwegende dat deze laatste bewering
in de aan het Hof overgelegde stukken
g·een den minsten steun vindt;
.
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aang·enomen worden;
Wat de beslissing op de publieke vordering aangaa t :
Omtrent het middel : schending van
artikelen 29, 67 en 107 der Grondwet,
artikel 5 van het Burgerlijk Wetboek,
artikel 1 der wet van 1 Februari 18lrot. op
de politie van de wegen, gewijzigd door de
wet van 15 Augustus 1897, doorda~ het
bestreden vonnis de verweerders Simon
Dolivi en Victor Heymans, vervolgd om
de uitvoering der wetten, besluiten of
reglementen betreffende de wegen te hebben verzuimd of geweigerd, vrijspreekt en
den Raad van het kerkfabriek te Goutroux
en den heer Timmermans Belloni, gedaagd
als burgerlijk verantwoordelijk voor de
voorgemelde beklaagden, van de vervolg·ingen heeft ontslagen omdat het Koninkklijk besluit van 13 Februari 1900, dat
heel het grondgebied der gemeente Goutroux onder het. stelsel der stadswegen
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rechterlijke macht ontsnapt :
Overwegende dat artikel 1 der wet van
1 Februari 18~~. gewijzigd door deze van
15 Augustus 1897, aan den Koning dealgemeene macht verleent de kommen aan
te duiden welke onder het regime der wet
vallen, alsook de afgezonderde nabijgelegen huizen die er dee! van uitmaken;
Overwegende dat deze macht door de
wet niet tot een gedeelte der gemeente beperkt is; dat ingeval deze enkel kommen
bevat, of kommen met afgezonderd gelegen
huizen, de Koning gemachtigd is heel de
gemeente onder het regime der stadswegen
te plaatsen;
Overwegende dat het Koninklijk besluit
dat, bij toepassing dezer wetsbepaling en
zonder de perken er van te overschrijden,
ten verzoeke van een gemeente en na
advies der Bestendige Deputatie, besluit
dat geheel het grondgebied dezer gemeente
gesteld zal zijn onder het regime der wet
van 1 Februari 18~~. gewijzigd door deze
van 15 Augustus 1897 op de politie van
de stadswegen, zijn grond vindt in redenen
waarvan de beoordeeling· hoofdzakelijk,
uitsluitend en op bindende wijze van de
uitvoerende macht uitgaat en aan het toezicht der rechterlijke macht ontsnapt;
Overwegende inderdaad, dat de rechtbanken van de uitvoerende macht, die
een maatregel van algemeen belang binnen het kader van haar door de wet vastgestelde macht heeft genomen, geen rechtvaardiging mogen eischen, welke haar
door geen enkele wet wordt opgelegd, en
dat ze de gepastheid of de doeltreffendheid ervan niet mogen beoordeelen;
Overwegende dat uit deze beschouwingen voortvloeit dat het bestreden vonnis,
door de beklaagden vrij te spreken en door
degenen die als burgerlijk verantwoordelijk voor deze laatsten vervolgd waren,
van de vervolgingen te ontslaan om reden
dat het Koninklijk besluit van 13 Februari
1900 onwettelijk is, de in het middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden;
Wat de beslissing op de burgerlijke
vordering aangaat :
Omtrent het middel tot cassatie : schending van artikelen 65 en 67 van het Wethoek van Strafvordering, artikelen 198~
en 1985 van het Burgerlijk Wetboek,
artikel 148 der Gemeentewet, artikelen
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de aanstelling als burgerlijke partij van de gemeente
Goutroux niet ontvankelijk heeft verldaard omdat ze door den burgemeester
aileen van deze gemeente werd gedaan in
strijd met artikel 89, go, der Gemeentewet,

krachtens hetwelk het schepencollege aileen bevoegd is om de rechtsvorderingen
in naam der Gemeente in te stellen, dan
wanneer het vast staat dat de Gemeenteraad van Goutroux een beraadslaging
heeft genomen waarbij het schepencollege gemachtigd werd tegen Dolivi en
consorten v66r het gerecht op te treden;
dat het ook vast staat dat het schepencollege een besluit heeft genomen,
Mr Arille Carlier, advocaat te Dampremy,
gelastend de gemeente in dezen aanleg te
vertegenwoordigen, en dat de bescheiden
welke die opdrachten vaststellen sinds
18 J anuari 1938 in regelmatige uitgiften
in de debatten neergelegd werden :
Overwegende dat het vonnis der politierechtbank van het kanton Marchienneau-Pont van 18 Mei 1938, dat over het
geschil in eersten aanleg uitspraak heeft
gedaan, vaststelt dat de gemeente Goutroux v66r haar door den heer Emile
Moureau, burgemeester van gezegde gemeente, en door Mer Carlier, advocaat,
vertegenwoordigd was, deze laatste krachtens onderhandsche volmacht, op zegel,
en geregistreerd te Marchienne-au-Pont
op 27 Januari 1938;
Overwegende dat deze volmacht, bij
den bundel gevoegd onder nr 10, zegt dat
de burg·emeester, schepenen en secretaris
der gemeente Goutroux verklaren aan
Mer Arille earlier, advoca.at te Dampremy,
macht te verleenen de gemeente en haar
schepencollege te vertegenwoordigen en
zich, voor hen en in hun na.am, burgerlijke partij te stellen in de vervolgingen
welke door het openbaar ministerie tegen
Simon Dolivi en consorten ingesteld werden om op 22 November 1937 drie boomen
te hebben geplant of bevolen hebben te
planten;
Overwegende dat het bestreden vonnis
door in deze omstandigheden, de aa.nstelling van de gemeente Goutroux niet ontvankelijk te verklaren omdat ze door den
burgemeester aileen dezer gemeente werd
gedaan, de bewijskra.cht aan deze akte
verschuldigd alsook aan het vonnis der
politierechtbank miskend en artikelen 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderha.vig·
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de rechtba.nk van eersten
aanleg te Charleroi en dat melding er van
zal gemaa.kt worden op den rand der vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders tot de kosten; verwijst de zaak
naar de correctioneele rechtbank te Bergen, zetelend in hooger beroep.

-2013 Juli 1939.- 2e Kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fontaine. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Ttlrmicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

10 Juli 1939.

BELASTING OP DE INKOMSTEN.
BEDRIJFSLAST OF BEDRIJFSUITGAVE.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP.

Wanneer het netto-bedrag van het bedrijfsinkomen van een naamlooze vennootschap
gedurende het belastbaar dientsjaar moet
bepaald worden, hetzij voor de·toepassing
van de · bedrijfstaxe, hetzij voor de toepassing van de mobilientaxe, moet als
bedrijfslast, af te trekken van het brutobedrag van · het bedrijfsinkomen der
belastingschuldige vennootschap, worden
beschouwd de vermoedelijke huurwaarde,
of het kadastraal inkomen, van de onroerende goederen van de vennootschap
die dienen tot de uitoefening van het
bedrijf (1). (Wetten geordend door
Kon. besl. van 6 Augustus 1931, art. 26.)
(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSEMENTS WINANDY n, T. BESTUUR VAN
FINANCIEN.)
ARREST (uittreksel).

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Luik den 17 Juni 1938
gewezen;
Overwegende dat, luidens de voorschriften van artikel 26, § 1, de bedrijfsinkomsten belastbaar zijn naar hun zuiver
bedrag, hetzij op grond van hun brutobedrag verminderd met de bedrijfsuitgaven aileen, - welke gedurende den
belastbaren tijd werden gedaan om die
inkomsten te verkrijgen en te behouden;
Overwegende dat § 2, van hetzelfde
artikel als bedrijfslast of als bedrijfsU:itgave aanziet de werkelijke of vermoedelijke huurwaarde der onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen dienende tot het uitoefenen van het
bedrijf van den belastingschuldige;
Dat daaruit blijkt dat de wet aan den
belastingschuldige die, zooals de aanlegster, eigenaar is der onroerende g·oederen
die dienen tot het uitoefenen van zijn
bedrijf, toelaat, voor het bepalen van zijn
belastbaar bedrijfsinkomen en als be(1) Zie Verbr., 15 Februari 1938 (An·esten
van het Hoi van Verbrekung, 1938, 27).

drijfslast, de vermoedelijke huurwaarde
of het kadastraal inkomen dezer onroerende goederen van het bruto inkomen af
te trekken;
Overwegende, zeker, dat deze beschikkingen, die de regels aanduiden welke bij
het bepalen van het zuiver bedrijfsinkomen van den belastingschuldige dienen gevolgd, in terminis slechts de aan de
bedrijfsbelasting onderworpen inkomsten
bedoelen; maar dat men, bij gebrek aan
een wettekst, die het beslist, niet zou kunnen aannemen dat de wetgever het zoo
zou bedoeld hebben dat een bedrijfslast,
ten aanzien van de bedrijfsbelasting, dit
karakter verloor en, voor de berekening
van het zuiver bedrijfsinkomen van den
belastingschuldige, van het bruto-inkomen
niet meer moest worden afgetrokken voor
de toepassing van een andere belasting,
zooals de mobilienbelasting, door dezelfde
samengeschakelde wetten gevestigd;
Dat uit deze beschouwingen voortspruit
dat het bestreden arrest artikelen 97 der
Grondwet en 26, § 1, der door Koninklijk
besluit van 6 Oogst 1931 samengeschakelde wetten, artikelen in het middel bedoeld, geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden arrest, doch in zoover slechts
het, aangaande de in het beschikkend gedeelte van het arrest niet opgesomde onroerende goederen en door de aanlegster
tot de uitoefening van haar bedrijf gebruikt, beslist dat het bedrag van bet kadastraal inkomen dezer onroerende goederen van de belastbare bruto-bedrijfsinkomst niet dient afgetrokken; 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 op den rand van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; legt de kosten
ten laste van den Staat; verwijst de zaak,
alzoo beperkt, naar het Hof van beroep
te Brussel.
10 Juli 1939. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.- Pleiters, MMr• de Beco (van de balie te
Brussel) en Van Leynseele.
2e KAMER. -

10 Juli 1939.

VERZEKERING TEGEN OUDERDOM
EN VROEGTIJDIGEN DOOD. BEDIENDEN. AFHOUDINGEN GEDAAN
VOORALEER DE VERVOLGING WERD AANGEVANGEN. 0MSTANDIGHEID DIE

-202ZICH NIET VERZET TEGEN DE VEROORDEELING OM DE STORTINGEN VAN DEN
VERZEKERINGSPLICHTIGE TE DOEN UIT
EIGEN PENNINGEN EN HET DOOR DEZEN
GELEDEN NADEEL TE HERSTELLEN.
De omstandigheid dat de werkgever, die op
de voorgeschreven tijdstippen de vereischte afhoudingen op de bezoldiging
van zijn aan de wet van 18 Juni 1930
onderworpen bediende niet gedaan had,
deze afhoudingen verricht heeft v66r den
dag waarop de vervolging tegen hem is
begonnen, verhindert niet dat die werkgever veroordeeld wordt om zelf die bijdragen te betalen en elk ander door den
verzekeringsplichtige geleden nadeel te
herstellen. (Wet van 18 Juni 1930,
art. 56; wet van 3 Maart 1923, art. H.)

(DE RIDDER,
T. COUDER DE BEAUREGARD.)
ARREST (uittreksel).
Gelet op het bestreden vonnis der correctioneele rechtbank te Brussel, in dato
8 Maart 1939;
Omtrent het derde middel : schending
van artikel 56 der wet van 18 J uni 1930,
a.angevuld door artikel 14 der wet van
3 Maart 1933, doordat het bestreden vonnis de.· aanlegster veroordeeld heeft aan de
burgerlijke partij een som van 615 frank
te betalen, bedrag der stortingen die ten
laste van deze laatste vielen, dan wanneer
de straf op burgerlijk gebied, bijzaak van
de straf op strafgebied, niet mocht worden uitgesproken d 'la,. de toestand van de
verzekeringsplichtige v66r de vervolgingen
geregeld was : .....
Overweg·ende dat het middel eveneens
in rechte niet opgaat;
Overwegende dat de uitlegging van
artikel 56, zooals de aanlegster de:te geeft,
't is te zeggen, de straf- door den werkgever opgeloopen wegens schending zijner
verplichtingen, deze bestaande in : de
voorziene afhoudingen te doen en het bedrag er van binnen de door de wet bepaalde termijnen bij het verzekeringsorganisme te storten - doen afhangen
van de omstandigheid dat dit bedrag nog
niet zou gestort geweest zijn op het oogenblik dat de vervolgingen werden ingesteld, in strijd is met de bewoordingen dezer bepaling, die als eenige voorwaarde om
te straffen vereischt dat de afhoudingen
niet op de v:oorgeschreven tijdstippen werden gedaan, en die uitlegging is tevens tegen den geest dezer bepaling die de werkelijke uitvoering der wet beoogt op het
oogenblik dat de wet zelf voor deze uitvoering voorschrijft;

En overwegende dat het Hof op de
burgerlijke vordering geen middel van
ambtswege opwerpt;
Offi: d~ze redenen, het Hof verwerpt de
voorz1emng, veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.
10 Juli 1939. - 2 8 Kamer. - Voorzitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend
voo:~itt~r. Verslaggever, H. Vitry. GehJklu~dende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2 8 KAMER. -

10 Juli 1939.

VERKEER. - VERPLICHTING DE HELFT
VAN DEN RIJWEG VRIJ TE LATEN. VOORWAARDE VAN TOEPASSING.
Artikel 27, § 1, van het Koninklijk besiuit
van 1 Februari 1934, legt aan den bestuurder van een voertuig de ver;plichting
om de helft van den rijweg vriJ te laten
slechts op wanneer het nakomen van dat
voorschrift mogelijk is, namelijk wegens
de breedte van den Tijweg (1).

(SCHMIED, T. GRAVIN CORNET D'ELZIUS
DU PESSANT.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
10 Juli 1939.-2 8 Kamet'.- Voo1·zitter,
H. Hodum, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

28 KAMER. -

11 Juli 1939.

1° VERJARING IN STRAFZAKEN.WANBEDRIJF. - NIET VERKREGEN.
2° VERJARING IN STRAFZAKEN. WANBEDRIJF. - STUITING.
1° Behoudens een bijzondere wetsbepaling,
is de publieke vordering wegens een wanbedrijf niet verjaa1·d ivanneer op den dag
van het arrest van het Hof van beroep drie
jaar nog niet verloopen zijn sedert de
laatste daad van onde1·zoek of van vervolging, ve1'1'icht binnen den termij'li van
drie jaar, te rekenen van den dag van
het wanbedrijf. (Wet van 17 April1878,
art. 26.)
(1) Zie Verbr., 6 Juni 1939, su1Jra., biz. 171.
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2o In correctioneele zaken is het beroep van
het openbaar ministerie, tegen de beslissing van den eersten rechter ingesteld binnim den termijn van drie jaar te rekenen
van den dag van het wanbedrijf, een daad
van vervolging die de verjaring van de
publieke vordering stuit (1).
(STRUELENS.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
11 Juli 1939. - 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
11. Bail. - Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2e

KAMER.-

l

11 Juli 1939.

1o GEMEENTEREGLEMENT. -WetTELIJKHEID.

2o GEMEENTEREGLEMENT.----' NIETTOEPASSING DOOR RECHTBANK OM DE
EENIGE REDEN DAT RET DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF MEER BEZWARliND OF FEITELI.JK ONMOGELIJK MAAKT.
- 0NWETTELIJKHEID.

'1 o Is wettig het gemeentereglement dat, met

het oog op de openbare veiligheid, voorschrijft dat lokalen waar openbaar bal
gehouden wordt, moete!" gebouwd zijn met
niet brandbare materwlen, dan wanneer
uit den tekst, of' uit de redenen van het
reglement niet blijkt dat de gemeenteoverheid tot doel heeft gehad de uitoef~
'ning van een handel of' van een bedrtJ{
onmogelijk te maken onder voorwendsel
dat de openbare veiligheid moest verzekerd worden (2). (Decreet vim H December 1789, art. 50; decreet van 1624 Augustus 1790, titel XI, art. 3; Gemeentewet, art. 78; decreet van 217 Maart 1791, art. 7.)
·2o Schendt de artikelen 7 van het decreet
van 2-17 Maart 1791, 107 van de Grandwet en 78 van de Gemeentewet, de beslissing die weigert een Gemeentereglement
toe te passen om de eenige reden dat het
tot gevolg heeft de uitoefening van een
bedrijf meer bezwarend of, in feite, onmogelijk te maken (3).
(1) Zie Verbr., 27 October 1930 (Bull. en
PASIC., 1930, I, 339).
(2) en (3)-Zie Verbr. (vereenigde kamers),
8 Juni 1892 (Bull. en PAsrc., 1892, I, 286);
Verbr., 11 Maart 1901 (ibid., 190l, I, 169);
6 Juli 1908 (ibid., 1908, I, 288); 16 November 1920 (ibid., 1921, I, 126); 1 October
1934 (ibid., 1934, I, 396).

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT,
T. KLESSENS EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis, d0or de
correctioneele rechtbank te Turnhout,
zetelende in graad van beroep, den 14 October 1938 gewezen;
Omtrent het middel, van ambtswege
opgeworpen : schending van artikelen 7
der wet van 2-17 Maart 1791, 107 der
Grondwet en 78 der Gemeen tewet :
Overwegende dat verweerder verdacht
werd van, te Balen, kanton Mol, in April
en Mei 1938, een danspartij te hebben
ingericht in een lokaal niet opgetrokken
in metselwerk of andere brandvrije stoffen {artikelen 1 en 5 van het politiereglement der gemeente Balen, in dato
13 December 1937, goedgekeurd door de
Bestendige Deputatie van den provincie~
raad, in dato 5 J anuari 1938;
Overwegende d>tt, volgens artikel1 van
het vermeld politiereglement « de lokalen
bestemd voor de inrichting van een danspartij moeten gemaakt worden in metselwerk of andere brandvrije stoffen n; dat
de overtreding er van door artikel 5 met
politiestraffen bestraft wordt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de beslissing·en van den eersten rechter,
die de betichtingen ten laste van Klessens
weerhouden had, te niet doet, om de volgende reden : « dat artikel 7 der wet van
2-17 Maart 1791 de vrijheid voorschrijft
voor iedereen den handel of het beroep uit
te oefenen dat hij verkiest; dat deze vrijheid van handel en beroep algemeen is en
overal moet kunnen uitgeoefend worden;
dat een gemeentereglement dus niet het
gevolg mag hebben de uitoefening van een
bepaald beroep of bedrijf in de gemeen.te
onmogelijk te maken ... dat het vooJ"schnft
van artikel 1 van het gemeentereglement
van Balen, van 13 December 1937, in feite
voor gevolg heeft de uitoefening van
danstentuitbater op het gebied der gemeente Balen onmogelijk te maker> »;
Overwegende dat de wet van 2-17 Maart
1791 de vrijheid niet waarborgt een handel
of beroep nit te oefenen in voorwaarden die
in stT·ijd zouden zijn met de algemeene
veiligheid, rust of gezondheid der inwoners; dat de. e vrijheid, noodzakelijk beperkt wordt door de macht der geme~.nte
overheid maatregelen voor te schriJVen
welke de publieke veiligheid rust en gezondheid verzekeren 1decreet van 14 December 1789, art. 50; decreet van 16-24
Oogst 1790, art. 3 van titel XI; Gemeentewet, art. 78);
Overwegende dat noch nit den tekst
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zelf van hoogervermeld politiereglement,
noch uit de redenen er van blijkt dat de
gemeenteoverheid in onderhavig geval het
imicht zou gehad hebben een handel of
beroep onmogelijk te maken, onder voorwendsel de algemeene veiligheid, rust en
gezondheid te verzekeren;
Dat de wettelijkheid van het politiereglement niet afhangt van het feit dat
een handel of beroep, als gevolg van dit
reglement, niet meer kan uitgeoefend worden in dezelfde omstandigheden als van
oudsher of tot zwaardere kosten aanleiding
zal geven;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
toch enkel uit bovenvermeld feit, en buiten de voorwaarden door artikel 107 der
Grondwet voorzien, afleidt dat artikel 1
van het onderhavig politiereglement als
onwettelijk niet kan toegepast worden;
Dat door zulks te beslissen, het vonnis
de in het middel ingeroepen wetsbepalingen schendt;
Om deze redenen, en zonder acht te
slaan op het middel van de voorziening,
het Hof verbreekt het bestreden vonnis:
beveelt dat het onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de :r:egisters der
rechtbank van eersten aanleg te Turnhout
en dat melding er van zal gedaan worden
op den rand van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar de correctioneele
rechtbank van Mechelen, zetelende als
rechter in bm oep van politiezaken.
11 Juli 1939.-2 8 Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Bail.- Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2 8 KAMER. -

11 Juli 1939.

1° KINDERBESCHERMING.- BESLISSING VAN DEN KINDERRF.CHTER WAARBIJ DE MINDERJARIGE GELATEN WORDT
BIJ HEN DIE ER MOETEN VOOR ZORGEN.
- VEROORDEELING VAN DEN MINDERJARIGE EN VAN DEN BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE TOT SCHADEVERGOEDING. - BEROEP VAN BElDEN NIET
ONTVANKELIJK.
2o KINDERBESCHERMING. BESLISSING VAN DEN KINDERRECHTER TEN
AANZIEN VAN BURGERLIJKE VORDERING.
- BEROEP VAN MINDERJARIGEN BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE. - 0NTVANKELIJKHEID.
1° Zijn niet ontvankelijk de beroepen tegen
de door den lcinrleT·rechter verleende beslis

sing over de burgerlijke vordering, ingesteld door den minderjarige en door den
persoon die hem te bewaken heeft, dan
wanneer de beslissing over de publieke·
vordering niet tot gevolg heeft den minderjarige te onttreklcen aan den persoon die
er voo1· moest zorgen (1).
2° De minderjarige, die door den kinderrechter tot schadevergoeding veroordeeld
werd, en de burgertijk verantwoordelijk
verklaarde ;pm soon, zij n niet ontvankelij k
om beroep tn te stellen tegen deze beshssing
tenzij in de gevallen waarin de mindet·jarige ontvankelijk is om in beroep te·
lcomen tegen de beslissing over de publiekC'
vordering. (Wet van 15 Mei 1912,
artt. 32 en 6'>.)

(H. GILLIS EN ED. GILLIS,
T. COUWELS.)
ARREST.
Gelet op het arrest, den 31 Maart 1939<
gewezen door het Hof van beroep teBrussel,
kamer van de beroepen ter zake van vervolgingen tegen minderjarigen, arrest
dat slechts op de burgerlijke vorderingen
uitspraak heeft gedaan;
Op het eenig middel tot cassatie :
schending van artikelen 24, 32 en 64 van
de Wet van 15 Mei 1912 op de kinderbescherming; schending van artikel202 van
het Wetboek van Strafvordering en van artikelen 1, 3 en 4 van de Wet van 17 AprH
1878 bevattende de voorafgaanden titel
van het Wetboek van Strafvordering~
schending van artikel 97 der Grondwet
doordat het bestreden arrest het beroep,
door eischers in cassatie ingesteld tegen
het vonnis a quo " enkel voor wat de
« burgerlijke belangen aangaat ))' niet ontvankelijk heeft verklaard, bij toepassing
van artikel :i2 der Wet van 15 mei 1912,
wanneer toch de beperking van het recht
tot beroep door gezegde tekst ingevoerd,
aileen de vordering tot straf betreft, en
alleen wordt beperkt als de rechter maatregelen beveelt die de belangen van den
minderjarige en van zijn ouders niet erg
benadeelen, wat het geval niet is wannee!'
groote schadevergoedingen op burgerlijke
vordering toegekend worden;
Overwegende dat artikel 32 der wet van
15 Mei 1912 den minderjarige en de bur(1) Verbr., 18 Januari 1915 (Bull. en
PAsiC., 1915 ·1916, I, 171).
Is niet ontvankelijk bet beroep door de
burgerlijke partij ingesteld tegen een beElissing van den kinderrechter (Verbr., 22 Juni
1925, PASIC., 1925, I, 300).
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kel 13, § 2, van die wetten. Van dat in,-gerlijk verantwoordelijke personen het
recht tot hooger beroep enkel toekent,
komen mag niet worden afgetrokken het
bedrag van de interesten van een schuld-wanneer de uitspraak van den kindervordering gewaarborgd door een hyporechter ten gevolge heeft het kind te onttheek die gevestigd is op die onroerende
trekken aan zijn ouders of voogden of aan
goederen (1}.
de person en die voor hem moeten zorgen;
Overwegende dat in het onderhavig
.geval de kinderrechter geen maatregel van
(EGO,
dien _aard he eft getroffen;
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
Overwegende weliswaar dat hoogerARREST (uittreksel).
vermeld artikel 32 geen uitdrukkelijke
melding maakt van de beslissing van de
burgerlijke vordering en dat, naar de
Gelet op het bestreden arrest, den 22 Febewoordingen van artikel6~ derzelfde wet, bruari 1939 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
« de bepalingen betreffende de vervolging
Omtrent het eerste middel : schending
in correctioneele zaken van toepassing
zijn op de rechtspleging bedoeld bij het van artikel13 der wetten op de inkomstenue hoofdstuk van de wet, behalve de door belastingen samenge~chakeld door Konin khaar voorziene afwijkingen ));
lijk besluit van 12 September 1936 ... :
Overwegende echter dat, volgens de doordat het bestreden arrest, om het
gewone regelen der rechtspleging in cor- door eischer werkel!jk zuiver verwezenrectioneele zaken, waarnaar artikel 6~ lijkt inkomen te bepalen, geweigerd heeft
verwijst, de burgerlijke vordering afhan- van het bruto-inkomen van zijn onroerend
kelijk is van de publieke vordering; dat goed de hypotheekintresten eener schuldde eisch van de burgerlijke partij niets vordering, waarmede dit onroerend goed
anders is dan een bijkomende eisch, zoo- bezwaard is, af te trekken;
dat de betichte en de burgerlijk verantOverwegende dat, luidens al'tikel q, van
woordelijke partij al dan niet ontvanke- gezegde wetten de grondbelasting gelijk zijn om tegen de beslissing over de vestigd is op het kadastraal inkomen van
burgerlijke vordering hooger beroep in te al de gebouwde of ongebouwde grondstellen, naar gelang ook de beslissing over eigendommen; dat artikel 5 de regels
de publieke vordering, ten opzichte van bepaalt volgens dewelke het kadastraal
den betichte, in eersten of in laatsten inkomen gevestigd is
aanleg is gewezen ;
Overwegende dat artikel 13, § 1,
Overwegende mitsdien dat het bestre- kwijtschelding of vermindering van de
den arrest, door het door aanleggers inge- grondbelasting verleent naar verhouding
steld beroep niet ontvankeliik te verklaren, van het verschil tusschen het aangeslagen
de in het middel aangeduide wetsbepalin- kadastraal inkomen der vaste goederen en
gen geenszins heeft geschonden, en inte- hun werkelijk inkomen verkregen gedugendeel een nauwkeurige toepassing er rende het belastingjaai, in zoover dit vervan he eft gemaakt;
schil ten minste 10 t. h. van het kadastraal
Om die redenen, het Hof verwerpt de inkomen bereikt;
voorzieningen en veroordeelt aanleggers
Overwegende dat de~elfde beschikking·
tot de kosten.
aanduidt hoe het wmkelijk zuiver inkomen
11 Juli 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, wordt bepaald : van het bruto inkomen,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, zooals het wordt aangegeven door artikel5,
H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie, wordt voor onderhouds- en herstellingsH. Raoul Hayoit de Termicourt, advo- . kosten afgetrokken, een vijfde wat hetreft
de bebouwde eigendommen, een tiende
caa t generaal.
wat betreft de niet bebouwde eigendommen;
Overwegende dat de wet den aftrek van
2e KAMER. - 11 Juli 1939,
dezen last aileen toelaat;
Overwegende dat de rechter geen anGRONDBELASTING. - BEPALING VAN dere vermindering mag toestaan en naHET WERKELIJK NETTO-INKOMEN.
melijk deze der hypotheekintresten der
ontleende kapitalen;
H.rachtens de wetten OP. de inkomstenOverwegende, weliswaar, dat de wet
belasting, geordend btj H.oninklijk be- van 29 October 1919 - rekening housluit van 12 September 1936, wordt het _
werkelijk netto-tnkomen van de aan de
grondbelasting onderworpen onroerende
(1) Vergelijk Verb1•., 28 Mei 1934 (Bull. en
goederen bepaald overeenkomstig arti- PAsiC., 1934, I, 291).
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dende met het feit dat de mobiliiinbelasting, welke de intresten der hypothecaire schuldvorderingen treft, krachtens de overeenkomst tusschen partijen,
dikwijls door den schuldenaar gedragen
wordt - in zijn artikel 22 beschikt had
dat de eigenaar, de vruchtgebruiker, de
erfpachter of de opstalhouder van met
hypotheek bezwaarde onroerende goederen, van de belasting op de onroerende
inkomsten dier goederen vrijgesteld zijn
ten bedrage van belasting op roerende
zaken, geheven op de intresten der leeningen door die hypotheken gewaarborgd;
Overwegende echter dat artikel 1 der
wet van 28 Februari 1924 dezen tekst vervailgen heeft door de volgende beschikking : de intresten van hypothecaire
schuldvorderingen op in Belgie gelegen
onroerende goederen worden vrijgesteld
van de belasting op roerende zaken ten
bedrage van het kadastraal inkomen dier
onroerende goederen;
Overwegende dat daaruit blijkt dat de
wetgever voortaan de vrijstelling van belasting, welke hij toestond, niet meer op
de grondbelasting, maar op de mobilienbelast.ing heeft doen dragen;
vVaaruit voortspruit dat het bestreden
arrest, door uitspraak te doen zooals het
deed, de in het middel bedoelde beschikking niet heeft geschonden, maar ze, inte7
gendeel, juist heeft toegepast; dat het
middel dus in rechte niet opgaat;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.
11 Juli 1939. - 2" Kamer. ----, Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggevei·, H. Vitry.- Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
V ACATIEKAMER. -

7 September 1939.

GEESTRIJKE DRANKEN. - SLIJTER
VAN TER PLAATSE TE VERBRUIKEN DRANKEN. - BEZIT VAN GEESTRIJKE DRANKEN.- VERBOD VAN TOEPASSING ZELFS
OP SLIJTERS VAN ANDERE DAN GEGISTE
DRANKEN.

De bepaling van artikel 2 van 29 Augustus
1919, die aan slijters van ter J!laatse te
verbruiken dranken verbiedt w zekere
lokalen sterke dranken voorhanden te
hebben, is algemeen; zij is van toepassing
op al de slijters van ter plaatse te verbruiken dranken, zelfs indien de gesleten
dranken geen gegiste dranken zijn zooals

bedoeld doot de wet van 29 Augustus op
het slijten van gegiste dmnken (1).
(LEJEUNE, T. PROCUREUR GENERAAL TE
BRUSSEL EN BESTUUR VAN FINANGlEN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
7 September 1939.- Vacatiekamer.Voorzitter, H. Rolin, voorzitter.- Vetslaggever, H. Genart. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2" KAMER.- 18 September 1939.
10 VERKEER.
GEVAARLIJKE SNEL'. HElD. ·_,. BEGRIP.
20 VERKEER. ~ VERKEERSVOORI\ANG
VAN HEM DIE OVER DEN HOOFDWEG
RIJDT. ~ TE NEMEN VOORZORGEN.
1o Een snelheid die gevaarlijk of hinderlijk

is voot het vetkeer is niet noodzakelijk een
snelheid waarvan de bestuurdet van een
voertuig niet voortdutend meester is gebleven. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,
artt. 41 en 42.)
2o Het feit dat een gebtuiket van den wef!
verkeersvoormng geniet ontslaat hem niet
van de vetplichting de door de omstandigheden geboden voorzichtigheidsmaatregelen te treffen (2).
(HERNALSTEENS EN ANDEREN,
T. PILET.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
18 September 1939. - 2" Kamer. Vootzittet, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vetslaggevet, H. Fontaine. - Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
2" KAMER. -

19 September 1939.

10 BELASTINGEN.
DE INKOMSTEN. ZIGING DOOR DEN
20 BELASTINGEN.

- BELASTINGEN OP
AANGIFTE. - WIJCONTROLEUR.
- BELASTINGEN OP

(1) Vergelijk Verbr., 12 November 1923 en
11 Februari 1926 (Bull. en PAsiC., 1924, I,
24 en 201).
(3) Zie Verbr., 18 Februari 1935 (Bull. en
PASIC., 1935, I, 162); 20 Februari 1!139, .supra,
blz. 59.
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DE INKOMSTEN. AANGIFTE. VERMEERDERING DOOR CONTROLEUR. KENNISGEVING VOORGESCHREVEN DOOR
ARTIKEL 55 DER GEORDENDE WETTEN
OP DE INKOMSTENBELASTINGEN. BELANG VOOR DEN BELASTINGPLICHTIGE.

'1 ° Wanneer de controleur van de rechtstreeksche belastingen het bedrag van
zekere door den belastingplichtige aangegeven inkomsten en, dientengevolge, het
geheele bedrag van die inkomsten vermeerdert, en die vermeerdering niet enkel
een verbetering is van de berekening, verbetering gesteund hetzij o'P de aangifte
zelf of haar bijlagen, hetziJ op de uitlegging van de wetsbepalingen betreffende de
berekening van het bedrag der belasting,
moeten de rechtsvormen, die bij artikel 55
van de geordende wetten op de inkomstenbelastingen zijn voorgeschreven, worden
nageleefd (1).
2° Wanneer het globaal cijfer van de aangifte van een actiiinvennootschap, waarin
begreperi zijn belastingen vatbaar voor de
bedrijfstaxe en belastingen vatbaar voor de
mobiliiintaxe, vermeerderd wofdt door den
controleur der rechtstreeksche belastingen,
kan die maatschappij er belang bij hebben om, overeenkomstig artikel 55 van de
geordende wetten OJ! de inkomstenbelastingen, aanzeggmg te ontvangen
van die vermeerdering, ook al slaat deze
enkel op het cij fer van het gedeelte der
inkomsten dat vatbaar is voor de bedrijfstaxe, en al is de maatschappij niet gehouden uit dien hoofde, werkelijk, als
bedrijfstaxe, een som te betalen die het
bedrag van de reeas geheven belasting te
~oven gaat (2).
(BESTUUR VAN FINANCIEN,
T.
NAAMt.OOZE VENNOOTSCHAP <C SUCRERIES DE
HOUPPERTINGEN ».)

Arrest overeenstemmend met den korten, inhoud.
19 September 1939. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. Gelijkluidende
coriclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

(1) Vergelijk Verbr., 9 Maart 1937 (Bull.
en PASIC., 1937, I, 87); 4 April 1938 (ibid.,
1938, I; 135); 10 Januari 1939, supra, bladzijde 8.
(~) Vergelijk Verbr., 9 Maart 1936 (Bull.
en PASIC., 1936, I, 180).

2e KAMER. -

19 September 1939.

BELASTINGEN. GRONDBELASTING.
NIEUW BEBOSQHTE GRONDEN.

Artikel 6 van de wet van 13 Juli 1930, luidend dat nieuw beboschte gmnden, wegens
hun nieuwen aard slechts belastbaar zijn
met ingang van 1 Januari van het
twintigste jaar, te rekenen van af de
bebossching, is van toepassing zoowel op
de gronden die nieuw beboscht werden
sedert het in werking treden van de wet,
als op gronden die nieuw beboscht werden
vd6r dezen datum.
(DIRECTEUR VAN DE BELASTlNGEN
TE GENT, T. D'HONDT.)
ARREST.

Gelet op het arrest door het Hof van
beroep te Gent gewezen den 3 Januari
1939;

Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 6, 12, § 2, en 53, § 1, der
wet van 13 Juli 1930, en van artikel 97
der Grondwet, daar waar het Hof van
beroep te Gent verklaart dat de in 1923
beboschte perceelen niet belastbaar zijn
voor het jaar 1936, uit hoofde van, hun
nieuwen aard :
'
I. Aangaande de schending van artikel 6
der wet van 13 Juli '1930 :
Overwegende dat dit artikel bepaalt dat
de in aanbouw genomen onbebouwde en
ledige gronden uit hoof de van hun nieuwen
aard slechts belastbaar zijn met ingang
van 1 Januari van het tiende jaar na
hunne ontginning, en dat, voor de
nieuw beboschte gronden, dit termijn gebracht wordt op twintig jaar te rekenen
van af die bebossching;
Overwegende dat, ter zake, de gronden
nieuw beboscht werden in 1923 en in de
volgende jaren;
Overwegende dat het ten onrechte is
dat aanvrager beweert dat, voor dit
speciaal termijn van twintig jaar, de wet
van 13 J uli 1930 slechts de in de toekomst te bebosschen gronden in aanmerking heeft genomen, en niet de reeds
v66r 1930 nieuw beboschte gronden;
Overwegende, inderdaad, dat niets toelaat aan te nemen, zooals aanvrager het
inroept, dat, door dit uitstellen van belastingbetaling gedurende twintig jaren,
het eenig inzicht van de uitgever was het
bebosschen te bevorderen;
Dat dit uitstel ook gerechtvaardigd is
door de omstandigheid dat slechts na
twintig jaar een nieuw 'beboschte grond
normale inkomen en voordeelen kan op-
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een jaar, en een nieuw in aanbouw genomen ledige grond na tien .iaa.t', termijnen insgelijks toegestaan door artikelen 5 en 6 van de wet van 13 Juli 1930,
die rekening heeft gehouden met de
lasten en risico's van zulke nieuwe verrichtingen en ondernemingen;
Overwegende daarenboven dat de bewoordingen van artikel 6 van de wet
klaa1' en duidelijk zijn, en voor geen dubbelzinnige in terpretatie vatbaar, daar zij
niet gronden beoogen die nieuw zullen
beboscht worden, - volgen<~ het stelsel
van aanlegger, - maar wel de nieuw
heboschte gronden;
II. Aangaande de schending van artikel12, § 2, der wet van 13 Juli 1930 :
Overwegende dat, volgens aanlegger,
dit artikel, hij gebrek .aan de bij artikel 4, § 2, voorziene perequatie, zich
ertegen zou verzetten dat het op 1 Januari 1930 bestaande inkomen de plaats
zou moeten ruimen voor een inkomen dat
bestond v66r de bebossching;
Dat dit stelsel steunt op de meening dat
gezegd artikel 12, § 2, verband houdt
met artikel 6 hierboven uiteengezet;
Maar overwegende dat dit artikel 12,
§ 2, - zooals bewezen wordt door de
parlementaire behandelingen enkel
een gevolg is van de nieuwe definitie van
het kadastraal inkomen, door artikel 3
ingesteld herziening die eene overgangsbepaling eischtte -en geen inbreuk
maakt op de algemeene bewoordingen van
artikel6;
Overwegende dat het middel dus rechtelijken grondslag mist en dat het bestreden
arrest gemotiveerd is ;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening, kosten ten laste van den
Staat.
'19 September 1939. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. - Gelijkluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.
2e KAMER. -

19 September 1939.

1° VERKEER. - VOERTUIGEN DIE OP
DEN OPENBAREN WEG STATIONNEEREN
TUSSCHEN HET VALLEN VAN DEN AVOND
EN HET AANBREKEN VAN DEN DAG. -VERPLICHTINGEN.
2° VERKEER. - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE
BESTUREN. -· SCHENDING. DUUR
VAN DE NIEUWE VERVALLENVERKLARING.

1° Het voorschrift van artikel 87; § 1,. van
het Koninklijk besluit van 1 Februari
1934, betret~ niet de voertuigen die stationneeren of geparkeerd zijn op een
daartoe bijzonder voorbehouden plaats,
noch de voertuigen die duidelijk zichtbaat·
gemaakt zijn, op een afstand van minstens 100 meter, door de openbare of de
private verlichting (1).
2° In geval van schending van het verbod
een voertuig te besturen, mag de duut·
van de bij de beslissing van veroordeeling
uitgesproken 11eroordeeling het dubbel
van de loopende. vervallenverklaring niet
te boven gaan (1). (Wet van 1 Augustus
1924, art. 2.)
(JANSEN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
19 September 1939. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslagqever, H. Bail. - Gelijkluidende conclus~e, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER. -

25 September 1939.

TUSSCHENKOMST.- STRAFZAKEN.DERDE DIE SAMEN MET DE BURGER·
LlJKE PARTIJ OPTREEDT OM TE DOEN
VERKLAREN DAT BEKLAAGDE VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN ONGEVAL. NJET ONTVANKELIJK.
Het Wetboek van Strafvordering verleent
geen andere vordering van burgerlijken
aard v66r den strafrechter dan de vordering van de door het misdrijf benadeelde
partij, de vordering tegen de burgerlijk
verantwoordelijke partij, en de vordering
tot schadevergoedwg van den van vervolging ontslagen beklaagde tegen . de
burgerlijke partij; het voorziet geen tusschenkomst tot zuivere bewaring van recht
vanwege een derde die, op grond van· het
persoonlijk belang dat hij zou hebben
om te doen beslissen dat beklaagde voor
een ongeval verantwoordelijk is, zich
aansluit bij de burgerlijke partij ·ten
einde te hooren verklaren dat zulks het
geval is. Zoodanige tusschenkomst is niet
ontvankelijk (2).
(1) Zie Verbr., 23 Mei 1939, supra, blz.165.
(2) Vergelijk Verbr., 16 en 30 April; 24 September 1934 (Bull. en PAsiC., 1934, I, 240,
261, 385); 8 April 1935 (ibid., 1935, I, 218);
en 6 Maart 1939, supra, blz. 72.
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{NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « PROTECTION
AUX VICTIMES D'ACCIDENTS" [P. A. V.
A.], T. BRASSEUR EN ANDEREN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
25 September 1939; - 2e Kamer. Voorzitter, H. RJlin, voorzitter. - Ver~laggever, H. Fontaine. Gelijkluidende
-conclusie, H. Leon Cornil, advocaat gene.raal. - Pleiter, Mer Simont.

2e KAMER. -

25 September 1939.

·1° EERHERSTEL VAN DE VEROOR-

DEELDEN. - KAN VERLEEND WORDEN AAN VREEMDELING.
'2° EERHERSTEL VAN DE VEROORDEELDEN. VOORWAARDEN.
KUNNEN VERVULD WORDEN IN HET
BUITENLAND.
:3° EERHERSTEL VAN DE VEROORDEELDEN.- VOORWAARDE VAN VERBLIJF IN BELGIE.
1° In

Belgiif veroordeelde vreemdelingen
kunnen in eer hersteld worden even als
de Belgen. (Wet van 25 April 1896,
art. 1.)
.2° De voorwaarden van goed gedrag en
verblijf, waarvan de wet eerherstel van
de veroordeelden afhankelijk maakt, kun- ·
nen vervuld worden in het buitenland.
(Wet van 25 April 1896, art. 1).
:3° Opdat de aanvraag tot eerherstel vatbaar
weze voor onderzoek is het vereischt dat,
op het tijdstip waarop de rechtspleging
wordt ·aangevangen, de veroordeelde zijn
verblijf in Belgie heeft of er een woonplaats heeft behouden. (Wet van 25 April
1896, art. 2).

(PROCUREUR GENERAAL TE BRUSSEL
EN GRADEL.)
Arrest overeenstemmend met den korten in:houd.
25 September 1939. - 2e Kamer. Vflorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Ver.slaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.
2e KAMER. -

26 September 1939.

~iAARLIJKSCHE BETAALDE VER.. LOFDAGEN. VOORWAARDEN. ARBEIDERS DIE ZICH HEBBEN VERBONVERBR., 1929.- H

DEN AAN NIJVERAAR TE LEVEREN ZEKERE VOORTBRENGSELEN VAN EEN ARBEID DIEN ZIJ VRIJ VERRICHTEN.- NIET
VAN TOEPASSING.
De jaarlijksche betaalde verlofdagen zijn
niet verschuldigd aan huisarbeiders die
zich hebben verbonden, niet om onder het
gezag, de Ieiding en het toezicht van een
werkgever te arbeiden, maar wel om aan
een nijvemar te leveren zekere voortbrengselen van een arbeid dien zij geheel
onafhankelijk, waar en wanneer het hun
past, verrichten. (Wet van 8 J uli 1936,
art. 2.)

(PROCUREUR GENERAAL TE GENT,
T. CHRISTIAANS EN ANDEREN.)
ARREST.
Gezien de bestreden arresten, op 16 November 1938 door het Hof van beroep
te Gent, rechtdoende in correctioneele
zaken, tusschen partijen ~ewe zen;
Overwegende dat de voorzieningen in
zake 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323,
4324 en 4325 verknocht zijn en dienen
samengevoegd;
·
. Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 1, 2, 4, 5, 10 en 13 der wet
van 8 Juli 1936, betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, en van de
Koninklijke besluiten van H Augustus,
1936 en 13 April 1937, doordat, verweerders ve-rdacht zijnde van, zijnde bedrijfshoofden, werkgevers, heheerders, zaakvoerders of aangestelden in een textielnijverheid, of in confectiemakerijen, voor
het jaar 1937, aan een zeker getal arbeiders de verlofdagen waarop zij, krachtens
de bepalingen der wet van 8 J uli 1936, en
het Koninklijk besluit van 16 Augustus
1936, recht hadden, niet te hebben toegestaan, en verwaarloosd te hehben · de
daaraan verbonden bezoldigingen . te
betalen op den laatsten betaaldag die het
verlof voorafging, bestreden arrest hem
van die betichting vrijspreekt, om reden
dat kwestige arbeiders onafhankelijke arbaiders of werkondernemers waren :
Overwegende dat die arresten vaststellen dat, volgens de overeenkomst tusschen de verweerders, en de arbeiders
gesloten, deze laatsten zich niet verbonde'n hadden te werken onder het gezag, de
Ieiding en het toezicht van verweerders,
maar wei aan de verweerders te leveren
zekere voortbrengsels van hun werk, hetwelk ze in voile onafhankelijkheid, waar
en wanneer )let hun paste, te doen badden;
Overwegende dat, uit die bindende vast-
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stellingen, die arresten te reci1t afleiden dat
bet contract van dienstverhuring voor de
verweerders de verplichtingen niet heeft
kunnen doen ontstaan waarvan de betichting hun de miskenning verweet;
Overwegende, inderdaad, dat, dewijl ze
niet enkel in het betalen, maar ook in bet
opleggen van verlofdagen aan de arheiders bestonden, die verplichtingen slechts
te hegrijpen vallen voor zooveel de voorwaarden van tijd en plaats voor het uit te
voeren werk geregeld zijn;
Dat daaruit vloeit dat het middel niet
gegrond is;
Overwegende dat de bestreden arresten
werden geveld op een rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en dat de uitgesproken
heslissingen overeenkomstig zijn met de
wet;
Om deze redenen, het Hof voegt de
voorziening samen; verwerpt ze en laat
de kosten ten laste van den Staat.
26 September 1939. - 2e Kamer. Vqorzitter, H. Soenens, raadsheer waar-nemend voorzitter. Verslaggever, H.
Fontaine. ____,_ Gelijkluidende conclusie,
H. Leon Cornil, advocaat generaal.

2e KAMER. -

2 October 1939.

1° VERVALSCHING VAN VOEDINGSMlDDELEN. - BEWIJS.
~o VERVALSCHING VAN VOEDINGSMIDDELEN. KOPIJ VAN PROCESVERBAAL NIET OVERHANDIGD, BINNEN
VIER EN TWINTIG UREN, AAN OVERTREDER. - GEVOLG.
.

het tegendeel wordt bewezen (2). (Wet
van 4 Augustus 1890, art. 2.)
(GEUZAINE.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
2 October 1939. - 2e Kamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Wouters.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit.
de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

9 October 1939.

1° BENAMINGEN VAN OORSPRONG.
VOORWAARDEN TOT WETTELIJKE'
BESCHERMING IN BELGIE.
2° BENAMINGEN VAN OORSPRONG.
VREEMDE WIJNEN. VERPLICHTING VOOR DEN BELGISCHEN RECHTER
TE VERWIJZEN NAAR DE WETGEVING
VAN HET BELANGHEBBENDE VREEMD
LAND.
3° WET. - BELGISCHE WET VOORSCHRIJVEND DAT, VOOR HAAR TOEPASSING, DE
BELGISCHE RECHTER VERWIJZE NAAR
EEN VREEMDE WET. - NIET VEREISCHT
DAT VREEMDE WET IN BELGIE OVEREENKOMSTIG DE BELGISCHE WETTEN BEKEND GEMAAKT WEZE.

besluiten of
reglementen genomen krachtens de wet
van 4 Augustus 1890 kunnen door alle
bewijsmiddelen van het gemeen recht
worden bewezen (1). ·
2° W anneer een afschrift van het procesverbaal, dpgernaakt door de agenten,
ve1·meld in artikel 2 van de wet van
4 Augustus 1890, niet werd afgegeven
aan den overtreder, binnen vier en
twintig uren na de vaststelling van een
rnisdrijf tegen een besluit of een reglernent genornen krachtens die wet, dan is
het proces-verbaal · geenszins nietig maar
zal het geen bewijskracht hebben totdat

1° Ellce benaming 1!an oorsprong van een
vreemden wijn wordt in Belgiii bescherrnd,
indien zij door de regeering van het
belanghebbend vreemd land aan de
Belgische regeering werd aangezegd als·
een oorsprongbenaming die oflicieel en
op vaste wijze in dat vreemd land is
aangenomen en de Belgische regeering ze
in het Staatsblad heeft bekendgemaakt.
(Wet van 18 April 1927, art. 1.)
2° Om de draagwijdte van de in Belgiif
wettelijk beschermde oorsprongbenaming
van een vreemden wijn te bepalen, moet
de Belgische rechter verwijzen naar de
wetgeving 1!an het belanghebbende vreema
land. (Wet van 18 April 1927, art. t.)
3° Wanneer de Belgische wet voorschrijf't
dat, met het oog op ham· toepassing, de
Belgische rechter moet verwijzen naar een.
vreernde wet, kent de Belgische wet daardoor aan de vreemde wet geen bindende
kmcht toe op Belgischen bodem; der-

(1) Verbr., 15 Januari 1906 (Bull. en
PAsiC., 1906, I, 85); 2 Maart 1936 (ibid.,
1936, I, 172).

(2) Vergelijk de nota's 1 en 2 onder Verbr.,
26 December 1933 (Bull. en PAsiC., 1934,
i. 124).

1° De misdrijven tegen de
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-211vreemden oorsprong in Belgie geenszins
zou beschermd zijn indien men toeliet dat
op het grondgebied van het Koninkrijk
aan deze benaming een andere draagwijdte worde gegeven dan deze welke ze
wettelijk heeft in het vreemd land van
(GORDIEN.)
oorsprong; dus heeft de Belgische wetgever, wanneer hij in Belgie de bescherARREST.
ming inrichtte der benamingen van oorsprong van vreemde wijnen, noodzakeGelet op het arrest op 17 Mei 1939 door lijk gewild dat de Belgische rechter, voor
het Hof van beroep te Brussel gewezen; het bepalen der draagwijdte dezer benaA. Wat de beslissing betreft op de pu- mingen, naar de wetgeving der belartghebbende vreemde land en zou verwijzen;
blieke vordering :
Omtrent het eenig middel afgeleid hierOverwegende dat de wetgever, door in
uit dat het arrest, door de aanlegster te artikel 1 der wet van 18 April 1927 voor
veroordeelen op voet der Koninklijke te schrijven dat de benaming van vreembesluiten nr 58 van 20 December 1934, den oorsprong door het Belgisch Staatsen nr 95 van 4 Februari 1935, de Fransche blad moet bekendgemaakt worden, de
wet van 28 Juli 1927 heeft toegepast om na te !even bekendmaking heeft bepaald
de materieele bestanddeelen welke het opdat de verwijzing naar de vreemde wet
misdrijf uitmaken vast te stellen en te haar uitwerksel hebbe;
bewijzen, alhoewel deze Fransche wet in
Dat de Belgische rechter, - door naar
Belgie niet uitvoerbaar is, omdat ze niet een vreemde wet te verwijzen om de
bekendgemaakt geweest is overeenkomstig draagwijdte te bepalen van een door een
artikel 129 der Grondwet en artikel 4 der vreemde regeering officieele en definitief
wet van 18 April1898, wat" de schending aangenomen benaming van oorsprong,
dezer twee wetsbepalingen uitmaakt :
benaming .welke ter kennis van de BelOverwegende dat het arrest de aan- gische regeering werd gebracht en in het
legster de misdrijven ten laste legt welke Belgisch Staatsblad werd bekendgebeschreven zijn in artikel 6 :van het maakt, - geen uitvoerbaarheid toekent
Koninklijk besluit van 20 December 1934, op het nationaal grondgebied aan een
en welke gepleegd werden door misbruik vreemde wet; dat hij, door deze verwijvan de benaming van oorsprong : « cham- ziPg, artikel 129 der Grondwet en artipagne », en een geldboete uitspreekt als- kel 4 der wet van 18 April 1898 niet zou
ook de verbeurdverklaring, overeenkom- kunnen schenden, wetsbepalingen welke
stig artikel 8, §§ 1 en 7, van hetzelfde aileen betrekking hebben op de uitvoerbaarheid der Belgische wetten;
Koninklijk besluit;
Overwegende dat dit Koninklijk beDat aldus het middel, dat aan het arsluit, genomen krachtens de bijzondere rest verwijt naar de Fransche wet te
door de wet van 31 Juli 1934 aan den hebben verwezen voor het bepalen der
Koning toegekende machten, iri zijn benaming van oorsprong· « champagne »,
artikelen 6 en 8 een straf invoert ten einde in rechte niet opgaat;
Overwegende dat de substantieele of op
de bescherming aan te vullen der benamingen van oorsprong ·van vreemde straf van nietigheid voorgeschreven rechtswijnen, ingericht door de wet van 18 April vormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
192?;
Overwegende dat, luidens artikel 1 de- de wet zijn;
B. Wat de beslissing betreft op de burzer wet, elke benaming van oorsprong van
een vreemden wijn deze bescherming in gerlijke vordering :
Overwegende dat de aanlegster geen
Belgie geniet, indien ze door de belanghebbende vreemde regeering ter kennis andere middelen inroept en dat het Hof
van de Belgische regeering gebracht is als er van ambtswege geen opwerpt;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
zijnde in dat land een officieel en definitief aangenomen benaming __ van oor- voorziening en veroordeelt de aanlegster
sprong, en dat de Belgische regeering dit tot de kosten. ··
door het Belgisch Staatsblad bekend9 October 1939. - 2e Kamer. _:__ Voorgemaakt heeft;
Verslagzitter, H. Rolin, voorzitter. Overwegende dat het arrest aanstipt gever, H. Pourb(l.ix. Gelijkluidende
dat de benaming van oorsprong « cham- conclusie, H. Leon Cornil, advocaat genepagne » aldus in het Belgisch Staa:tsblad
- Pleiter, H. Jose Behaegel (van de
van 28 April 192? bekendgemaakt werd; raal.
balie bij het Hof van beroep te Brussel).
Overwegende dat een benaming van
halve moet die vreemde wet in Belgie niet
worden bekendgemaakt overeenkomstig
de vormen voorgeschreven voor de bekendmaking van -de Belgische wetten. (Grondwet, art. 129; wet van 18 April 1898,
art. 4.}
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2e KAMER.-

9 October 1939.

1°

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. STRAFZAKEN. QUALIFICATIE TE GEVEN AAN HET STRAFBAAR
FElT DOOR RECHTER IN BEROEP.

2•

VERKEER. GEMEENTEREGLEMENT
WAARBIJ VERBODEN WORDT EEN BEPAALDE SNELHEID TE OVERSCHRIJDEN.
- VERBODSTEEKENS. - 0VERTREDING.
0VERTREDING VAN DE ALGEMEENE
VERKEERSVERORDENING. GEEN VERPLICHTING TEVENS DE OVERTREDING
TEGEN GEMEENTEREGLEMENT OP TE
GEVEN.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VERKEER. VEI~OORDEELING OM EEN
VERBOD AANGEWEZEN DOOR REGELMATIGE TEEKENS TE HEBBEN OVERTREDEN. GEEN VERPLICHTING HET
GEMEENTEREGLEMENT, DAT . HET VERBOD GAF, TE VERMELDEN.

te hebben overtreden, en moet lie overtreding van het gemeentereglement niet
tevens opgegeven worden (2). (Kon. besl.
van 1 Februari 193~, art. 5, 2°, art. 132,
2, A, 10o.)
3° Het vonnis dat een weggebruiker veroordeelt om een verbod, aangewezen door
teekens die met het voorgeschreven model
overeenstemmen, te hebben overtreden,
moet het gemeentereglement, waarbij het
verbod werd gegeven en krachtens hetwelk de teekens werden aangebracht, niet
aanduiden. (Grondwet, art. 97.. )
~ 0 Op het beroep van het openbaar ministerie kan de rechter in beroep de straf
verzwaren, zonder dat hij gehouden is
desaangaande in het bijzonder uitleg te
verstrekken (3).
5° De correctioneele rechtbank, uitspraak
doende over het beroep tegen een vonnis
van den politierechter, moet, bij verzwaring van de straf, haar beslissing niet
nemen met eenpal'igheid (4).

~ 0 BEROEP. -

STRAFZAKEN. - BEROEP
DOOR OPENBAAR MINISTERIE. VERZWARING VAN DE STRAF. RECHTER
NIET VERPLICHT DESAANGAANDE UITLEG TE VERSTREKKEN.

5°

BEROEP. CORRECTIONEELE RECHTBANK UITSPRAAK DOENDE IN BEROEP.
VERZWARING VAN DE STRAF.
EENPARIGHEID NIET VEREISCHT.

Het behoort aan de strafrechtbank, zoowel in beroep als in eersten aanleg, aan
de haar ter beoordeeling voorgebrachte
feiten de wettelijke benaming te geven,
die op die feiten past volgens de omstandigheden gebleken uit het ter terechtzitting gedane onderzoek en de debatten,
met dien verstaande nochtans dat de
l'echten van de verdediging geen schending mogen ondergaan (1).
2° Wanneer een gemeentereqlement verbiedt. een bepaalde snelheid, bij het doorrijden van een kom, te overschrijden en
dit verbod aangewezen is bij middel van
teekens, we'lke overeenstemmen met het
voorgeschreven model, dan kan de weggebruiker, die deze snelheid te boven gaat,
veroordeeld worden wegens overtreding
van de algemeene verkeersverordening
om het door de teekens aangewezen verbod

(WODON.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
9 October 1939.- 2e Kamer.- Voorzittel', H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Lambinet. Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.

1°

(1) Vaste rechtspraak. Zie Vebr., 22 November 1938 (.Ar1·esten van het Hot van
Verbreking, 1938, 242; Bull. en PAsrc., 1938,
I, 360).
(2) Zie Verbr., 11 Mei 1937 (Arresten van
het Hot van Verbreking, 1937, 40; Bull. en
PASIC., 1937, I, 141); 11 Juli 1938 (.An·esten

2e KAMER.-

9 October 1939.

1° STRAF. MISDRIJF TEGEN WET OP
HET· SPEL. VOORWAARDEN TOT VERBEURDVERKLARING.
2o SPEL. MISDRIJF TEGEN WET OP HET
SPEL. VERBEURDVERKLARING.
NIET VEREISCHT DAT VEROORDEELDE
EIGENAAR WEZE VAN )JE VOORWERPEN.
1°

Het al'rest dat, bij misdrijf tegen de wet
op het spel, vaststelt dat de zaken, waarvan het de verbeurdverklaring bet•eelt,
bestaan in gelden of, geldswaardige papieren, bij het spel ingezet, alsmede meubelen, werktuigen, gereedschappen en toestellen, gebruikt of bestemd voor den
dienst der spelen, vermeldt op die wijze

van het Hot van Ve1·breking, 1938, 165;
Bull. en PAsrc., 1938, I, 269).
(3) Verbr., 13 Januari 1936 (Bull. en
PAsrc., 1936, I, 116).
(4) Verbr., 19 Mei 1937 (Arresten va'J( het
Hot van Verbreki1w, 1937, 46).
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dat al de tot de verbeurdverkla?·ing vereischte bestanddeelen aanwezig zijn. (Wet
van 2~ October 1902, art. 6.)
2° In geval van misdrijf tegen de wet op
het spel, is tot de verbeurdverklaring niet
vereischt dat de zaken eigendom van den
veroordeelde wezen. (Wet van 2~ October
1902, art ..6.)

(HUYBRECHTS.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
.
9 October 1939.- 2" Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.

28 KAMER. -

16 October 1939.

1° MEDEPLICHTIGHEID. -BEGRIP.
2° VISSCHERIJ. - VISSCHEN ZONDER
VERGUNNING EN ZONDER DE PACHT TE
HEBBEN. DERDE ONWETEND VAN
DEZE OMSTANDIGHEDEN.- GEEN MEDEPLICHTIGHEID.
1° Medeplichtigheid aan een vischmisdrijf
onderstelt het voornemen om deel te nemen
aan. het misd1·ij{. In de gevallen bepaald
bij de laatste twee alinea' s van artikel 67
van het. Strafwetboek, zal dat voornemen
blijken uit de kennis, die de medeplichtige had, aangaande de feitelijke omstandigheden die de geoorloofd schijnende
daad van den hoofddader tot een misdrijf
kunnen maken.
2° Hij die hulp verleent aan een persoon
die vischt zonder houder te zijn van de
vereischte vergunning, lean, als medeplichtige aan dit misdrijf, niet gestraft
worden, indien het hem onbekend was
dat de visschet· zoodanige vergunning
niet bezat.
(PROCUREUR DES KONINGS
TE NEUFCHATEAU, T. MIEST.)
ARREST· (uittrekseli.
· Gelet op het bestreden vonnis, op
26 April 1939, tusschen partijen, gewezen,
door de correctioneele rechtbank te Neufchateau, uitspraak doende in graad van
beroep van de politievonnissen;

.

. . . . . . . . . .

Omtrent het derde middel : schending
van artikel 67 van het Strafwetboek
- artikel dat, krachtens artikel 1 der

wet van 1 Januari 1937, toepasselijk is
geworden op de misdrijven van vischvangst - doordat de rechter in hooger
beroep, zich steunende op het feit dat
verweerder niet wist dat de beklaagde
Didier geen recht had om te visschen,
geweigerd heeft de deelneming. van verweerder als strafbaar te beschouwen, en
doordat hij, zoo doende, voor de toepassing·
van bovengemelde artikels, een in de wet
niet gestelde voorwaarde heeft vereischt;
dat artikel 67 zelfs van toepassing is op
de misdrijven welke bestaan in eenvoudige niet-naleving der reglementaire beschikkingen, zooals de beschikkingen der
wet op de vischvangst, in welke gevallen
het bewijs van een kwaad inzicht om de
veroordeeling van den medeplicbti;j·e niet
mag geeischt worden, dewijl deze voorwaarde voor de veroordeeling van den
hoofddader van bet misdrijf niet vereischt is :
Overwegende dat de bepalingen van
artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek,
de deelneming beoogende, het inzicht
veronderstellen om aan het misdrijf deel
te nemen; dat de teksten deze voorwaarde
onderverstaan wanneer de daad van den
deelnemer het crimineel inzicbt in zich
sluit, doch ze uitdrukkelijk vereischen
wanneer het crimineel inzicbt uit den aard
zelf der daad niet klaar blijkt; dat, aldus,
in § 3 van artikel 67, de wet vereisch t
dat de deelnemer die wapenen of elk
ander middel verschaft heeft, welke tot
de misdaad of het wanbedrijf hebben
gediend, geweten heeft dat ze daartoe
moesten dienen; dat ze aldus nog, in
§ ~ van hetzelfde artikel, vereiscbt dat
hij, met zijn weten, geholpen, of bijstand
verleend heeft, in de handelingen welke
de misdaad of het wanbedrijf voorbereid
of vergemakkelijkt hebben, ofwel in die
welke ze voltooid hebben;
Overwegende, weliswaar, dat het weten
door deze wetsbepalingen vereischt niet
de kennis van het recht is, 't is te zeggen
de kennis van den regel welke van de
feiten door de wet omschreven een misdrijf maakt - dergelijke kennis wordt
door de wet vermoed;- dat het de kennis
is van de daad, 't is te zeggen van de
omstandigheden die van een uiterlijk toegelaten verrichting van den hoofddader
een misdaad of een wanbedrijf kunnen
maken;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de verweerder, in onderhavig
geval, deze feitelijke kennis niet had;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste van
den Staat.
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16 October 1939.- 2e Kamer.- Voor·zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
yoorzitter. Ver:;laggever, H. Fontaine.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2 8 KAMER. -

16 October 1939.

BEVOEGDHElD. STRAFZAKEN.
WAN).IEDRIJF VAN ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VERWONDINGEN. VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK.LATER OVERLIJDEN VAN SLACHTOFFER.
- POLITIERECHTBANK NIET MEER BEVOEGD.

De politierechtbank is niet bevoegd om een
beklaagde te vonnissen, die door qe raadkamer na aanneming van verzachtende
omstandigheden, wegens het wanbedrijf
van onvrijwillig toegebrachte verwondingen, naar die rechtbank werd verwezen, wanneer het slachtoffer overleden
is nadat de beschikking van de raadkamer werd verleend en het strafbaar feit
aldus een onvrijwillige dooding is geworden.

TOT TWINTIG JAAR OF EEN ZWAARDER
STRAF KUNNEN MEDEBRENGEN. - ONVOLDOENDE GESTAAFD.

1 o De bevestiging van het bevel tot aanhouding binnen vijf dagen na de onde!'vraging steunt op dezelfde redenen als
die waarop de aflevering van het bevel
tot aanhouding rust; de i!aststelling dat
de feiten dwangarbeid van vijftien tot
twintig jaar of een zwaarder straf kunnen medebrengen is voldoende om de
bevestiging te staven. (Wet van 20 April
1874, artt. 1 en 4.)
20 De handhaving van de voorloopige
hechtenis na de eerste maand is- onderworpen aan de vaststelling dat het openbaar belang die handhaving vereischt;
de 1·edenen die gelden tot staving van de
aflevering van het bevel tot aanhouding
en van de bevestiging er van binnlm vijf
dagen na de ondervraging (te weten :
dat de feiten dwangarbeid van vijftien
tot twintig jaar of een zwaarder straf
kunnen medebrengen), zijn niet voldoende om de handhaving van de voo!'loopige hechtenis, na de eerste maand, te
rechtvaardigen. (Wet van 20 April 1874,
art. 5.)
(BAWIN.)

(BERNAERTS, T. LOIZE.)
ARREST.
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.

16 October 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Pourbaix.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

23·-october 1939.

1° VOORLOOPIGE HECHTENIS.
BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING BINNEN VIJF DAGEN NA
ONDERVRAGING. ZELF-DE REDENEN
ALS VOOR HET BEVEL. - V ASTSTELLING
DAT HET FElT DWANGARBEID VAN VIJFTIEN TOT TWINTIG JAAR OF EEN ZWAARDER STRAF KAN MEDEBRENGEN.
VOLDOENDE GESTAAFD.
2" VOORLOOPIGE HECHTENIS.
HANDHAVING NA VERLOOP DER EERSTE
MAAND.- V ASTSTELLING VEREISCHT DAT
HET OPENBAAR BELANG HANDHAVING
VORDEl\T.- REDENEN VAN HET BEVEL
TOT AANHOUDING EN VAN ZIJN BEVESTIGING BINNEN VIJF DAGEN NA ONDERVRAGING. VASTSTELLING DAT DE
FElTEN DWANGARBEID VAN VIJFTIEN

Gelet op de bestreden arresten op 7 en
28 Oogst 1939 door het Hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen;
Overwegende dat de bestreden arresten
in dezelfde omstandigheden de voor_loopige hechtenis van denzelfden beklaagde handhaven; dat ·de voorzieningen
verknocht zijn en dat ze dienen samengevoegd;
Omtrent het middel van a.mbtswege :
schending van. artikel 5 der wet van
20 April 1874, betreffende de voorloopige
hechtenis, doordat de a,rresten, om na
het verstrijken der eerste maand, de
handhaving der voorloopige hechtenis te
bevelen, enkel hierop steunen dat de
feiten van dien aard zijn dat ze een
dwangarbeid van 15 tot 20 ja.ar of een
zwaa.rdere straf kunnen medebrengen;
Overwegende da.t het bevel tot aanhouding mag verleend en binnen vijf
dagen na. de ondervraging bevestigd worden om de enkele reden dat de toe te
passen straf deze van 15 tot 20 jaar
dwangarbeid of een zwaardere is; de
handhaving echter der voorloopige hechtenis langer dan de eerste maand gebeurt
slechts op voorwaarde dat de raadkamer
of de kamer van inbeschuldigingstelling

L:--
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rnaatregel vereischt;
Overwegende dat de bestreden arresten,
door die handhaving te bevelen zonder
dergelijke vaststelling, de in het middel
aangeduide wetsbepaling geschonden hebben;
Om deze redenen, het Hof voegt de
voorzieningen samen; verbreekt de bestreden arresten; beveelt dat onierhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Luik en dat melding er van 1al gemaakt
worden op den rand der vernietigde beslissingen; kosten ten laste van den
Staat; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigihgstelling.
23 October 1939. 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggevers, HH. Deleuze en Lambinet. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil,
advocaat generaal.
2e KAMER. -

24 October 1939.

VERKEER. VOORWERPEN DIE RET
VERKEER HINDERLIJK OF GEVAARLIJK
MAKEN. BEGRIP.

Ret is verboden op den openbaren weg
voorwerpen te laten vallen, die het verkeer kunnen hinderen of onveilig maken.
Van zoodanigen aard z~jn voorwerpen die,
ofschoon zij geen gevaar opleveren op het
oogenblik dat zij geworpen of achtergelaten werden, nochtans door de omstandigheden, binnen een korte tij dspanne, hinderlijk of gevaarlijk voor het
verkeer kunnen worden. (Algemeene

verkeersverordening van 1 Februari
193t., art. 12, § 1.}
(MICHIELS EN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
« WEGENBOUW ll.)
ARREST

(uilt'reksel).

Gelet op het bestreden vonnis op 2 J uni
1939 door de correctioneele rechtbank te
Antwerpen, zetelende als rechter van beroep in politiezaken, gewezen;
Voor zoover de voorziening gericht is
tegen het deel van het vonnis dat uitspraak heeft gedaan over de publieke
vordering :
I. Aangaande de voorziening van
Michiels :
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 12 van het Kon)nklijk besluit
van 1 Februari 193t., houdende Algetneen
reglement op de verkeerspolitie, doordat
het bestreden vonnis dat artikel op aan-

legger heeft toegepast, dan wanneer het
de feiten der zaak niet betrof :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
was om op den openbaren .weg een voorwerp dat het verkeer kan hinderen of
onveilig maken, te hebben achtergelaten;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van den eersten rechter blijkt dat het ten
laste van aanlegger gelegde feit hierin
bestond, dat hij op 19 December 1938,
bij een koude van 150 onder nul, water
had laten loopen over den openbaren weg
in dergelijke hoeveelheid dat het water
aldaar op den zijkant der rijbaan op een
lengte van ongeveer 30 meter en een
breedte van een goeden meter een ijs~
baan gevormd heeft, dan wanneer hij
moest weten dat het water, dat op den
openbaren weg geen natuurlijken afloop
heeft, na eenige minuten in ijs moet veranderen;
Overwegende dat aanlegger beweert
dat voornoemd artikel 12 niet van toepassing is wanneer bet voorwerp op den
openbaren weg geworpen of achtergelaten,
op zich zelf voor het verkeer geen hindernis of gevaar kan uitmaken, wat het
geval is voor het water;
Overwegende dat het reglement, in zijn
artikel 12, op het oog heeft, elke daad te
verbieden welke van aard is 'het verkeer
te hinderen of on veilig te maken; da t het
alle om 't even welk voorwerp bedoelt
dat een l'lindernis of een gevaar kan doen
ontstaan, en dat het zonder belang is
dat bet voorwerp, op het oogenblik waarop bet geworpen of achtergelaten is, geen
hindernis of gevaar uitmaakt, indien, zoo
als het hier bet geval was, wegens de
omstandigheden te voorzien is dat het
noodzakelijk na korten tijd een hinder.nis
of gevaar moet worden;
Dat het middel derhalve in rechte niet
opgaat;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, doordat het
vonnis a quo, door het bestreden vonnis
bekrachtigd, de conclusHin van den aanlegger niet heeft beantwoord;
Overwegende dat de bundel geen enkel
van den aanlegger uitgaande geschreven
conclusie bevat; dat het zittingblad er
geen vermeldt;
En overwegende ... (zonder belang);
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt ieder der aanleggers tot de helft der kosten.
2t. October 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnernend
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. VERVOLGING WEGENS
VERVALSCHING VAN VOEDINGSMIDDELEN.
NIET AFHANKELIJK VAN HET OPMAKEN VAN EEN PROCES-VERBAAL.

2°

BEWIJS.- VERVALSCHING VAN VOE•
DINGSMIDDELEN. GEEN BIJZONDERE
BEWIJSREGELEN.

De vervolging van het wanbedrijf van
_ vervalsching van voedingsmiddelen is
niet afhankelijk gesteld van het opmaken
van een proces-verbaal.
2° Ten -aan~ien van het wanbedrijf van
vervalsching van voedingsmiddelen b_estaan er geen bijzondere bewijsregelen; de
rechter kan het bewijs putten uit- al de
omstandigheden die tot het vormen van
zijn overtuiging bijdragen.

1°

(BAUSTRAETE.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
24 October 1939. - 2• Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever
H. Wouters. - Gelijkluidende conclusie'
H. Leon CornU, advocaat generaal.
'

28

KAMER.-

30 October 1939.

BRANDSTICHTING. ARTI.K;EL 511
ALINEA 2, VAN HET STRAFWETBOEK. ___:_
VERSCHILLENDE DADERS. VOORWAARDEN TOT TOEPASSING.

Alinea 2 van- artikel 511 van het Strafwetboek is van toepassing niet alleen
wanneer er een enkel dader van de brandstichting is, maar ook wanneer er verschillende daders zijn, mits het in brand
gestoken voorwerp hun uitsluitend toebehoort.

schending van artikel 3 der wet van
23 Oogst 1919, gewijzigd door artikel 3
der wet van 14 Mei 193 7, en van artikelen
8 en 98 der Grondwet, doordat het Hof
van beroep, niettegenstaande de door de
raadkamer aangenomen verzachtende omstandigheden, niet bevoegd was om den
aa~legger te oordeelen om vrijwillig een
hms in brand te hebben gestoken, dit bii
nacht, feit strafbaar met dwangarbeid van
15 tot 20 jaar, daar de aanlegger niet uitsluitelijke eigenaar was van het in brand
gestoken onroerend goed :
Overwegende dat de aanlegger en een
medebeklaagde veroordeeld werden wegens inbreuk op artikelen 66, 511, alinea 2,
en 513 van het Strafwetboek; dat het
bestreden arrest vaststelt dat het in
brand gestoken onroerend goed uitsluitend aan de veroordeelden toebehoorde;
Overwegende dat uit de bewoordingen
van artikel 51~. alinea 2, van het Strafwetboek blijkt dat de verzachting van
straf, door deze bepaling voorzien, van
toepassing is niet aileen wanneer een enkele persoon de dader van de brandstichting is, maar ook ingeval er meerdere
daders zijn, als het in brand gestoken voorwerp, hun uitsluitend toebehoort;
Overwegende dat aldus de gewone straf,
door de wet voor het ten laste van den
aanlegger bewezen feit voorzien, deze was
van dwangarbeid van 10 tot 15 jaar;
Dat het mid del in rechte niet opgaat;
30 October 1939. 28 Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Pourbaix. - Gelijkl1tidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
·

2 8 KAMER. --,-

30 October 1939.

VERKEER. - VoERTUIGEN OP RAILS. VOORRANG. lJITOEFENING.

De __voorrang tot doortocht op de aangelegde
spoorlijnen, ve1·leend aan de voertuigen
op rails bij artikel 26 van het Koninklijk
besluit van 1 Februari 1934, gewijzigd
door artikel 5 van het Koninklijk besluit
ARREST (uittrek,el).
van 17 Januari 1936, geeft niet het recht
derde personen in dwaling te brengen,
Gelet op de voorzieningen ingediend teaangaande hun doo1· de omstandigheden
gen vier arresten van veroordeeling, op .
gewettigd vertrouwen dat hij die het recht
30 Maart 1939, door het Hof van beroep
van voormng heeft dit recht niet zal
te Luik, ten laste van den aanlegger geuitoefenen.
wezen;
Wat aangaat de beslissing op de pu- In dergelijk geval pleegt de derde, die het
blieke vordering :
recht van voorrang schendt, niet noodOmtrent de twee middelen samen :
zakelijk een misdrijf tegen de hierboven
(ROBA,
T. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « LE NORD
EN ANDEREN.)

ll
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niet noodzakelijk een fout (1 ).

(KEYSER EN ANDEREN, T. VAN ROEY.)

30 October 1939. 28 Kamer. - .
Voorzitter, H .. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Lam- .
binet. - Gelijkluidende conclusie, H. R_
Hayoit de Termicourt, advocaat generaaL

ARREST (uittreksel).
Gelet op het bestreden arrest op 10 Juni
1939 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Wat de beslissing betreH op de burgerlijke vordering :
Overwegen9-e dat het middel op de bewering steunt dat, krachtens den voorrang door de ingeroepen beschikkingen
aan het voertuig op rails erkend, wanneer een aanrijding tusschen een voertuig
op rails en een ander voertuig zich op de
spoorlijn voordoet, de schadeloosstelling,
nooit in haar geheel ten laste van den bestuurder van dat voertuig· mag gelegd
worden;
Overwegende dat geen enkele verkeersvoorrang het recht bedraagt derden te
bedriegen in hun door de omstandigheden
gewettigd vertrouwen dat hij die het
recht van voorrang heeft, het niet zal
uitoefenen; en dat, in dergelijk geval, de
derde, die den voorrang niet in acht
neemt, niet noodzakelijk een misdrijf
tegen in het middel bedoelde reglementaire beschikkingen of een fout begaat;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het door den aanlegger bestuurd voertuig op rails, nbg stilstond op
het oogenblik dat de· verweerder op de
spoorlijn kwam; dat het arrest, uit omstandigheden welke het nauwkeudg aangeeft, afleidt dat de verweerder met recht
er op mocht rekenen dat de aanlegger het
verkeer op den openbaren weg niet ging
in gevaar brengen, maar dat deze liever
het gevaar heeft geloopen van het schademedebrengend voorval, dat zich heeft
voorgedaan;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door in deze omstandigheden te beslissen
.dat de verweerder hoegenaamd geen fout
had begaan, en dat de aanlegger de gansche verantwoordeliikheid van de schade
moest dragen, noch de regels van .den
door den aanlegger ingeroepen voorrang
heeft ve1;waarloosd, noch de in het middel bedoelde bepalingen geschonderi heeft;
Dat het middel, derhalve in rechte niet

(1) Vergelijk Verbr., 20 December 1938
(An·esten van het Hof van Vm·breking, 1938,
262; Bull. en PAsro., 1938, I, 392).

28 KAMER. -

30 October 1939.

VERBERGJNG. - BEDRIEGLIJK OPZET.
- BEGRIP.
Het bedrieglijk opzet, vereischt voor het
wanbedrijf van verberging, voorzien door
artikel 508 van· het Strafwetboek, bestaat
in de bedoeling zich te verrijken of een
voordeel te bekomen; geen onderscheirl
moet desaangaande gemaakt worden tuschen voordeelen van politieken aard en
andere.
(GEROME EN ANDEREN, T. HUBERT.)
ARREST (uittreksel).
Gelet

op

het

bestreden

arrest

op

29 J uni 1939 door het Hof van beroep te

Luik· gewezen;
Wat de beslissing betreft over de publieke vordering :
·
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 508 van het Strafwetboek,
doordat het inzicht zich te verrijken of
een ander te verrijken, kenteeken van het
bedrieglijk inzicht door deze bepaling vereischt, niet kan gevonden worden in het
feit dat de verborgen zaak wordt gebruikt
met het inzicht er een voordeel uit te
halen op politiek gebied :
Overwegende dat het door artikel 508
van het. Strafwetboek vereischt inzicl>t
bestaat in het bekomen van een verrijking·
of van een winst, zonder onderscheid
tusschen de winsten of voordeelen van
politieken of van een anderen aard;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
30 October 1939.- 28 Kamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

30 October 1939.

GEESTRiJKE DRANKEN. HmsZOEKING. MACHTIGING VAN DEN
VREDERECHTER.
WANNEER NIET
VEREISCHT.
De machtiging van den vrede1·echter, voorzien door artikel12 van de wet van 29 Au.-

-
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gustus 1919, is niet vereischt wanneer de
opsporing van de misdrijven tegen die
wet geschiedt in een plaats die voor het
publiek toegankelijk is.

(VAN DER LAAT,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
30 October 1939. - 2• Kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2° KAMER. -

31 October 1939.

GRONDBELASTING.
0NROEREND
GOED AANGEWEND, ZONDER WINST·
GEVEND DOEL, TOT HET ONDERWIJS. VRIJSTELLING VAN DE BELASTING.
\Vanneer een onroerend goed door zijn
eigenaar, die geenerlei winst beoogt,
wordt gebruikt tot het onderwijs en geheel noodzakelijk is tot den goeden gang
van dit werk, is vrijstelling van de
geheele grondbelasting verleend. (Wetten geordend door Kon. besl. van
12 September 1936, art. 4, § 3.)

(BESTUlJR VAN FINANCIEN, T. VEREEN!·
GING ZONDER WINSTGEVEND DOEL « PA·
ROCHIALE WERKEN DER DEKENIJ MEE·
NEN ».
ARREST.
Gelet op het arrest van het Hof van
beroep te Gent, uitspraak doende in
fiscale zaken, van 10 Mei 1938;
Over het ·eenig middel tot verbreking :
schending van artikelen 4, § 3, en 33 der
bij Koninklijk besluit van 12 September
1936 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, en van
artikel 97 der Grondwet, daar het Hof
van beroep te Gent ten onrechte de ve.rweerster outlasting verleent der grondbelasting over het dienstjaar 1936 in
verband met de perceelen ... , welke door
het Hof beschouwd worden als tot het
onderwijs bestemd door een niet-winstnajagenden eig.enaar :
Overwegende dat bet middel is gegrond
daarop dat het Hof van beroep van de
grondbelasting « lokalen heeft vrijgesteld
welke noch rechtstreeks tot het geven
van onderwijs gebruikt worden, noch
noodzakelijk zijn_ om het geven van dat

onderwijs mogelijk te maken op normale
wijze ";
Overwegende dat het arrest wei verklaart dat de kwestieuse g·ebouwen slechts
ten deele rechtstreeks bestemd zijn tot
het onderwijs;
Dat het er echter aan toevoegt dat het
eerste huis als kapel, boekerij, klas, enz.,
dient; dat enkele kamers door de broeders-onderwijzers betrokken zijn, die tevens het gebouw bewaken en over dag
de kinderen les geven; dat de andere
lokalen benuttigd worden tot spreekplaats, eetzaal, studiezaal en dus ook tot
het maatschappelijk doel strekken; ·
Dat het arrest ook in 't licht stelt dat
het tweede huis tot vakschool dient; dat
het verblijf van een huisbewaarder als
noodzakelijk moet aangezien worden om
de machienerijen, voorraden en afgewerkte voorwerpen te beschutten en de
lokalen te onderhouden;
Overwegende dat uit die vaststellingen
het Hof van beroep in feite afleidt dat
de vaste goederen, in hun geheel, noodzakelijk zijn om de goede werking der
inrichting te verzekeren en te handhaven;
Dat het middel derhalve feitelijken
grondslag mist;
Om die redenen, bet Hof verwerpt de
voorziening; kosten te dragen door den
Staat.
31 October 1939. 2• Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever, H. Fontaine. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2° KAMER. -

31 October 1939.

1o PUBLIEKE VORDERING. -

VER·
VAL DOOR BETALING VAN HET BEDRAG
BEPAALD DOOR OPENBAAR MINISTERIE.
- BETALING NA AANGEWEZEN TERMIJN.
- GEEN VERY AL.
20 OPENBARE ORDE. - STRAFZAKEN.
- BETALING VAN BEDRAG DOET DE
PUBLIEKE VORDERING SLECHTS VER·
VALLEN, INDIEN BETALING BINNEN AAN·
G,EWEZEN TERMIJN. - BEPALING VAN
OPENBARE ORDE.
1o De betaling van de gelds om, bepaald

door het openbaar ministe1·ie, doet de publieke vorder-ing slechts vervallen indien
zij gedaan wordt binnen den aangeweze'f\
termijn. (Nieuw artikel 166 van het
Wetboek van Strafvordering.)
2° De bepaling van het nieuw artikel 166
van het Wetboek van St1·a{vordering,

-
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krachtens dewelke de betaling van de door
het openbaar ministerie vastgestelde geldsom de publieke vordering slechts doet
vervallen indien deze betaWng geschiedt
binnen den aangewezen termijn, is een
bepaling van open bare orde; daarvan
kan niet worden afgeweken.
iPROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK,
T; TERRYN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis, op
15 Maart 1939 gewezen door. de correctioneele rechtbank te Kortrijk, zetelende
in graad van beroep;
Omtrent het eenig middel : schending
van artikel 166 van het W etboek van
Strafvordering (besluit-wet, nr 59, dd.
10 Januari 1935, art. ~. tweede lid) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het recbt van vervolging, wegep.s een
overtreding op 29 Augustus gepleegd,
uitgedoofd verklaart, alhoewel betichte
de som, door het openbaar ministerie,
volgens hoogervermeld artikel vastgesteld,
<lp 22 October 1938, 't is te zeggen : zes
dagen na den bepaalden termijn, gestort
heeft;
Overwegende dat het vonnis is gegrond
daarop dat de door betichte laattijdig
betaalde som hem niet terugbetaald werd
na den bepaalden termijn, en dat er hem
geen bericht werd gegeven dat zij niet
meer kon aangenomen worden;
Overwegende dat, naar de bewoordingen
-van de in het middel aangeduide wetsbepaling, de betaling de publieke vordering alleen doet vervallen, indien die
betaling binnen den bepaalden termijn
plaats heeft; dat deze wetsbepaling van
openbare orde is en dat er aldus niet kan
van afgeweken worden;
Dat het bestreden vonnis door in een
tegenovergestelden zin te beslissen, die
wetsbepaling geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt ... ;
verwijst de zaak naar de correctioneele
rechtbank te Yperen, rechtdoende in
graad van beroep.
31 October 1939.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Fontaine. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat gener:J ·:.
2e KAMER. -

31 October 1939.

JARING VAN EEN MISDRIJF TEGEN DE
VERKEERSVERORDENING,
WELK
MIS-·
DRIJF EEN BESTANDDEEL VAN VOORNOEMD WANBEDRIJF VORMT.- ZONDER
INVLOED OP DE VERJARING VAN DIT
WANBEDRIJF.

Wanneer een beklaagde vervolgd is wegens
het wanbedrijf van onvrijwillig toegebrachte verwondingen en wegens een
misdrijf tegen de verlceersverordening,
welk misdrijf een bestanddeel van voornoemd wanbedrijf vormt, oefent de verjaring van de publi.~ke vordering wegens
het misdrijf tegen de verkeersverordening
geen invloed uit op de verjaring van de
publieke vordering betreffende het wanbedrijf van onvrijwillig toegebrachte verwondingen (1).
(DE WINTER, T. ONGENA.)
ARREST

(uittreksel).

Gelet op het bestreden arrest op 5 December 1938, gewezen door het Hof van
beroep te Gent;
I. Aangaande de beslissing over de
publieke vordering :
Nopens het eerste middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, artikelen
418 en ~20 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest, na de betichting B
(inbreuk op de verkeerspolitie), verjaard
te hebben verklaard, de betichting A
(onvrijwillige verwondingen) niet verjaard he eft verklaard; alhoewel, volgens
het arrest zelf, het feit der betichting B
de eenige onvoorzichtigheid is, die door
den aanlegger werd begaan en de betichting A uitmaakt :
Overwegende dat het wanbedrijf van
onvrijwillige verwondingen een misdrijf is
waarvan de bestanddeelen dezelfde niet
zijn als die van het bij artikel 85 van het
Koninklijk besluit van 1 Februari 193~
voorziene misdrijf (betichting B);
Waaruit volgt dat de verjaring der publieke vordering, wat betreft de betichting B, geen invloed kan hebben op de
publieke vordering volgende uit de betichting A; dat zij de toerekenbaarheid
van dit laatste wanbedrijf, dat binnen
den termijn van drie jaar voor vervolging
va tbaar is, geenszins belet;
Dat het middel aldus in rechte niet
opgaat;

VERJARING IN STRAFZAKEN.

W ANBEDRIJF

VAN ONVRIJWILLIG TOEGEBRACHTE VERWONDINGEN. VER-

(1) Zie Verbr., 13 Januari 1930 (Bull. en
PAsiC., 1930, L 59).

-22031 October 1939.- 2" Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
1 e KAMER. -

9 November 1939.

BEDIENDENCONTRACT.- OPZEGGING
ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.
- GEEN WETTELIJKE TERMIJN.
Ter :wke van het bediendencontract moet de
opzegging zonder voorafgaande kennisgeving, om gerechtvaardigd te zijn, niet
noodzakelijlc gedaan worden binnen drie
dagen na den dag waarop de werkgever
kennis kreeg van de ingeroepen zwaarwichtige reden. (Wet van 7 Augustus
1922, art. 14.)

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « SOCOLUX "•
T. BOUSSON.)
ARREST.
Gelet op de beslissing van den werkrechtersraad te Brussel de dato -i Februari 1938;
Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 12, 14 en 15 der wet van
7 Oogst 1922 op het bediendencontract,
gewijzigd door de wetten van 2 Mei 1929
en 28 September 1932 en als gevolg
artikel 113-i van het Burgerlijk Wetboek,
en schending van artikel 97 der Grondwet..., doordat de bestreden beslissing, na
te hebben vastgesteld en geoordeeld dat
de door aanlegster in verbreking ingeroepen middelen " op hun eigen zwaarwichtig genoeg waren· om ·de onmiddellijke afdanking te motiveeren " van den
verweerder ... , niettegenstaande deze. vasts telling de aanlegster in verbreking veroordeeld heeft tot de door haar afgedankte
bediende gevorderde vergoedingen, aldus
weigerende de in artikel 14 der wet op het
bediendencontract vermelde wettelijken
regel toe te passen, als gevolg hiervan de
overeenkomst tusschen partij en scherrdende, en dit om de eenige reden dat de
aanlegster in verbreking, op 16 Augustus
1937, niet meer ontvankelijk zou geweest
zijn om de zwaarwichtige reden in te
roepen welke zij sedert 10 Augustus kende,
daar zij, luidens artikel14 der wet op het
bediendencontract, verplicht was de aangehaalde reden te doen g·elden binnen de
drie dagen van den dag dat zij die reden
ken de; dan wanneer het gezegd artikel 14
dezen voorgewenden rechtsregel niet beheist, daar de termijn van drie dag·eri door

den werkgever slechts moet worden in
acht genomen te rekenen van af den:'dag
der opzegging, om de redenen van zijn
beslissing te doen kennen :
Overwegende dat de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld dat de tot
staving der afdanking van den verweerder
in verbreking ingeroepen feiten zwaarwichtig genoeg waren om de onmiddellijke afdanking te rechtvaardigen, beslist
dat "daar de opzegging van wege de
aanlegster slechts geschied is meer dan
drie dagen nadat zij van de aangeklaagde
feiten kennis had gekregen, zij, luidens
voorschrift van artikel 14 der wet op de
werkrechtersraden, deze zwaarwichtige
reden tegen den verweerder niet meer
mocht inroepen ";
· Overwegende dat, luidens artikel14 der
wet van 7 Oogst 1922, een reden van opzegging zonder voorafgaande kennisgeving
slechts kan gerechtvaardigd worden op
voorwaarde : 1° da t deze reden door de
rechter zwaarwichtig genoeg geacht wordt,
en 2o dat deze reden bij aangeteekenden
brief binnen drie dagen na de opzegging
beteekend werd;
Dat daaruit voortvloeit dat het de ingeroepen reden is, welke, om geldig te
zijn, binnen drie dagen na de opzegging
moet beteekend geweest zijn en niet de
opzegging welke, door den werkgever
zou moeten gedaan worden binnen drie
dagen na den dag waarop hij van de
ingeroepen reden kennis kreeg;
Dat het mid del gegrond is;
Om die redenen, het Hof verbreekt de
bestreden beslissing; beveelt da t onder.;.
havig arrest zal worden overgeschreven
op de registers van den Werkrechtersraad in hooger beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den rand der vernietigde beslissing; legt
de kosten ten laste van den verweerder;
verwijst de zaak naar den Werkrechtersraad in hooger beroep te Bergen (kamer
der bedienden).
9 November 1939. - 1 e Kamer. --,
Voorzitter. H. Jamar, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Waleffe.- Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. - Pleiter, H. Delacroix.
2" KAMER.- 14 November 1939.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. --c- STRAFZAKEN. POGING TOT MISDAAD. - GEEN VERMELDING VAN DE WETTELIJKE BESTANDDEELEN VAN DE POGING. - NIET MET
REDENEN OMKLEED.

-

221

:20 REDENEN. VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. DEELNEMING.- WETTELIJKE BESTANDDEELEN. NIET VERMELD. NIET
MET REDENEN 01\IKLEED.
.3° STRAF.- POGING TOT DIEFSTAL MET
BRAAIC- GEVANGENISSTRAF.- GEEN
GELDBOETE.

·1 ° Is niet wettelijk met redenen omkleed de

veroordeeling uitgesproken om gepoogd
te hebben « in den zin van artikel 56 van
het Strafwetboek » een misdaad te plegen,
indien het arrest het bestaan van de
bestanddeelen van de strafbare poging
niet vaststelt (1).
:2° Is niet wettelijk met redenen omkleed de
veroordeeling uitgesproken om « als dader of mededader, tn den zin van artikel 66 van hei Strafwetboek » een poging
tot misdaad te hebben gepleegd, indien
het arrest het bestaan van de bestanddeelen van de strafbare deelneming niet
vaststelt {2).
:ao De poging tot diefstal met braak of met
valsche sleutels is strafbaar met gevangenisstraf; een geldboete kan bovendien
niet worden ·uitgespr:oken {3).
(AERENS EN' ANDEREN.)

op

het

bestreden

arrest

2 8 KAMER. -

20 November 1939.

BELASTINGEN. NATIONALE CRISISBELASTING. lNKOMSTEN VAN ONROERENDE.GOEDEREN.- ONVERDEELDHEID.

ARREST.

Gelet

Overwegende bovendien dat het Hof
van beroep de aanleggers veroordeeld
heeft tot een correctioneele gevangenisstraf en tot een boete; dat bet opleggen
van deze laatste straf, in het onderhavig
geval, niet door de wet voorzien is;
Dat het arrest aldus de in het middel
aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden ·
, 0~ die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat het onderhavig arrest op de registers van het Hof
van beroep zal overgeschreven worden en
dat meldmg er· van op den rand van de
vernietigde beslissing zal gemaakt worden; kosten te drag en door den Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
14 November 1939. - 28 Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. VerGelijkluidende
slaggever, H. Bail.
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

op

:20 September 1939 gewezen door het

De omstandigheid dat een kadastraal perceel onverdeeld toe.behoort aan verschillende medeeigenaars laat niet toe het
kadastraal inkomen te verdeelen om het
bedrag van de nationale crisisbelasting
te bepalen (4). (Wet van 30 December
1932, art. 1; Kon. besl. van 13 Januari
1933, artt. 6 en 7.)

Hof van beroep te Gent;
Aangaande het ambtshalve opgeworpen middel : schending van artikel 97 der
Grondwet en artikelen 51, 80 en 467 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat de drie aanleggers
door het bestreden arrest veroordeeld
werden om « te Gent, allen als daders of
mededaders in den zin van artikel 66 van
het Strafwetboek gepoogd te hebben, in
den zin van artikel 51 van het Strafwetboek, ten nadeele van Alice Coppieters-Stockhove, met behulp van braak
of valsche sleutels diverse voorwerpen
bedrieglijk weg te nemen , ;
Overwegende echter dat het arrest het
bestaan niet vaststelt van de elementen
die, volgens de wet, de strafbare poging
tot misdaad alsmede de strafbare deelneming er aan uitmaken;

20 November 1939. - 2 8 Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. VerGelijkluidende
slaggever, H. Vitry. conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. - Pleiter, H. Resteau.

(1) Velbr., 19 October 1920 (Bull. en
1921, I, 104).
(2) Zie Verbr., 4 Februari 1935 (Bull. en
PABIC., 1935, I, 139), en 14 Februari 1938
(ibid., 1938, I, 44; An·esten van het Hof van
Verbreking, 1938, 23).

(3) Zie Verbr., 16 November 1920 (Bull.
en PASIC., 1921, I, 129).
(4) Verbr., 20 Februari 1939
supra,
biz. 57; een tweede arrest van 20 November
1939, zelfde beslissing, in Bttll. en PABIC.,
1939, I, 477.

PASIC.,

(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. BURGERLUKE VENNOOTSCHAP « PASSAGE DU
NORD».)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.

22228 KAMER.- 20 November 1939.
GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING
OF VERMINDERING. - BOUWGROND..
De eigenaar van een bouwgrond, die niet
op een andere wijze dezen grond ten nutte
maakt, heeft geen recht op vrijstelling of
vermindering van de grondbelasting,
tenzij tengevolge van buitengewone en
van zijn toedoen onafhankelijke omstandigheden het voordeel dat hij uit het
onroerend qoed trok, ten tijde dat het
kadastraal wkomen werd bepaald, te niet
gedaan of verminderd werd. (Belastingswetten geordend den 6 Augustus 1931,
art. 13, § 1.)

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP << USINES DE
ROUBAIX-OEDENKOVEN n, T. BESTUUR
VAN FINANCIEN.)
ARREST (uittreksel).
Gelet op het bestreden arrest op 8 Februari 1939 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Omtrent de twee onderdeelen van het
middel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
in overeenstemming met de beslissing van
den directeur der belastingen vaststelt
dat uit het ingesteld onderzoek blijkt dat
de gronden waarover het gaat " gerangscbikt zijn bij de bouwgronden en dat ze
als dusdanig voor hun kadastrale inkomsten vatbaar zijn n;
O.verwegende dat bet arrest daarenboven vaststelt " dat de eigenaar zelf zijn
eigendom bezet...; dat hij zelf het genot
heeft van zijn onroerend goed "; da t voor
hem het bijzonder voordeel heeft opgebracht dat eraan verbonden is, namelijk:
" het recbt erover te beschikken en het te
gebruiken op elk oogenblik en zooals bet
hem belieft ";
Overwegende dat uit deze beschouwingen blijkt dat de eischende vennootschap,
indien ze .haar grond, gedurende · het--bedoelde dienstjaar, feitelijk niet heeft uitgebaat, zich, ten minste de vrije en volledige beschikking erover heeft voorbehouden;
·
Overwegende dat in deze omstandigheden het kadastraal inkomen gelijkstaat
met het feitelijk zuiver verwezenlijkt inkomen, en dat, bijgevolg, artikel 13 der
samengeordende wetten niet van toepassing is, tenzij het voordeel, dat de eigenaar uit het onroerend· goed trok op het
oogenblik waarop het kadastraal inkomen
deflnitief werd bepaald, wordt weggenomen of verminderd door buitengewone

en van den eigenaar onafhankelijke orristandigheden, zooals beschadiging van
het onroerend goed, oorlogsdaad of ramp;
Overwegende dat deze uitlegging geeischt is door het vast karakter van dekadastrale schatting, wanneer de bij
artikel 61 der voornoemde samengeschakelde wetteri voorziene verhalen uitgeput.
zijn;
Dat daarenboven de billijke redenen:
welke de bepalingen van artikel 13, § 1,
derzelfde wetten rechtvaardigen, door
den eigenaar, die zich de volledige beschikking .van een onroerend goed voorbehoudt, niet zouden kunnen ingeroepen
worden, dan wanneer de opbrengende·
waarde ervan niet is aangetast geweest.
door nieuwe en uitzonderlijke omstandigheden;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat de aanlegster
dergelijke omstandigheden zou doen gelden hebben;
Overwegende dat het aldus als zonder
belang voorkomt de andere tot staving
van het middel aangevoerde bezwaren te·
beantwoorden, daar het bescbikkend gedeelte van het arrest gerechtvaardigd
blijft door de hierboven vermelde en
aangehaalde vaststellingen; dat het niet
zou veranderen indien zekere overtollige
door den recbter over den grond aangegeven redenen als verkeerd of tegenstrijdig
moesten erkend worden;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ...
20 November 1939. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal. - Pleiter, Mr de Mey (van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel).

2e KAMER. -

21 November 1939.

1o VERKOOP .. MET PREMlEN.
VEROORDEELING VAN ONDERNEMINGSHOOFD, ALS DADER, ALHOEWEL HIJ
HANDELDE DOOR TUSSCHENKOMST VAN
ZIJN AANGESTELDEN.
2o VERKOOP MET PREMIEN.
PREMIE. - BEGRIP.
1o Het misdrijf van verkoop met premien

wordt gevormd door een daad die eigen is
aan het hoofd van de handelsonderneming,
wanneer hij -dat middel·aanwendt ·-om -de
zalcen uit te breiden; de veroordeeling
kan worden uitgesproken tegen dit onder~
nemingshoofd alleen, als dade1' van het

-223misdrijf, zelfs indien hij door tusschenkomst van aangestelden heeft gehandeld.
(Kon. besl. nr 61 van 13 Januari 1935,
artt. 1 en 5.)
2° Bij het verbod om te verkoopen met
premien heeft de wetgever als premien
beschouwd de voorwerpen afgeleverd tegen
een geringe vergoedtng; de rechter omschrijft wettig de premie wanneer hij vaststelt dat zij afgeleverd werd tegen een
geringe vergoeding; door deze vaststelling
geeft hij het on:gewone karakter van de
vergoeding op.(Kon.besl. nr 61, van 13 Januari 1935, art. 1.)
(DE MUYNCK.)
ARREST.

Gelet op het arrest, op 8 J uni 1939 door
het Hof van beroep te Brussel gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 66 en 6? van liet Strafwetboek, artikel 9? der Grondwet, artikelen 1 en 5 van het Koninklijk besluit
n° 61 van 13 J anuari 1935, houdende be. perking van den verkoop met premHin,
van de wetten van 31 Juli, ? December
1934 die bepaalde machten aan den
Koning toekennen, van artikelen 191,
194, 195 (gewijzigd door de wet van
2 J anuari 1924) en 211 van het Wetboek
van Strafvordering, doordat het bestreden
arrest eischer·tot cassatie, bestuurder van
de Vennootschap « <;a-va-seul », veroordeelt wegens. « verkoop met premien, bij
inbreuk op het Koninklijk besluit van
13 J anuari 1935 "• dit is .uit hoof de van
« aan voortverkoopen in 't groot of in
't klein .eene premie aangeboden te hebben >>, zonder artikelen 66 en 6? van het
Strafwetboek in te roepen, wanneer toch
het arrest vaststelt dat de aanbiedingen
« door bemiddeling van aangestelden »
van de. yennootschap en « door reizigers
der firma » gedaan werden, en geenszins
vaststelt dat betichte zelf een enkel aanbod zou gedaan hebben, en wanneer ook
eischer tot cassatie, die rechtstreeks alleen
als dader, en niet als mededader, was
vervolgd, het misdrijf door mandatarissen
of door aangestelden niet kon plegen :
Overwegende dat het Koninklijk besluit
van 13 Januari 1935 voor doel heeft de
mededinging in den handel te regelen,
namelijk door den verkoop met premien,
te verbieden;
Overwegende dat, algemeener wijze, de
verkoop met premien voorkomt als een
daad die eigen is aan het hoofd zelf ·der
handelsonderneming, welk door zulkdanige handelingen zijn zaken tracht te
begunstigen; da took aanlegger vervolgd en

verwezen werd als dader van het misdrijf
en geenszins als mededader, alsof hij, met
deelneming van ander person en, het
misdrijf zou gepleegd hebben; da t geen
ander personen in de zaak betrokken
werden; dat, wanneer het arrest zegt
dat aanlegger door bemiddeling van zijn
aangestelden gehandeld heeft, dit enkel is
om een handeling te kenmerken, en niet
om een deelneming in den zin van artikelen 66 en 6? van het Strafwetboek vast
te stellen;
Omtrent hettweede middel : schending
van artikelen 1 en 5 van het Koninklijk
besluit van 13 Januari houdende beperking en reglementeering van den verkoop
met premien, doordat het bestreden arrest.
na vastgesteld te hebben dat het aangeboden huishoudelijk gei'ief " aan voordeelige prijzen » geboden was en dat bet
« goedkoop » was verkocht, verklp.art
" dat de bijvoegelijke voorwerpen, gezien
den prijs waarop zij verkrijgbaar waren,
moeten gerangschikt worden als zijnde
voorwerpen die afgestaan werden met
eene Iichte vergoeding », zonder vast te
stellen dat · de gevraagde prijzen niet
normaal waren, wanneer toch eischer tot
cassatie, in de v66r het Hof genomen
besluiten beweerde dat het aangeboden
huisgerief « tegen prijzen die als normaal
voorkomen " verkocht was, wat geenszins
door het Hof betwist wordt, en wanneer
de verkoop, tegen normale, zelfs voor de
aankoopers voordeelige prijzen gedaan,
niet als aflevering « mits eene Iichte ver~
goeding " mag beschouwd worden, daar
aileen de prij zen die niet ernstig zijn en
die bijgevolg, geen prijzen uitmaken, als
dusdanig mogen beschouwd worden :
Overwegende dat het bestreden arrest,
met vast te stellen dat het aangeboden
huishoudelijk gerief aan voordeelige prijzen werd aangeboden, en tegen een Iichte
vergoeding afgestaan, voldoende laat verstaan dat de gestelde prijzen niet normaal
waren; dat overigens bedoelde Koninklijk
besluit aanziet als premien « voorwerpen
die worden afgeleverd mits eene Iichte
vergoeding "; dat het bestreden arrest
zich naar deze wetsbepaling geschikt
he eft en ze dus niet heeft geschonden ;
Dat, bijgevolg, het middel niet gegrond
is·
'orotrent het derde middel : schending
van artikelen 1 en 5 van het Koninklijk
besluit van 13 Januari 1935, artikelen
131?, 1318, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, artikel 25 der wet
van 15 December 1872 (titel IV van het
Wetboek van Koophandel), artikel 9? der
Grondwet, doordat het bestreden arrest
verklaart dat « de omzichtiglieid van den
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blink en bet. bijkomend artikel afzonderlijk op de factuur te melden niet af-.
doende is om deze prijzen als niet versmolten te doen verschijnen, vermits er
meer acht dient geschonken aan de
eigenlijke toedracht der geslotene overeenkomsten als aan de wijze waarop beticbte
het nuttig gevonden heeft deze overeenkomsten te omschrijven », wanneer toch,
de kwestie te weten of twee prijzen, ja
of neen, versmolten zijn, precies en aileen
een kwestie van omschrijving is, een
kwestie van feite, .die aileen van de in
de facturen gedane meldingen afhangt;
en wanneer ook het arrest zelf, iri feite
vaststelt dat de prijzen van het scboensmeer en van het huisgerief niet versmolten waren, daar afzonderlijke prijzen voor
elk voorzien waren ;
Overwegende dat, om de beslissing te
rechtvaardigen het volstond vast te stellen zooals bet bestreden arrest het heeft
gedaan, dat de bijkomende . voorwerpen
als premie uitgedeeld, " mits eene Iichte
vergoeding », geleverd waren, dat de
betwiste beweegreden aldus als overbodig,
en bet middel als zonder belang voorkomen;
En overwegende ... (zonder belang):
Om die redenen, bet Hof verwerpt de
voorziening en verwijst aanlegger in de
kosten.
21 November 1939. - 28 Kamer.
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Limbourg.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Pleiter,
.C:lrnil, advocaat generaal. JVIr de la Faille d'Huysse.

18 RAMER. -

23 November 1939.

1°

VENNOOTSCHAP VAN KOOPHANDEL.
VENNOOTSCHAP IN
VEREFFENING. GEWONE SCHULDEISCHERS. - ARTIKEL 18lo DE.R GEORDENDE WETTEN; - DRAAGWIJDTE.
2° SCHULDVERGELIJKING. - VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING.- SCHULDEISCHER DIE SCHULDENAAR WORDT NA
HET STELLEN IN VEREFFENING. - GEEN
SCHULDVERGELIJKING.

1° Artikel 184 (159) van de geordende wetten op de vennootschappen · van koophandel, data an de vereffenaars voorschr~jft
al de gewone schulden van de vennootschap te betalen naar evenredigheid en
zonder onderscheid tusschen de opeischbare en niet opeischbare schulden, na
aftrek van ·het disconto voor deze, brengt
:->

tevens mede dat gelijkheid moet bestaan in
de uitkeeringen van het maatschappelijk
bezit aan de gewone schuldeischers en
bepaalt onherroepelijk de wederzijdsche
rechten van deze, vanaf het ttjdstip
waarop de invere ffeningstelling is geschied.
2° De schuldeischers van een in vereffening
yestelde vennootschap hebben een verkregen l'echt (in den zin van artikel 1298
van het Burgerlijk Wetboek) daarop dat
een alleenstaand schuldeischer niet worde
betaald in ruimere mate dan zij zelf,
dank aan zijn dubbele hoedanigheid van
schuldeischer en schuldenaar, in zijn
hoofde ontstaan sedert de invereffeningstelling, 't is te zeggen danTe aan de
schuldvergelijking.

(DOYEN, T. HEILPORN q. q.
EN DE LA FONTAINE.)
ARREST.
Gelet op het vonnis door de rechtbank
van eersten aanleg te Brussel, in dato
26 Januari 1938 gewezen;
Omtrent het eenig middel tot verbreking : schending van artikelen 1289, 1290,
1291, 1293, 1297 en 1298 van het Burgerlijk Wetboek, artikelen 178, 181, 182, 184
en 185 der wetten op de handelsvennootscbappen samengeschakeld door Koninklijk besluit van 30 November 1935, doordat bet bestreden vonnis den aan~egger in
verbreking ten onrechte niet ontvankelijk
heeft verklaard om tegen de vordering tot
bet betalen der door hem aan de naamlooze vennootschap " Garage Majestic"
verschuldigde buishuren de vergelijking in
te roepen van de door deze vennootscbap
aan hem verschuldigde sommen en zich,
om aldus te beslissen, gesteund heeft op
de in rechte onverschillige omstandigbeid
dat de gezegde vennootscbap, op het
oogenblik waarop de ing·eroepen scbuldvergelijking zou hebben plaats gehad,
zicb in staat van vereffening bevond :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat de
schuld der naamlooze vennootschap " Garage Majestic)) jegens den aanlegger wegens voorschotten van geld en leveringen
vaststaande en opeischbaar was wanneer
de gezegde vennootschap in verefl'ening
werd gesteld en dat de wederkeerige
schuld van den aanlegger voor huishuren
het niet was; dat de~e huishuren, inderdaad, vervailen van 1 J anuari 1932 tot
einde 1936 slechts vaststaande zijn geworden door de opeenvolgende deskundige
onderzoeken die het bedrag er van heb-
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Overwegende dat de vraag hierop neerkomt te weten of de wettelijke schuldvergeli.iking der twee schulden heeft kuhnen plaats hebben gedurende en niettegenstaande den staat van vereffening der
vennootschap; dat het vonnis deze vraag
op ontkennende wijze beantwoordt;
Overwegende dat bet middel steunt
hierop dat het niet waar is, wat bestreden
vonnis beweert, dat ·er een noodzakelijke
gelijkheid bestaat tusschen de onbevoorrechte schuldeischers van een in vereffening zijnde vennootschap, vermits een
schuldeischer tegen haar en haar goederen
de g·ansche uitbetaling van zijn s.chuldvoraering mag eischen, zonder dat. de
vereffenaars zich tegen gezegde vorderingen kunnen verzetten tenzij door bet
faillissement der vennootschap uit te
lokken;
Maar overwegende dat artikel184 (159)
der samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen de vereffenaars op:
legt a,l de niet bevoorrechte schulden der
vennootschap 'pondspondsgewijs te betalen en zonder onderscheid tusschen de
opeischbare en niet opeischbare schulden,
wat deze betreft, met afhouding van bet
disconto;
Dat deze gebiedende tekst de gelijkheid
insluit welke moet bestaan bij het uitkeeren van bet maatschappelijk vermogen
tusschen · de niet-bevoorrechte schuldeischers der vennootschap en dat hij op
onherroepelijke wijze de wederzijdsche
rechten dezer bepaalt van het oogenblik ·
af der invereffeningstelling; dat deze bepaling haar verklaring vindt in het feit
dat een ontbondene handelsvennootschap,
door het sluiten der vereffening verdwijnende, aan de niet geheel voldane schuldeischers geen enkele mogelijkh'3id laat om
in de toekomst het nog verschuldige te
ontvangen;
Overwegende dat, indien een qer schuldeischers bet recht heeft tegen de vennootschap een persoonlijke vordering· in te
stellen, namelijk om van zijn schuldvordering gerechtelijk te doen blijken,
deze vordering niet zou kunnen leiden tot
daden van uitvoering welke de rechten
der andere schuldeischers zouden kunnen
schaden en welke de wet, door den maatregel van invereffeningstelling te treffen,
ondoeltreffend maakt;
Overwegende dat de aanlegger zich derhalve niet mag beroepen op bet feit dat
bet beheer der goederen aan de vennootc
schap in vereffening niet onttrokken
werd, om te besluiten tot de ontstentenis ·
van het grondbeginsel der gelijkheid tusVERBR., 1939. - 15

scherr de schuldeischers en tot de mogelijk-.
heid van de wettelijke schuldvergelijking
gedurende de vereffening;
Overwegende, overigens, dat, luidens
artikel 1298 van bet Burgerlijk Wetboek,
de vergelijking nooit plaats heeft ten
nadeele van de door een derde verkregen
rechten;
Dat deze bepaling een algemeen grondbeginsel huldigt en als voorbeeld aanhaalt
dat hij die, schuldenaar zijnde, schuldeischer geworden is nadat in zijn handen
beslag onder derden werd gelegd, de
vergelijking niet kan inroepen ten nadeele
van den beslaglegger;
Da t eveneens, de schuldeischers van
een vennootschap in vereffening een verkregen recht hebben om een alleenstaanden schuldeischer te beletten dat deze,
dank zij de dubbele hoedanigheid van
schuldeischer .en schuldenaar welke voor
hem zou bestaan nadat de vennootschap
in vereffening werd gesteld, in een grootere evenredigheid zou betaald worden
dan zij zelf;
Overwegende dat daaruit voortspruit
dat bet middel in rechte Piet opgaat;
Om die redenen, bet Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten en tot een enkele vergoeding
van 150 fra-nk ten voordeele der verweerders.
23 November 1939. - 1 6 Kamer. Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Tstas.
Gelijkluidende conclusie, H. Gesche,
procureur generaal.

1• KAMER. -.23 November 1939.
10 VERKOOP. - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING WEGENS DWALING OMTRENT DE ZELFSTANDIGHEID EN· VORDERING TOT NIETIGVERKLARING OMDAT
DE VERKOCHTE ZAAK BUITEN DEN HANDEL WAS. - VORDERINGEN ONDERSCHEIDEN VAN DE VORDERING TOT
KOOPVERNIETIGING WEGENS VERBORGEN GEBREK.
2° VERKOOP. - HUISDIEREN BESTEMD
OM GESLACHT TE WORDEN. - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING OP GROND
VAN ARTIKELEN 1110, 1128 EN 1598
VAN HET BURGERLIJK WETBO.EK. AFWIJZEND VONNIS OMDAT NIET INGESTELD IN DE VOORWAARDEN EN BINNEN
TERMIJN DOOR DE WET VAN 3 JULI 18%
VOORZIEN. - 0NWETTELIJKHEID.
1° De vordering tot nietigverklaring van
een verlwop, wegens dwaling omtrent de
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nietigverklaring gesteund dam·op dat de
zaak buiten den handel was, zijn vm·deringen die juridisch onderscheiden zijn
van de vordering tot koopvernietiging
wegens verborgen gebreken. Zij zijn
namelijlc onderworpen aan vetschillende
tennijnen.
2o Wanneer een die~·, bestemd voor het verbruik, daartoe geheel ongeschikt is bevonden, en de kooper een vordering to't
nietigverlclaring, gesteund op de artikelen 1110, 1128 en 159B·van het Burgerlijk Wetback instell, is onwettig het
vonnis dat die vordering niet ontvankelijk
verklaart omdat z;~j niet werd ingesteld in
de voorwaarden en binnen de ternvijnen
bepaald bij de wet van 3 Juli 1894 (1).
· (Wet van 25 Aug-ustus 1885, art. 13.)
(PEERSMAN, T. EYERMAN.}
ARREST

(2).

Gelet op hestreden vonnis door de
rechtbank van Dendermonde, zetelende
in g-raad van beroep, op 30 October 1937
g-eveld;
Omtrent het eenig- middel : schending
van artikel 13 van de wet van 25 Oogst
1885 op de koopvernietigende gebreken
vervangen door het eenig artikel van de
wet van 3 Juli 1894, van artikelen 1108,
1109, 1110, 1117 en 1304 van het Burgerlijk Wetboek,. doordathet bestreden vonnis de actie van eischer tot verbreking
gesteund op een dwaling omtrent een
essentieele hoedanigheid van het verkochte
goed, en strekkende tot nietigverklaring
van een verkoop dragende op een rund
bestemd om geslacht te worden en dat
ong·eschikt tot het verbruik werd verklaard, niet ontvankelijk heeft verklaard,
om reden dat deze vordering niet binnen
den termijn en in de voorwaarden bepaald door het g·ewijzigd artikel 13 der
wet van 25 Oogst 1885 werd ingesteld, dan
wanneer, in strijd met wat de rechter ten
grande aanneemt, de vordering wegens
koopvernietigend gebrek en de actie tot
nietigverklaring verschillend zijn, en deze
laatste niet onder de bepalingen valt van
voornoemd artikel, maar integendeel beheerscht wordt door de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek betreffende de
(1) Vergelijk Verl.Jr., 2 December 1897
(BHll. en PASIC., 1898, I, 27); 7 Juli 1904
(ibicl., 1904, I, 327).
(2) Bet advies l.Jij dit arrest gegeven door
den H. procureur generaal Gesche is gedrukt
in Bttll. en PASIC., 1939, I, 488.

dwaling en ter zake binnen den termijn
van artikel 1304 werd ingesteld :
Overwegende dat, blijkens het aangevallen vonni& en het daarin, voor wat de
feiten betreft, overgenomene uit het
vonnis a quo van den vrederechter van
Sint-Niklaas-Waas is komen vast te staan
dat op 12 Mei 1937, Peersman op de
markt van Gent van Eyerman, verweerder in cassatie, een rund kocht om geslacht te ·worden; dat het verkochte dier
van Gent naar Antwerpen vervoerd werd
om aldaar geslacht te worden, dat op
15n Mei 1937, de bestuurder van het
slachthuis het dier gansch ongeschikt verklaarde voor het verbruik wegens longenemphy.serna en gassen in het vleesch;
Dat bij exploot van 31 Mei 1937,
Peersman v66r bovengemeld vrederechter
Eyerman heeft gedagvaard op voet van
artikelen 1110, 1128 en 1598 van het
Burgerlijk Wetboek tot nietigverklaring
van den verkoop en dat de vrederechter
bij bovengenoernd vonnis van 20 Juni
193 7 den eisch on tvankelij k en gegrond
ver klaarde ;
Overwegende dat, bij beroep van
Eyerman, het aangeklaagd vonnis deze
beslissing te niet deed, namelijk orndat,
gelet op den stelligen tekst der wet van
3 Juli 1894, men aannemen moet dat de
vordering tot vrijwaring wegens gebreken van zekere huisdieren insgelijks omvat de vordering tot nietigverklaring van
den verkoop, 't zij hoofdens gemis aan
toestemming, en namelijk dwaling nopens
de zelfstandigheid der verkochte zaak,
· 't zij orndat het verkocht voorwerp buiten handel gesteld is; dat dienvolgens de
votdering van Peersman niet ontvankelijk
is, daar bij zijne vordering meer dan vijf
dagen na de levering van het verkochte
rund instelde en daar deze verder dan
vijf myriarneter afstand van de plaats
van den verkoop vervoerd werd;
Overwegende dat zulke redenen het bestreden vonnis niet kunnen rechtvaardig·en; dat, inderdaad, de actio redhibito1'i1~
tot de ontbinding van den verkoop of tot
de vermindering van den prijs strekt
(Burgi. Wb., art. 1644}, terwijl de vordering wegens gemis. aan toestemming tot
nietig·verklaring van de overeenkomst
aanleiding geeft (Burg·. Wb., art. 1117};
dat de actio redhibitoria moet binnen den,
korten tijd, door artikel 1648 van het
Burgerlijk Wetboek of door de bijzondere
wetten bepaald, ingesteld worden; dat,
integendeel, krachtens artikel 1304 van
het Burgerlijk Wetboek, de vordering· tot
nietigverklaring bij gemis aan toestemming blijft bestaan gedurende tien .iaar;
Dat de overeenkomst, wanneer zij r,en
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zaak betreft die buiten handel is, als niet
bestaande en nietig voorkomt, vermits
alleen zaken die in den handel zijn het
voorwerp van overeenkomsten uitmaken
kunnen (Burg. Wb., art. 1128), maar dat de
eisch tot nietigheid, alzoo op de onvervreemdbaarheid der zaak gegrond, slechts
na dertig jaar. tijdverloop te niet gaat
(Burg. Wb., art. 2262);
.
Dat, aldus, de vordering tot vrijwaring
wegens verborgen gebreken en de vordering tot nietigverklaring zich op ongelijke gebieden bewegen; dat hunne wederzijdsche uitwerking verschillend is en
dat zij van elkander gansch onafhankelijk
zijn;
·
Dat in 't bijzonder, luidens artikel1110
van het Burgerlijk Wetboek, het gemis
aan toestemming de zelfstandigheid zelve
van de zaak betreft; dat het namelijk bestaat in de dwaling van den kooper in de
hoedanigheden die hij bij den aankoop
vooral najaagde, terwijl in geval van
vrijwaring wegens verborgen gebreken
deze op hoedanig·heden van dusdanigen
aard slaan dat bij gemis er van de verkochte zaak ongeschikt. is tot het gebruik
waartoe men ze bestemt, of voor dit
gebruik g10ndig verminderd is; dat,
indien de afwezigheid der beoogde hoofdzakelijke hoedanigheden ook het gebruik
der zaak aanraakt, dan bestaan tegelijk
de twee vorderingen, die tot nietigverklaring en die tot vrijwaring wegens verborgen gebreken, maar ingeval het gemis
der · hoedanigheden die de kooper vooral
ten· doel had het gebruik zelf der zaak
ongedeerd laat, dan blijft er alleen over
voor den kooper de eisch tot nietigverklaring;
Overwegende dat de wet van 25 Augustus 1885 over vrijwaring wegens verborgen gebreken in zake verkoop of ruiling van zekere huisdieren en het eenig
artikel der wet van 3 Juli.189~, artikel13
van vernoemde wet vervangende, slechts
van de gewone wetgeving afwijken in zooverre zij. de toepassing van artikel 16~1
van het Burgerlijk Wetboek beperken;
dat. de wet van 3 Juli 18% evenals die
van 25 Oogst 1885 uitsluitelijk bedoelt
de actio redhibitoria strekkende tot de
ontbinding van den verkoop; dat de
tekstder wet van 189~ desaangaande stel:ig· is, dat hij niet omvat noch beheerscht
de vordering tot nietigverklaring van den
verkoop 't zij wegens dwaling nopens de
zelfstandigheid der zaak, 't, zij hoofdens
onvervreemdbaarheid van het verkochte
goed;
.
Overwegende dat laatstgenoemde wetten slechts aan de actio redhibitoria het
vennoeden hechten dat het verborgen

gebrek reeds bestond · ten tijde van de
overeenkomst, behoudens het tegenbewijs
door den verkooper (art. 9); dat dienvolgens niets belet dat de kooper, van de
vordering tot vrijwaring wegens verborgen ge)Jreken vervallen en aldus van
bovengemeld vermoeden beroofd, niettemin de vordering tot nietigheid instelt,
zich steunende op eene dwaling nopens
de zelfstandigheid der zaak alsook .op
het-buiten -handel stellen van het verkochte goed krachtens wettelijke beschikkingen op de gezondheidspolitie en
aldus in het openbaar belang getroffen,
maar in dit geval de last van het bewijs
van het bestaan der verborgen gebreken
op het oogenblik van den verkoop berust
op den kooper;
Overwegende te meer dat de wet over
de bevoegdheid uitdrukkelijk tusschen de
twee rechtsvorderingen onderscheid maakt
met in artikel 3, nr 7 (Koninklijk besluit
nr 63 van 13 Januari 1935) te bepalen dat
de vrederechters kennis nemen en van
de actio 1'edhibito1·ia en van de vorderingen
tot nietigheid, gegrond op een gebrek of
onvolkoinenheid van de zaak bij verkoop
of ruiling van dieren ;
Dat uit die beschouwingen voortvloeit
dat aangeklaagd vonnis door uit te spreken, zooals het gedaan heeft, de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verbreekt
bestreden vonnis ...
23 November 1939. - 1• Kamer. Voorzitte1·, H. Hodtim, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Istas.
- · Tegenstrijdige conclusie, H. Gesche,
procureur. generaal. - Pleiter, Mr Van
Leynseele.
2e KAMER. -

27 November 1939.

1° BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN. ;wANBEDRIJF VAN VRIJWILLIGE SLAGEN
EN VERWONDINGEN·. - BESCHIKKING
TOT VERWIJZING NAAR DEN POLITIERECHTER. - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID GEBLEKEN VOOR DEZEN RECHTER. - 0NBEVOEGD.
2° REGELJNG VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN. - WANBEDRIJF VERWEZEN. NAAR POLITIERECHTER. - 0NBEVOEGDVERKLARING « RATIONE MATERilE».- REGELING VAN RECHTSGEBIED
1° De politim·echter is niet bevoegd o~ een
beklaagde te vonnissen die naar hem_,
door de raadkamer, na aanneming van
verzachtende omstandigheden, werd ver-
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wezen wegens vrijwillige slagen die een
ziekte of een onbekwaamheid tot persoonlijken arbeid veroorzaakten, wanneer, na
den datum van de beschikking van de
raad/camer, komt te blijken dat de slagen
een bestendige onbe/cwaamheid .tot persoonlijken arbeid voor het slachto ffer
hebben medegebracht.
2o Wanneer het vonnisgerecht, dat kennis
neemt van een misdrijf verwezen door
beschikking van de raadkamer, zich
onbevoegd verklaart ratione materioo,
regelt het Hof het rechtsgebied.

IPROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
T. MARIN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
27 November 1939. - 2e Kamer. Voorzitte1·, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

wet van 2 6 April 1933 beschikt dat de
wet van 10 J uni 1928, " verlengd » door
de wet van 1 Juni 1931, "verlengd wordt
voor een nieuw tiidperk van een jaar met
ingang van 1 Januari 1932 »;
Dat de wetgever, aldus, ·in uitdrukkelijke bewoordingen, den wil heeft doen
kennen de kwijtschelding der grondbelasting slechts te verleenen op voorwaarde dat de in de wet van 10 Juni
1928 bedoelde woningen bewoond waren
v66r 1 J anuari 1933;
Dat het middel derhalve in rechte niet
opgaat;
28 November 1939. ~ 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. Gelijkluidende
conclusie, H R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

26 KANIER. -

28 November 1939 ..

JACHT. - M:ISDRIJF. - AFGIFTE VAN
HET WAPEN AAN DEN VERBALISANT. VOORWAARDEN.

28 November 1939.

WET. - TERUGWERKENDE KRACHT. ARTIKEL 2 VAN HET BURGERLIJK WETHOEK.
De bepaling van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek is slechts van toepassing
onder voorbehoud van de afwijkingen die
de wetgever nader bepaalt.

Kmchtens artikel 20 van de wetten van
28 Februari 1882-4 April 1900 op de
jacht, moet de bijzondere geldboete van
100 frank worden toegepast niet alleen
wanneer de overtreder, dte gehouden was
het wapen waarvan hij zich bediend had
aan den verbalisant te overhandigen, deze
overhandiging niet heeft verricht, maa·r
ook wanneer hij die over handiging niet
terstond heeft verricht.

(GEMEENTE ANDERLECH'l', T. BESTUUR VAN
DE RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN
VAN BRABANT.)

(GRYMONPREZ,
T. SAINT-HUBERT CLUB.)

ARREST (uittreksel).

ARREST (uittrelcsel).

Gelet op het arrest op 13 Juni 1939
Gelet op het bestreden arrest op 12 Oc.1938 door het Hof van beroep te gewezen door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Gent;
Omtrent het vijfde middel : schending·
Wat het eerste onderdeel van het
tweede middel betreft : schending· van van artikel 97 der Grondwet, artikelen 20
artikel. 2 van het Burgerlijk Wetboek, en 2~ der wetten van 28 Februari 1882- .
doordat het bestreden arrest beslist dat ~ April 1900, doordat het bestreden arde verlenging van den termijn der wet rest aanlegger veroordeelt tot de geldvan 10 J uni 1928, bepaald door de wet boete voorzien wegens het niet-overhanvan 26 April 1933, op 1 J anuari 1933, digen van het jachtwapen, dan warineer
't is te zeggen v66r de afkondiging dezer uit het proces-verbaal blijkt, zorider dat
laatste wet, verstreken was :
· het . tegendeel v66r het Hof van beroep
Overwegende dat de bij artikel 2· van bewezen werd, dat het bedoeld wapen aan
het Burgerlijk Wetboek voorziene regel den verbalisant werd overhandigd :
Overwegende dat artikel 20 der wet
slechts van toepassing is behoudens de
door de wet daaraan gebrachte afwij- op de jacht bepaalt dat, met uitzondering
. van het geval voorzien door de eerste
kingen;
Overwegende dat het eenig artikel der paragraaf van artikel ~. de overtreder
to~er
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terstond te overhandigen aan den agent
die het proces-verbaal opmaakt;
Dat bet bestreden arrest vaststelt dat
aanlegger " het door hem gebruikt wapen
niet terstond overhandigd heeft aan den
agent die het proces-verbaal opgemaakt
heeft ";
Dat bet middel aldus noch in rechte,
noch in feite opgaat;
28 November 1939. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat g·eneraal.

2e KAMER.- 4 December 1939.

MEDEDADER.

MISDRIJVEN
GEPLEEGD DOOR VERTEGENWOORDIGERS
VAN EEN VENNOOTSCHAP. VEROORDEELING ALS MED)'DADER.

Kan veroordeeld worden als mededader van
misdrijven gepleegd door vertegenwom·digers van een vennootschap, handelend
voor rekening van deze vennootschap, hij
die, hoewel hij officieel geen ambt in de
vennootschap waarneemt, nochtans feitelijk op beslissende wijze tusschenkwam
in de werkzaamheden van de vennootschap (1).
(MARDENS EN ANDEREN.)
ARREST (uittreksel).

Gelet op het bestreden arrest op 5 Juli
1939 door het Hof van beroep te Brussel

gewezen;
I. Wat de voorziening van Mardens
betreft :
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 97 der· Grondwet, artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 66 en 496 van bet Strafwetboek,
75, 110 en 113 van titel V, hoek I van het
Wetboek van koophan.del, gewijzigd bij
Koninklijk besluit nr 84 van 30 Januari
1935, alsook bii Koninklijk besluit nr 178
van 20 J uni 1935, 53, 54, 55 en 63 der
(1) Vergelijk Verbr., 18 December 1933,
met conclusie van den H. Gesche, alsdan
eerste advocaat generaal (Bull. en P:A.src.,
1934, I, 107); 26 Februari 1934 (ibid., 1934,
I, 107); 19 Januari 1937 (ibid., 1937, I, 20);
25 September 1939 (supm, 21 November
1939, biz. 222).

wetten op de· handelsvennootschappen,
samengeschakeld door Koninklijk besluit
van 30 November 1935, doordat het bestreden arrest alhoewel het, bij aanneming
der red en en van den eersten rechter, erkent
dat de aanlegger bij Sonapar en Sonagest
geen enkele officieele bediening uitoefende,
hem niettemin schuldig verklaard heeft
aan de verschillende inbreuken op de
strafwet door de makelaars dezer vennootschappen begaan, onder vo01wendsel
dat hij er een van de werkelijke bestuurders zou geweest zijn, alzoo verzuimende
het in de conclusien aangevoerd middel
te beantwoorden waar beweerd wordt dat,
bij gebrek voor den aanlegger in den
sc"Poot dezer vennootschappen een bediening hetzij van beheerder, hetzii van
bestuurder uit te oefen:en, zijn aanwezigheid alleen in de bureelen van het bestuur
ni()t volstond om het bewijs te leveren
dat hij aan de in de betichting bedoelde
misdrijven een zoodanige hulp zou hebben verleend dat zonder deze hulp d
misdrijven niet zouden kunnen gepleegd
geweest zijn :
Overwegende dat het als dader of
mededader is dat de aanlegger vervolgd
en veroordeeld werd wegens verschillende
misdrijven welke hem ten laste ware
gelegd;
Overwegende dat het vonnis a quo
vaststelt dat hij, zonder eenigen officieelen
titel te hebben in de vennootschappen
waarvan hij aandeelhouder-stichter is
- vennootschappen voor wier rekening
zekere zijner medebeklaagden door de
strafwet beteugelde feiten hadden begaan - hij er niettemin een der werkelijke bestuurders van was, en dat het in
die hoedanigheid is da t .hij aan de uitvoering der misdrijven een zoodanige
hulp heeft verleend dat ze zonder zijn
bijstand niet hadden kunnen gepleegd
geweest zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest,
op zijn beurt de deelneming van den aanlegger aan het geheel der te zijnen laste
gelegde misdrijven beoordeelend, en, bij
overneming der vaststellingen van den
eersfen rechter, de tusschenkomst van
Mardens in de werkzaamheid der gezegde
vennootschappen als beslissend kenteekenend, en er uit afleidt dat hij, als dader of
med!ldader, namelijk heeft medegeholpen
bijzonder aan de oplichtingen welke hem
zijn ten laste gelegd;
Overwegende dat de aanlegger, in ziine
conclusien voor bet Hof van beroep, zich
beperkt heeft tot het inroepen van zekere
omstandigheden, waaruit hij beweerde af
te leiden dat hij niet kon aangezien worden als beheerder of bestuurder dezer
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vennootschappen, en, bijfievolg, ook niet
als · dader of mededader van de in de
betichting bedoelde misdrijven;
Overwegende dat geen enkele wet aan
de eenvoudige hoedanigheid van beheerder of bestuurder eener vennootschap
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
vastknoopt voor daden van rechtstreeksche deelneming aan misdrijven begaan
door de vertegenwoordigers van deze
vennootschap, handelende voor rekening
dezer onder om 't even welke hoedanigheid; dat de rechter over den grond de
bestanddeelen van feitelijken aard, waaruit hij de medewerking door een van de
bij artikel 66 van het Strafwetboek voorziene wijzen afleidt, op bindende wijze
·beoordeelt;
Overwegende dat uit de hiervoren aangehaalde vaststellingen blijkt dat het
vonnis a quo en, daarna, het bestreden
arrest hebben geoordeeld dat de aanlegger, door een tusschenkomst welke zij
kenteekenen, rechtstreeks aan de verschillende hem ten laste gelegde misdriiven had medegewerkt; dat de rechters
over den grond, aldus, impliciet, maar
wettelijk, de beweringen van den aanlegger van de hand hebben gewezen;
Dat het middel in feite niet opgaat;
4 December 1939. 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende
conclusie, H ..Cornil, advocaat generaal.
2e KAMER.- 4 December 1939.

1° BEROEP.- STRAFZAKEN.-,---- UITLEVERING.- BESCHIKKING VAN DE RAADKAi\<IER. - BEROEP.

Is vatbaar voor beroep de beschikking waarb~j de raadkamer, op een rechtspleging
tot uitlevering, een door den v1·eemden
onderzoeksrechter verleend bevel tot aanhouding uitvoerbaar verklaart in Belgie {1). IWb. v. Strafv., art. 407.)

2e KAMER. -

11 December 1939.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGTNG.
- STRAFZAKEN. - TOEVOEGING VAN
STUKKEN DOOR OPENBAAR JVIINISTERIE.

Schendt niet de rechten van de verdediging,
de toevoeging aan den bundel van stukken doo1· het openbaar ministerie, dan
wanneer de teiL grande beslissende rechter
verklaart dat hij zijn overtuiging niet kan
steunen op die stuklcen {2).
(HANOTIAUX EN BAIWIR.)
Arrest overeenstemmend met den kor:
ten inhoud.
11 December 1939. - 2e Kamer. Vom;zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bail.
Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2" KAMER. -

12 December 1939.

1° GEMEENTEVERORDENING.- PoLITlE VAN DE KERKHOVEN EN DIENST
VAN DE BEGRAFENISSEN. - MISDRIJF.
VRIJSPRAAK GESTEUND OP VERKEERDE VERKLARING VAN DE VERORDENING. - SCHENDING.
2o GEMEENTEVERORDENING. -PoLITlE VAN DE KERKHOVEN EN DIENST
VAN DE ·BEGRAF.ENISSEN. - VERVOER
VAN LIJKEN. - BEVOEGDHEID VAN DE
GEMEENTEOVERHEID.
3° OVERSCHRIJDING VAN MACHT.
GEMEENTEVERORDENING. BETREFFENDE HET VERVOER VAN LIJKEN.

Arrest overeenstemmend met den koi·ten inhoud.
4 December 1939. 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.

1 o Schendt de gemeenteverordening betrer
fende de politie van de kerkhoven en den
dienst van de begmfenissen, de beslissing
die de vrijspmak van een persoon, vervolgd wegens overtreding van die verordening, steunt op een verkeerde uitlegging.
2° De gemeenteoverheid /weft niet de rnacht
orn ?'egelingen te t?·effen aangaande het
vervoer, buiten het grondgebied ·van de
gemeente, van lijken van overleden personen die zullen begmven worden op een
kerkhof dat aan de gerneente vrermd
is (3).

.(1) Verbr., 3 Mei 1926 (Bull. en PAsiC.,
1926, I, 358). De beschiklting van de
raadkamer is echter niet vatbaar voor verzet
(Verbr., 7 Juli 1930, ibid., 1930, I, 289).

(2) Zie sup1"a, Verbr., 20 Juni 1939, blz. 186,
en de voetnota 1.
(3) Anders zou het zijn indian het kerkhof
van de gemeente gelegen was op het grond-
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vervoer, op het grondgebied van de gemeente, van de lijken der personen, die
er overleden zijn, aan het gemeentebestuu1' heeft vootbehouden, kan de weigering van het bestuur om dat vervoer te
veroodoven, indien het ook niet belast
wordt met het ve1·voer buiten de gemeente en
naar een begraafplaats die vreemd is aan
diJ gemeente, in de feitelijke door den
rechter te beoordeelen omstandigheden,
een g1·ond van rechtvaardiging uitmaken
ten aanzien van hem die, bij schending
van de verordening, dat vervoer over het
grondgebied der gemeente /weft waargenomen. (Strafwb., art. 71.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK
EN STAD LUIK, T. GERNAY EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis, op
28 Maart 1939 door de correctioneele
recbtbank te Luik, uitspraak doende in
graad van beroep, gewezen;
Gelet op de voorzieningen door den
procureur des konings te Luik en door de
Stad Luik, burgerHjke partij, tegen dat
vonnis gericht;
Omtrent het eenig door den aanlegger
en de aanlegster ingeroepeP middel :
schending van artikelen 1 en 16 van het
gemeentereglement der Stad Luik van
13 December 1937, betreffende de kerkhoven en den dienst der begrafenissen,
doordat het bestreden vonnis de beklaagden en de burgerlijk ver.antwoordelijke partij buiten zaak stelt en de burgerlijke partij van haar eisch afwijst, om
reden dat -het vervoer van personen, op
het grondgebied der Stad Luik" overleden,
op dat grondgebied aan de zorgen van het
gemeentebestuur slechts is toevertrouwd
wanneer de begrafenis moet plaats hebben op een van de kerkhoven der Stad;
Overwegende dat artikel 1 van het
hiervoren gemeld reglement zegt dat « de
dienst der lijkstoeten en der teraardebestellingen te Luik, uitsluitelijk onder
het gezag·, het bestuur en het toezicht
van het gemeentebestuur staat »; dat,
luidens artikel 16, « het vervoer der over-

!eden personen op het grondgebied der
Stad Luik uitsluitelijk door de zorgen
van het gemeentebestuur g·eschiedt; dat
slechts wanneer bet vervoer plaats heeft
zonder stilhouden op het grondgebied
van de Stad,. 't is te zeggen in geval van
eenvoudige doorvoer, men niet verplicbt
is beroep te doen op den vervoerdienst der
Stad »;
Overwegende dat zonder twijfel uit
deze bewoordingen dient afgeleid dat het
daarin vermelde voorschrift niet afhangt
van de voorwaarde dat de begrafenis
plaats heeft op een kerkbof der Stad;
Overwegende, voorwaar, dat de gemeenteraad slechts binnen het grondgebied der gemeente over een politierecht
beschikt; dat artikelen 19 en 21 van het
decreet van 23 prairial jaar XII, 9 van
het decreet van 18 Mei 1806, 3 van titel XI
der wet van 16-2~ Oogst 1790, en de wet
van 31 December 185~ aan den gemeenteraad geenszins de macht verleenen om,
buiten dat grondgebied, het vervoer te
reglementeeren der lijken welke op een
kerkhof van een vreemde g·emeente moeten begraven worden; dat ook de weigering door de gemeenteoverheid een
lij k over· het gron dgebied te la ten vervoeren indien zij tevens niet gelast is met
bet vervoer buiten dat grondgebied tot
op de begraafplaats in een vreemde
gemeente - in de omstandigheden van
feitelijken aard welke de rechter over den
grond moet beoordeelen, een grond van
rechtvaardiging kan zijn voor hem die,
in schending van het reglemen t, zelf bet
vervoer van het lijk over het grondgebied
der gemeente zou waargenomen hebben;
Maar overwegende dat, luidens de
vaststellingen van het bestreden vonnis,
de verweerders vervolgd waren om « te
Luik » het vervoer van een aldaar overleden persoon te hebben gedaan, zonder
daartoe door het gemeentebestuur gelast
te zijn geweest; dat deze betichting niet
bewezen verklaard werd, en dat de burgerlijke partij van haar eisch werd afgewezen om de eenige reden dat het reglement van 13 December 1937 slechts van
toepassing was op het vervoer van lijken
welke op het kerkhof van Luik begraven
worden;

gebied van een andere gemeente; in dergelijk
de gemeente en dezer overheid kan derhalve
geval berust de politie van het kerkhof niet
verordeningen treffen voor het vervoer van
bij de gemeenteoverheid van de plaats waa1•
de lijken over het eigen grondgebied en ook
het kerkhof zich bevindt, maar wel bij die
verder tot aan haar kerkhof (nota van den
van de gemeente waaraan het toebehoort
H. advocaat generaal R. Hayoit de Termi(Verbr., 29 Mei 1865, Bull. en PAsrc., 1865, . court, bij dit arrest, gedrukt in Bull. en
I, 195). Het kerkhof wordt dan beschouwd
PASIC., 1939, I, 513).
als een verlengstuk van het grondgebied van
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Dat het bestreden vonnis, door op de
verkeerde uitlegging te steunen welke het
aan het hiervoren vermeld reglement
geeft, de in het middel bedoelde bepalingen van dat reglement overtreedt;
Om die redenen, · het Hof verbreekt
het bestreden vonnis ...
2• Kamer. 12 December 1939. Voorzitter) H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

28 KAMER. -

18 December 1939.

LIJFSDWANG.- NIET VAN TOEPASSING
WEGENS DADEN GEPLEEGD TIJDENS
MINDERJARIGHEID.

Lijfsdwang kan niet worden uitgesp1·oken
tegen den mee1·derjarig geworden minderjarige, wegens daden begaltn tijdens zijn
minderjarigheid (1). (Wet van 27 Juli
1871, art. 6.)
(DELFORGE.J
Arrest overeenstemmend met den kor.ten inhoud.
18 December 1939. - 2 8 Kamer. Vot;J1'zitter, H. Rolin, .voorzitter. Verslaggever, H. Pourbaix. Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.

1!. JUNI 1937. - VERKLARING VAN DE
WOORDEN « HAAR VERLOOP KREGEN >>
IN ARTIKEL 2, § 1, 1o.

1° Om te beoo1·deelen of de valuta-verrichting. voo1·zien bij de wet van 14 Juni 1937
het rninimum-cijfer bereikt boven hetwelk de daaruit ontstane winst getrotJen
wordt door een uitzonderlijke belasttng;
moet de vm richting in haa1 geheel worden
beschouwd, ook indien twee of meer personen er belang bij hebben; geenerlei
invloed heeft het feit dat het aandeel van
ieder belanghebbende lager is dan het
minimum-cijfer. (Wet van H Juni 1937,
art. 3, §§ 1 en 2.)
2° In fiscale zaken, zooalo in andere, moeten de betwistingen gegrond op een verschil tusschen den Franschen en den
Nederlandschen tekst van de wet worden
opgelost naar den wil van den wetgever, bepadld volgens de gewone regelen
tot uitlegging, zonder vomTang van· den
eenen tekst boven den anderen. - (W.et
van 18 April 189S, art. 7.)
3° In artikel2, § 1, 1°, der wet van 14 Juni
1937, tot vestiging van een speciale en
uitzonderlijke belasting op de winsten uit
zekere valuta-speculaties, hebben de woorden « haar verloop kregen ll, de beteekenis
van « se sont denouees )), zooals de
Fransche tekst vermeldt, en niet de beteekenis van " se sont achevees >> of « se
sont effectuees >>.
(BOULENGIER EN ANDEREN,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

28 KAMER. -

18 December 1939.

1° UITZONDERLIJKE BELASTING OP
DE WINSTEN UIT ZEKERE VALUTA-SPECULATIES. VERRICHTING WAARBIJ TWEE OF MEER PERSONEN
BELANG HEBBEN. - MINIMUM-BEDRAG
VAN DE VERRICHTING.
2° WET. - UJTLEGGING. - FRANSCHE
TEKST, NEDERLANDSCHE TEKST.
VERSCHIL.
3° UITZONDERLIJKE BELASTING
OP DE WINSTEN UIT ZEKERE
VALUTA-SPECULATIES.- WET VAN
(1) Vaste rechtspraalc : zie Verbr., 24 September 1920 (B~tll. en PAsrc., 1921, I, 88);
22 September 1925 (ibid., 1925, I, 389);
7 September 1926 (ibid., 1927, I, 50, 2o);
31 October 1927 (ibid., 1927, I, 318, 1o);
30 Januari 1928 (ibid., 1928, I, 70, A, 4");
22 September 1930 (ibicl., 1930, I, 309, 5o).

Gelet op het bestreden arrest, op
11 Juli 1939 door bet Hof van beroep te
Brussel gewezen;
·
Omtrent de twee middelen samen : bet
eerste : schending van artikelen 97 der
Grondwet, 577bis (wet van 8 Juli 1924),
§§ 1, 2 en 3, 745, 815, 870, 1349, 1350,
1352, 1353, '1832, 1853, 1984, 1985, 1993,
en 1998 van het Burg·erlijk Wetboek,
2 en 3 der wetten op de handelsvennootschappen samengeschakeld door Koninklijk be'lluit van 30 November 1933, 1 en 3
(§§ 1 en 2) der wet van 14 Juni 1937
tot vestiging van een speciale en uitzonderlijke belasting op de winsten uit
zekere valuta-speculaties gesproten; en
het tweede : schending van artikelen 97
der Grondwet, 7 der wet van 18 April
1898, en 2, § 1, 1°, van bovengenoemde
wet van 1l£ Juni 1937 :
Overwegende dat door het bestreden
arrest is vastgesteld : dat de aanleggers,
sedert 1 J uni 1921, in een bank te B russel

-233tit.ulari'> waren van een loopende rekening geen verschil bestaat tusschen de Nedervoor deposito, en dat ieder van hen macht landsche en Fransche teksten van artihad om over de fondsen er in vermeld te kel 2, § 1, der wet, en dat de zin der wet,
beschikken · dat zij er, op 16 Maart 1935, zelfs in den Nederlandschen tekst wel
voor 286.004,53 Belgische frank wegens ·« denoue » is;
Overwegende dat, krachtens artikel 7
aankoop van Zwitsersche franks gedebiteerd werden, en, voor '-1.151,?5 Zwit- der wet van 18 April189~, de betwistingen
sersche franks, gecrediteerd werden; « dat gegrond op verschil van teksten worden
de aanleggers zich aan de hoven bedoelde opgelost naar den wil van den wetgever.
operatien in gemeenschap hebben over- volgens de gewone regelen tot uitlegging,
geleverd, en dat deze verrichtingen te hun- zonder voorrang van den eenen tekst o~
nen bate, en voor onverdeelde rekening den anderen;
Overwegende dat men moet nagaan.
hebben plaats gehad; dat, overigens,
hun wedtlrkeerig aandeel niet kan bepaald welk het inzicht van den wetgever is,
veeleer dan zich aan de letterlijke beteeworden»;
Overwegende dat het eerste middel hier- kenis van de woorden te houden;
uit wordt afgeleid, dat aan ieder der aanOverwegende dat hij de operatien heeft
leggers slechts een derde van het saldo willen treffen welke tijdens het tijdperk
der aankoopen van buitenlandsche devie- van 1 November 1934 tot en met 29 Maart
zen ten goede is gekomen, en dat die 1935, werden verricht;
Overwegende dat aan de woorden « haaraankoopen 100.000 frank per persoon
verloop kregen » de beteekenis hechten
niet zijn te hoven gegaan;
Overwegende dat de wetgever, door in van" se sont achevees, se sont effectuees »·
de wet van 14 J uni 193 7 de bepaling in te - beteekenis welke de aanleggers er aan
lasschen welke § 2 van artikel 3 uit- geven - tegen dezen wil zou ingaan,
maakt, de operatien welke twee of-meer- vermits de verkoopen van Belgische frank,
dere personen in gemeenschappelijk be- belastbaar kracrters de Fransche en
lang verrichten, heeft willen gelijk stellen Vlaamsche teksten van artikelen 1 en 3.
met degene die door een natuurlijke- of het niet meer zouden zijn krachtens den.
rechtspersoon worden verricht; dat, in Vlaamschen tekst van artikel 2;
dat eerste geval, de operatie voor ieder
Waaruit volgt dat het middel niet mag
der personen beschouwd wordt als een aangenomen worden;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
enkel en eenige operatie, aanleiding
gevende tot belasting, van het oogenblik voorziening; veroordeelt de aanleggers tot
dat ze, voor 't geheel, 100,000 frank be- de kosten.
reikt; dat de wet de belanghebbendim
18 December 1939. - 2e Kamer. solidairlijk verplicht tot het betalen van
Voorzitte1, H. Rolin, voorzitter. Verde belasting, zonder acht te slaan op bet slagqever, H. Vitry. - Gelijkluidende condeel dat ze ieder werkelijk hebben in het clus~e, H. Leon Cornil, advocaat generaaL
gemeenschappelijk belang;
- Pleiters, MMrs van Bastelaer en Van.
Waaruit volgt dat het eerste middel in Leynseele (de eerste van de Balie bij het
rechte niet opgaat;
Hof van beroep te Brussel).
Overwegende dat het tweede middel
hieruit wordt afgeleid, dat het bestreden
arrest beslist heeft dat de woorden « haar
verloop kregen », welke in artikel 2, § 1,
2e KAMER. - 19 December 1939.
1°, der voormelde wet van 14 Juni 193?
voorkomen, « se sont denouees » beteekenen, dan wanneer de eenig mogelijke 1o WEGERS, METERS, SCHEEPSMETERS. - UITOEFENING VAN DIT
vertaling van den Vlaamschen tekst is :
BEROEP OP MARKTEN, IN HALLEN,
"n'ont re~tu leur achevement », 't is te
HAVENS. - BEVOEGDE PERSONEN.
zeggen « se sont effectuees »; dat aldus
het bestreden arrest aan den Vlaamschen 2o GEMEENTEVERORDENING. 0NWETTELIJKHEID.
tekst een beteekenis heeft gegeven welke
i11 strijd is met zijn letter;
Overwegehde dat de aanleggers van 1o Binnen het gebied van de markten, hallen en havens is het beroep van weger,
ambtswege werden aangeslagen op basis
meter, scheepsmeter ontzegd aan daartoe
van 192,782,79 frank, som welke overniet bevoegde personen; bevoegde pereenkomt met de waarde van Zwitsersche
sonen zijn, hetzij de beambten van de
frank, door de aanleggers op 29 Maart
openbare weeg-, meet- of scheepsmeetkan'1935 in Belgische frank omgezet (art. 2,
toren in de gemeenten waar zoodanige
§ 1, 40);
lcantoren bestaan, hetzij, in de andere
Overwegende dat er, luidens het arrest,

-234gemeenten, de burgers w~e!' eerlijkheid en
hekwaamheid erkend is, en aan wie de
gouve1'neur der provincie het ambt van
weger, mete!' of scheepsmete!' heeft verleend. (Besluit van 7 brumaire jaar IX,
artt. 3 en ll; wet van 29 floreal jaar X,
art. 1:)
:2° Is strij dig met de wet de gemeenteverordening die, in een gemeente waar
geen openbaar weeg-, meet- of scheepsmeetkantoor bestaat, aan het college van
burgemeester en schepenen de macht toekent om aan zekere personen de bevoegd-heid te verleenen het ambl van' weger,
meter en scheepsmeter aan de haven uit
te oefenen. (Verordening der Stad
Dostende van 2/l Juni 1932 en 2/l April
1936; besluit van 7 brumaire jaar IX,
artt. 3 en ll.)
(BENTEIN, T. DELAHAYE.)
ARREST.

Gezien het bestreden vonnis, op 1 Juli
gewezen door de correctioneele
rechtbank te Gent, statueerende in hooger
])eroep, ingevolge de verzending door het
Hof van verbreking bij arrest van 11 October 1938 bevolen;
Omtrent het middel in zijn geheel,
middel getrokken uit de schending van
cartikel 3, alinea 3, titel XI, van het
-decreet van 16-24 Oogst 1790, artikelen 2,
3 en 4 van het besluit van 7 brumaire
jaar IX, betreffende het inrichten van
-openbare weeg-, meet- en scheepsmeetskantoren, 108 der Grondwet, der bepaIingen van de gemeente- en provinciewetten van 30 Maart en 30 April 1836, en
in 't bijzonder, artikel 78 der gemeentewet en artikel 145 der provinciewet, door-dat het bestreden vonnis beslist dat alleen
-de gouverneur de macht heeft het ambt
van weger, meter of scheepsmeter in de
haven, aan eerlijke burgers, op te drag-en,
J~onder aan te nemen dat thans deze dien:Sten ook door de ge~eenteoverheid kun'nen ingericht worden, dan wanneer artikel 3 van het besluit van 7 brumaire
iaa1 I X : 1 o dient in verband gesteld te
worden met de wetsbepalingen die aan
-de gemeenteoverheid de macht opdragen
beschikkingen uit te vaardigen voor het
nandhaven der orde in de jaarmarkten,
markten en andere openbare plaatsen;
·2o dient in verband gesteld met de Bel·gische Grondwet, en de gemeente- en pro-vindewetten van 30 Maart en 30 April
1836, welke aan de gemeenteoverheid
2ekere machten der prefekten hebben
-overgedragen; 3° uitsluitelijk beoogt het
1939

ambt van weger en meter, buiten de
openbare plaatsen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
weigert toepassing te maken dec verordeningen van de Stad Oostende de dato
24 J uni 1932 en 24 April 1936, om red en
dat het als onwettelijk aanschouwt de
beschikking volg·ens welke, alhoewel er
te Oostende geen openbare weeg-, meteren scheepsmeterskantoor bestaat, het
schepencollege alleen de macht heeft de
wegers-meters bevoegd te maken -tot het
uitoefenen van hun bedrijf in de haven;
Overwegende dat, uit de samenstelling
van het besluit van 7 brumaire jaar IX,
in- het mid del aangeduid, en de wet van
29 floreal jaar X, betreffende het inrichten van weeg-, meet- en scheepsrneterskantoren, blijkt dat, in den omtrek der
markten, hallen en haven, de uitoefening
van het bedr-ijf van weger, meter of
scheepsmeter, aan alle niet daartoe
bevoegde personen ontzegd is; dat de
personen, daartoe bevoegd, zijn : ofwel de
bedienden der openbare weeg-, meet- en
scheepsmeterskantoren, in de gemeenten
waar zulke kantoren ingericht zijn, hetgeen, volgens de vaststelling van bestreden
vonnis, het geval niet is te Oostende,
ofwel, in de andere gemeenten, de burge1s
van srkende eerlijkheid en bekwaamheid,
aan wie de prefekt, ter uitvoering van
artikel 3 van het besluit van 7 brumaire
,iaar IX, het ambt van weger, meter of
scheepsmeter zal hebben toevertrouwd;
Dverwegende dat de toepassing van
deze bijzondere bepaling, welke kracht
van wet heeft, en uitdrukkelijk den
prefekt gelast te zorgen voor het opdragen
van voornoernde ambten, niet mag verijdeld worden door de algemeene beschikking 'van artikel 3, alinea 3, titel XI
van het vroeger decreet van 16-24 Oogst
1790;

Overwegende dat artikel 3 van het besluit van 7 brumaire jaar IX, bij geen
enkel latere wet uitdrukkelijk werd afgeschaft; dat heden de Gouverneur de
machten bezit welke voorheen aan den
prefekt worden toegekend, ter uitzondering, enkel, van deze die met de Staatsinrichting, zooals ze in de Belgische
Constitutie en wetten voorkomt, onvereenigbaar zijn;
OverwegePde dat de rnacht om zekere
personen tot het uitoefenen van een ambt
bevoegd te maken, niet ressorteert onder
een gebied dat door de Belgische Constitutie of wetten uitsluitelijk aan de
gemeenteoverheid zou voorbehouden zijn,
en aldus aan den Gouverneur onttrokken;
Overwegende dat artikel 4 van het
decreet van 7 Brumaire jaar JX namelijk
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naar artikel 4 verwijst, waaruit volgt dat
dit laatste het ambt van weger, meter en
scheepsmeter in de markten, hallen en
haven, beoogt;
Dat het middel dus in zijn verschillige
onderdeelen in rechte niet opgaat ·
Door die beweegredenen, het Hof verwerpt de voorzieriing; verwijst aanlegger
in de kosten en tot de vergoeding van
150 frank jegens verweerder.
19 December 1939. 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bail.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, advocaat generaal.

1 e KAMER. -

21 December 1939.

'1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. AANDUIDING VAN DE GESCHONDEN WET.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN.- AANSPRAAK
DIE EEN TOEVOEGSEL VORMT VAN DE
VORDERING DIE EISCIIER BIJ DEN EERSTEN RECHTER HAD AANHANGIG GEMAAKT. GEEN NIEUW MlDDEL.

3° ERFDIENSTBAARHEID. -

ZicHTEN OP HE'!' EIGENDOM VAN DEN NABUUR. VENSTERS OF LIGHTEN GEMAAKT IN EEN NIUUR OP KLEINEREN
AFSTAND VAN HE'!' NABURIG ERF DAN
DEN WETTELIJKEN AFSTAND. BESTAAN SEDERT MEER DAN DERTIG JAAR.
VERJARING. GEVOLG. GEEN
VERKRIJGING VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN UITZICHT.

4° ERFDIENSTBAARHEID.- ZrcHTEN
OP HET EIGENDOM VAN DEN NABUUR.VENSTERS OF LIGHTEN GEMAAKT IN
EEN MUUR, IN STRIJD MET DE WET. BESTAAN SEDERT MEER DAN DER'l'IG
JAAR. GEMEENHEID VAN DEN MUUR
DOOR NABUUR VERKREGEN. RECHT
VAN DEZEN ZE TE DOEN VERDWIJNEN
(DOOR TEGEN DEN MUUR TE BOUWEN).

1° Voldoet aan de wet van 25 Februari
1925 (art. 9) het middel dat, aanvoerend
tegen de bestreden beslissing dat zij aan
verweerde1· in verbreking een erfdienstbaarheid van uitzicht op het erf van den
nabuur heeft toegekend, die voor eischer
de verplichting non altius tollendi medeb!·engt, de artikelen 544 en 691 van het
Burgerlijk Wetboek, als geschonden aanduidt. Het moet niet, om ontvankelijk te
wezen, de schending van artikel 657 van
dit Wetboek inroep_en.
2° Is geen nieuw mtddel het middel dat een

aanspraak doet gelden die impliciet maar
noodzakelijk voortvloeit uit de thesis
verdedigd v66r den ten grande beslissenden 1'echter (ter zake, de stelling dat verkrijging door verjaring van het recht om
de in een muU1', in strijd met de wet,
gemaakte openingen te behouden, niet de
verkrij ging medebrengt van een erfdienstbaa1·heid non altius tollendi ten nadeele van het nabU1·ig erf, dan wanneer
de vordering e1· toe stt·ekt aan eische1· het
recht te doen toekennen om tegen dezen
gemeen geworden muur te L·ouwen).
3° Het bestaan, in een muur, sedert meer
dan dertig jaar, van in strijd met de wet
gemaakte openingen, heeft enkel tot
gevolg den eigenaa1· van dien muu1· door
vmjaring te bevrijden van de ve1·plichting, welke op hem woog, om die openingen niet te maken zooals hij het gedaan
heeft. Daaruit ontstaat geen actieve
dienst baarheid van uitzicht op het erf
van den nabuur, met het gevolg dat de
eigenaar van dit erf zou gehouden zijn
tot de verplichting non altius tollendi
of non aedificandi (1).
4° W anneer de eigenaar van een erf dat
paalt aan een muur waarin, sedert meer
dan dertig jaar, in stt·ijd met de wet
gemaakte openingen bestaan, de gemeenheid van dten muur verkrijgt, dan heeft
hij het recht de openingen te versperren
door tegen· den muur te bouwen- (1).
(VREBOS, T. BOON.)

De Hee1' P1'0CU1'eU1' generaal Gesche heeft
zijn conclusies gegeven als volgt :

I. Over den eersten grorid voor nietontvankelijk-verklaring :
Verweerder in verbreking steunt dien
grond op het niet-aanduiden, als zijnde
door den rechter ten grande geschonden,
van het artikel 657 van het Burgerlijk
'Wetboek, dan wanneer, waartegen aanlegger opkomt, het verboden is aan dezen,
op den door hem gemeen gemaakten muur
te bouwen en het juist dit artikel is door
't welk aan elk medeeigenaar van een
muur het mogen bouwen tegen dezen is
vergund.
Het middel door aanlegger aangevoerd
verwijt aan het aangeklaagd vonnis aan
verweerder een servituut van uitzicht
erkend te hebben dat voor lu~m, aan(1) Zie Verbr., 19 JVIei 1853 (Bull. en
PAsrc., 1853, I, 316); 12 December 1878
(ibid., 1878-1879, I, 95); 14 Februari 1889
(ibid., 1889, I, 123); 5 JVIei 1892 (ibid., 1892, I,
243); ·28_ December 1893 (ibid., 1894, I, 6).
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bouwen (non altius tollendi) medesleepte.
Welnu, tusschen de wetsartikelen, door
hem . ingeroepen, zijn er verschillende,
namelijk artikel 51±1± en 691 van het
Burgerliik Wetboek, die zouden geschonden geweest zijn in geval van gegrondheid
van dit middel.
Die eerste grond van niet-ontvankelijkverklaring moet dus verworpen worden.
II. Over den tweeden grond van nietontvankelijk-verklaring :
Volgens verweerder zou het middel
nieuw zijn, omdat er geen blijk is dat de
rechter zou uitgenoodigd geweest zijn
over· de bewering te beslissen dat het
recht door verja1'ing bekomen om in een
scheidsmuur tusschen twee erven openingen te behouden, die wederrechtelijk
waren g·emaakt, niet voor gevolg zou
hebben het bekomen ten laste van het
naburig· erf van een servituut non altius
tollendi.
Aanlegger heeft, volgens de bewoordingen van het aangeklaagd vonnis en
van het vonnis waartegen beroep, zijn
vordering gegrond op zijn beweerd recht
om te mogen bouwen tegen den gemeenen
muur, waarin de opening bestonq, er die
opening te mogen verstoppen.
Welnu, zulk een vordering hield noodzakelijk de bewering in dat ven'leerder
geen uitzichtsservituut bezit tegen het
aanliggend erf, begriipende verplichting
non altius tollendi. Indien, inderdaad,
aanleggor het recht had om tegen den
muur te bouwen, sloot dit recht de erfdienstbaarheid non altius tollendi uit.
Bijgevolg mag het middel niet als
nieuw aanzien worden, daar het stilzwijgend maar onbetwistbaar in het stelsel, voor den rechter ten grande staande
gehouden, begrepen was.
III. Over den grond :
De aangevochten beslissing· is in geen
tegenstrijd met uwe sedert lange jaren
vaststaande rechtspraak (zie 19 Mei 1853,
PASIC., 1853, I, 316; 12 December 1878,
ibid., 1878, 1879, I, 95· 14 Februa.ri 1889,
ibid., 1889, I, 123; 5 Mei 1892, ibid., 1892,
I, 243; 28 December 1893, ibid., 1894,
I, 69).
Ze schijnt den rechter ingegeven geweest te zijn door eene verkeerde opvatting der artikelen van het Burger.lijk
Wetboek betreffende de openingen in de
muren tusschen aan elkander palende
erven, namelijk artikelen 676, 677, 678,
679 en 680.
Laat ons opmerken dat de beschikkingen dier artikelen nagenoeg in dezelfde
bewoordingen door het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek werden overgenomen, en

da.t zij daarin voorkomen onder eene
betiteling die misschien wei mag aanzien
worden als meer redelijk gekozen dan die
van den « Code Napoh3on "• te weten :
Van de 1·echten en verplichtingen tusschen
eigenaars van naburige erven, in plaats
van : Des servitudes etablies pa1' la loi.
Die betiteling komt beter overeen met
de juiste bedoeling dier artikelen, en
brengt, ons dunkens, veel bij tot hunne
juiste verklaring; ze doet uitschijnen dat
er eerder spraak is van werkelijke inkrimpingen van het recht van eigendom
dan wel van echte servituten.
Plaatsen wij ons eerst in de veronderstelling dat de beschikkingen- van artikelen 676 en 677 stipt nageleefd werden.
In een niet gemeenen muur, waartegen
het erf eens anden, onmiddellijk aanligt,
zijn lichten of vensters gemaakt juist op
de voorgeschreven wijze.
·
Wat ligt daarin te vinden? lets minder
dan hetgeen de eigenaar van dien muur
zou hebben vermogen, indien die twee
artike!en niet bestonden; 1ijn recht van
eigendom, zooals het door artikel 544 bepaald wordt, zou hem immers de macht
hebben gegeven, zulke openingen in zijn
muur te maken, als -'t hem zou hebben
beliefd.
·
'T is hij, de eigenaar van den muur,
hij aileen die iets te verduren heeft gehad
met die openingen enkel te hebben mogen
maken volgens de voorschriften der bedoelde artikelen.
Wei zal hij daaruit eenig nut kunnen
trekken en zal ziin na:buur een zeker
hinder of ongemak er door te lijden
hebben.
Maar 't een en 't ander zal maar enkel
toevallig, of misschien beter gezegd, feitelijk zijn. Want, en die opmerking schijnt
ons hoofdzakelijk, geen de minste positieve wederzijdsche verplichting wordt
aan den nabuur door de wet opgelegd.
Deze behoudt op zijn erf zijn voile recht
van . vrij genot en beschikking. Van dit
vrij genot en die voiledige beschikking
heeft hii hoegenaamd niet~ af te staan,
namelijk opdat de eigenaar van den
muur wei het door hem beoogd nut werkelijk geniete. Niets heeft hij daartoe te
doen of te Iaten, zijnde aileen uitgesloten
daden van kwaadwilligheid of 't geen
men noemt « misbruik van recht "·
Ware het inzicht des wetgevers anders
geweest, dan zou hij wel zeker bepaald
hebben op :welke wijze hij wilde dat de
nabuur het bekomen en het behouden
van het voordeel, dat de eigenaar van
den muur zich had willen verschaffen,
moest verzekeren.
Welnu daarvan beeft zich de wetgever

~~-

-

237-

volstrekt onthouden. Men zou te vergeefs
in gansch onze wetgeving een enkele
beschikking trachten te vinden, krachtens
welke rechtstreeks of onrechtstreeks de
nabuur zou genoodzaakt zijn een zekere
ruimte van zijnen grond open of vrij te
laten opdat de eigenaar van den muur
wei door de daarin gemaakte openingen
werkelijk van het Iicht geniete dat hij
zich heeft willen verschaffen.
Alles · hangt uitsluitelijk af van den
staat der plaatsen en van de mate in
dewelke de nabuur van zijn recht van
eigendom reeds zal hebben gebruik gemaakt of in de toekomst gebruik zal
·
maken.
Artikel 676 is dusdanig opgesteld dat,
voor zooveel het aan den eigenaar van
een muur een recht toekent, dit recht op
het oogenblik zelf waar hij er zou willen
van g·enieten, feitelijk te niet zou kunnen
gegaan zijn. Een gebouw zal mogelijk
reeds kunnen opgericht zijn geweest zoo
kort nabij zijnen muur dat er van Iicht
door de o.peningen · te bekomen geen
sprake zal kunnen zijn.
Blijft er van den kant van den nabuur
eene voldoende vrije oppervlakte over
opdat dit recht niet ijdel zij, dan zal de
mate van die oppervlakte, op dit oogenblik, juist deze zijn waarbinnen het genot
der openingen zal zijn beperkt; maar aan
den eigenaar van den muur te oordeelen
of hij het wagen zal op het behouden van
dien toestand in de toekomst te rekenen.
Tusschen de verschillende vermogendheden van den aanliggenden eigenaar
blijft die bestaan van ook een muur te
bouwen, en dit wel op de uiterste grens
van zijn erf en, maakt hij gebruik van die
vermogendheid, dan gaat van rechtswege
het genot der bestaande openingen te
niet.
Veel meer, niet aileen heeft de wet geen
de minste verplichting aan den nabuur
opgelegd, maar ze heeft, voor het geval
bij artikelen 676 en 677 voorzien, geen
afwijking gebracht aan de beschikkingen
van artikel 661.
De muur waarin de openingen werden
gemaakt is een niet gemeene muur, die
onmiddellijk aan eens anders erf aanJigt.
Bijgevolg behoudt · de nabuur het hem
door dit artikel 661 toegekend recht; hij
mag dien muur gemeen maken, en, maakt
hij hem geheel gemeen, 't zij inbegrepen
het gedeelte waarin zich de openingen
bevinden, dan heeft dit gemeen-maken
voor onvermijdelijk gevolg het mogen
afschaffen der openingen.
Ziedaar, volgens ons, de ontegensprekelijke rechtelijke toestand die spruit uit de
beschikkingen van artikelen 676 en 677.

Komen wij nu tot het bijzondere
vraagstuk dat zich in het onderhavig
geval voordoet :
In een muur opgericht aan de scheidslinie van twee erven, maar die niet
gemeen is, bestaan sinds meer dan d!!rtig
jaar vensters die wederrechtelijk werden
gemaakt, 't zij buiten de voorwaarden
vastgesteld door artikelen 676 en 677 :
't zijn openende vensters die steeds uitzicht over het goed van den nabuur hebben toegelaten.
De nabuur heeft dien muur gemeen
gemaakt; hij wil er tegen bouwen en bijgevolg· de vensters doen verdwijnen.
Mag de eigenaar van den muur zich
daartegen verzetten als hebbende door
verjaring een recht van uitzicht bekomen,
met verplichting voor den nabuur hem
daartoe de noodige plaats op zijn erf vrij
te laten?
Het antwoord op die vraag moet, ons
dunkens, ongetwijfeld negatief zijn. De
nabuur heeft, wei is waar, door 't verloopen van het verjaringstiJdperk, de
macht verloren zuiver en aileen het sluiten
van de vensters te vorderen.
De wederrechtelijkheid der wijze o;p
dewelke de vensters gemaakt werden .Is
ten bate van den eigenaar verjaard.
Zoolang de nabuur zijn erf in den staat
zal laten waarin hij zich totdan toe
bevond, zal hij het hinder of ongemak,
dat het bestaan der vensters . hem kon
aanbrengen, moeten verduren.
Maar daarbij blijft de· uitwerking der
verjaring beperkt.
Aan de zijde moet gesteld de gedachte
dat, door het hehouden van openende
vensters, gekeerd naar het erf van den
nabuur, waardoor de eigenaar van den
muur Iicht en Iucht bekomen kon eP zelfs
onbescheid.en blikken slaan, het recht
van eigendom van den.· nabuur in de
minste mate aangetast zou geweest zijn,
inzonderheid de vermogendheid aan dit
recht gehecht, te mogen bouwen zoo· wijd
zijn grond zich uitstrekt.
Een openende of niet openende venster,
dat dooi· zijn bestaan aileen eene actieve
erfdienstbl'larheid zou daarstellen, namelijk die van niet te mogen bouwen, kent
de wet niet.
Zulk een erfdienstbaarheid is onzichtbaar, en onzichtbare erfdienstbaarheden
kunnen slechts, krachtens artikel 691 van
het Burgerlijk Wetboek, bij eenen titel
worden vastgesteld. Het genot zelfs
sedert . onheuglijke jaren is niet voldoende om die erfdienstbaarheid te verkrijgen.
Die beschouwingen schijnen ons vol-
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doende om de onwettelijkheden van het
bestreden vonnis te bewiJzen.
Moge het toch niet zonder belang
schijnen er nog de volgende opmerking
aan toe te voegen :
De rechter ten gronde schijnt ons niet
gansch onbewust te zijn geweest van
moeilijkheid tegen dewelke zijn stelsel
stuitte.
Moest, zoo dit stelsel wilde, eene erfdienstbaarheid non altius tollendi ten laste
van aanlegger erkend worden, dan bleef er
over te zeg·gen welke de maat was van die
erfdienstbaarheid, namelijk tot welken
afstand van den muur aanlegger zijn
grond moest onhebouwd Iaten.
Dit punt was zoodanig netelig dat hij
er wel een onweerleghaar opwerping tegen
zijn beslissing had moeten zien.
Maar hij stapte er over heen en beval
dat de vrij te Iaten plaats zou zijn :
19 decimeter; 19 decimeter, 't is te zeggen de afstand vastgesteld door artikel 678
voor de rechtstreeksche uitzir.hten.
De fantastische aard dier bepaling doet
de ongerechtigheid van het door het vonnis gehuldigd princiep nog meer uitschijnen.
De afstand vermeld in artikel 678 is
immers te nemen op den grond zelf van
den eigenaar van den muur, en kan niets
g·emeen h.ebben met de mate eener erfdienstbaarheid op den grond van den
nabuur.
LAURENT, die de Belgische rechtspraak
niet heeft meenen te mogen bijtreden,
bestrijdt nochtans een arrest van het
Fransch Cassatiehof dat ook beslist heeft
dat 19 decimeters moesten vrijgelaten
worden door den nabuur, en hij eindigt
omtrent dit punt rriet te zeggen : " En
definitive il n 'y a pas de loi; I'article 678
ayant un tout autre objet. Reste done
l'article 701, dont !'application est une
question de fait » (LAURENT, Principes de
droit civil, boek VIII, n° 66, blz. 91 eP 92).
"11 n'y a pas de loi I ». Ons dunkens had
die diepdenkende rechtsgeleerde daarbij
moeten stil blijven.
<c' Pas de loi », dus geen recht, dat was,
meenen wij het echt besluit der redeneering.
Wat betreft artikel 701 welk den eigenaar van het dienstbaar erf verbiedt iets
te verrichten dat strekken mocht om het
gebruik der erfdiens tbaa1 heid te verminderim of hetzelve ongemakkelijker te
maken, dit veronderstelt een erfdienstbaarheid bij titel vastgesteld of ten
m:inste waarvan de mate stipt op voorhand bepaald zij. Welnu noch 't eim,
noch 't ander bestaat ter zake.

Wij besluiten tot de verbreking van het
aangeklaagd vonnis.
ARREST.

Gelet op het best.-.eden vonnis, gewezen
door de rechtbank van eersten aanleg te
Leuven, den 7 Juli 1936;
Omtrent het eerste middel : schending
en verkeerde toerassing van de artikelen
544, 675, 676 678, 686, 688, 689, 690,
691, 692 en 2229 van het Burgerlijk
Wetboek, en artikel 97 van de Grondwet,

doordat, met aan eischer in verbreking
het verbod op te leggen op zijn eigendom
te houwen, inzonderheid tegen een muur,
die met verweerder in verbreking geheel
gemeen was; het bestreden vonnis aan
laatstgenoemde een erfdienstbaarheid toegekend heeft op het eigendom van eischer,
dan wanneer het bestaari van zoodanige
elfdienstbaarheid volgde noch uit de wet,
noch uit een titel, en het aldus aangeno.men heeft dat het door verjaring verkreg~m recht van verweerder, om in zijn
muur een opening of een venster te
behouden, die gemaakt was in strijd· met
artikel 676 van het Burgerlijk Wetboek,
de erf.dienstbaarheid van uitzicht op het
erf van den nabuur met zicb bracht;
Aangaande het eerste middel van nietontvarikelijkheid, afgeleid daaruit dat het
middel tegen .het bestreden vonnis aanvoert dat het aan eischer in verbreking
verboden heeft · te bouwen op of tegen
een muur, die met verweerder gerrieen
werd gemaakt, en dit middel nochtans
verzuimt de schending in te roepen va:n
artikel 657 van het Burgerlijk Wetboek,
waarvan de tekst aan elken eigenaar het
vermogen verleent. tegen een gemeenen
muur te bouwen :
Overwegende dat het middel steunt
daarop dat het bestreden vonnis aan
verweerder in verbreking een erfdienstbaarheid op het erf van den nabliur heeft
toegekend, welke erfdienstbaarheid voor
eischer de verplichting non altius .tollendt
medebrengt; da t het de artikelen van het
Burgerlijk ·wetboek, onder meer de artikelen 544 en 691, aanduidt, welke dien
bepaalden grief betreffen en welke geschonden zouden geweest zijn;
Aangaande het tweede middel van nietontvankelijkheid genomen daaruit dat,
- wijl eischer in verbreking de v66r den
rechter in beroep genomen conclusie niet
aan zijn voorziening heeft toegevoegd, en
wijl uit het bestreden vonnis niet blijkt
dat aan den ten gronde oordeelenden
rechter werd onderworpen het middel
aanvoerend dat het door verjaring verkregen recht om in een tot scheiding tus-
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schen twee erven dienenden muur een in
strijd met het Burgerlijk Wetboek gemaakte opening te behouden, geen verkrijging medebrengt van een erfdienstbaarbeid non altius tollendi ten laste van
het erf van den nabuur, - dit mid del
nieuw is en niet ontvankelijk;
Overwegende dat uit het bestr-eden
vonnis en uit het vonnis waartegen beroep
volgt dat eischer in verbreking zijn eisch
heeft gesteund op zijn recht om te bouwen
tegen den gemeen gemaakten muur,
waarin zich de betwiste opening bevond;
dat uit zoodanige vraag de bewering
voortvloeit dat verweerder in verbreking
ten laste van het erf van den nabuur
geen erfdienstbaarheid van uitzicht, met
verplichting non altius tollendi, bezit; dat,
inderdaad, indien eischer in verbreking
geenszins, zooals hij beweerd heeft, zijn
recht heeft verloren om tegen den gemeenen muur te bouwen, verweerder tegen
hem zoodanige erfdienstbaarheid niet
heeft kunnen verkrijgen; dat aldus het
middel, hetwelk impliciet, maar noodzakelijk, volgt uit de stening, verdedigd
voor den ten gronde oordeelenden rechter,
geen nieuw middel is;
Ten grande :
Overwegende dat het middel, zooals
het _is opgegeven, tegen bet bestreden
vonnis inbrengt dat het beslist dat de
opheffing, door verjaring, van een verbod,
hetwelk de op het naburig erf gerichte en
in strijd met de wet gemaakte vensters
of openingen treft, noodzakelijk een erfdienstbaarheid van uitzicht op dit erf toekent, en dat zij derhalve dit erf bezwaart
met een erfdienstbaarheid non redificandi
of non altius tollendi;
Overwegende dat het bestreden vonnis
verklaart dat de gemeenheid van het gedeelte van den muuT, waarin zich het
betwiste venster bevond, door eischer in
verbreking werd verkregen, maar beslist
da t verweerder in verbreking het recht
heeft dit venster te behouden;
Overwegende dat de wet aan den eigenaar een verplichting non faciendi oplegt,

door zijn recht om in zijn muur openingen te maken te beperken; en daaruitvolgt dat, krachtens bet beginsel tantumprrescriptum quantum possessum, de eige-_
naar, die meer dan dertig jaar lang in
zijn muur openingen heeft gehad, op een
minderen dan den bij de wet bepaalden
afstand, zich door de verjaring enkel
heeft kunnen bevrijden van bedoeldeverplichting; dat daaruit niet kan worden
afgeleid dat deze verjaring hem ipso f'actoeen actieve erfdienstbaarheid van uitzicht op bet erf van den nabuur heeft
doen verkrijgen, erfdienstbaarbeid die·
voor den eigenaar van dit erf de verplichting non altius tollendi of non redificandi
medebrengt;
Overweg·ende, bovendien, dat zoodanigeerfdienstbaarbeid niet zichtbaar is en,
luidens de bewoor-dingen van artikel 691
van het Burgerlijk Wetboek, niet kan
verkregen worden door verjaring;
Overwegende dat door het feit aileen
dat het betwiste venster meer dan dertigjaar bestaan heeft, feit vastgesteld doorden ten gronde oordeelenden rechter, verweerder in verbreking geen actieve erfdienstba arheid op het erf van den nabuurheeft kunnen verkrijgen;
Overwegende, anderzijds, dat het recht.
om de gemeenheid te verkrijgen, onverjaarbaar is en, krachtens artikel 675 van
bet Burgerlijk Wetboek, de verkrijgervan de gemeenheid· van een muur het
recht heeft om de in dezen muur gemaaktevensters en openingen te doen verdwijnen ~
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door het tegendeel te beslissen, de in het.
middel :Jangewezen wetsbepalingen heeft.
geschonden;
Om die red en en, het. Hof verbreekt ..•
21 December 1939. - 1e Kamer. Voo1·zitter, H. Hodum, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie,
H. Gesche, procureur gerieraal. - Plei-tel·s, MMr• De Winde en Veldekens.

-~- ,,_L -----.'

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE
VAN DE ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZAMELING .

ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING
JAARG.ANG 1939

Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte inhoudsopgaven
, gerangschikt zijn (1).
F

A
Amnestie.
Arbeidsongevallen.
Assisen.

Fabrieksmerken.
Faillissement. ,

G

B
Bankbreuk.
Belastingen en taxes.
Benamingen van oorsprong.
Beroep.
Bescherming der maatschappij (wet van 9 April 1930
tot).
Beslag.
.
Bevoegdheid en rechtsgebied.
Bewijs.
Brandstichting.
Burgerlijke rechten.

c

Gecontroleerd .beheer.
Geestrijke dranken.
Gemeenteverordening.
Gerechtelijke bijstand.
Gerechtskosten.

D

0
Oplichting.
Overeenkomsten.
Overspel.

R

H
Huiszoeking.
Huur van werk en van diensten.
Huwelijk.

J

'congo.
Dagvaarding.
Deelneming.
Dooding-Verwondingen.
Douanen en accijnzen.

M
Mededader.
Medeplichtigheid.
Militie.

Jacht.·

Rechterlijke inrichting.
Rechterlijke macht.
Rechtspleging in burgerlijk e
zaken.
Rechtspleging in fiscale za·
ken.
Rechtspleging in strafzaken
Regeling van rechtsgebied.

s

K
Kinder bescherming.
Koophandel-Koopman.

E
Eerherstel van veroordeelden. . Lijfsdwang.
Erfdienstbaarheid.
Loterij.

Schuldvergelijking.
Spel.
Straf.

L

T.
Tal en.

(1) N. B. Onder elke korte inhondsopgave worden de datum vau het arrest en de bladzijde, waar het
in de verzame!ing gedrul<t staat, verme!d.

..,

2

ALPHABETISCHE LIJS'I' VAN DE TITELWOORDEN.

u
Uitlevering.

v
V alschheid.
Vennootschappen.
Verantwoordelijkheid buiten
overeenkomst ontstaan.
Verberging (bedrieglijke).

'

I

I

Verbreking.
Vereeniging zonder winstoogmerk.
.
Verjaring in strafzaken.
Verkeer.
Verkoop.
V erkoop met premien.
V erlating van familie.
Verlofdagen (betaalde).
V ernieling.
V erzekeringen.
Visscherij.

I

Voedingsmiddelen.
V o:tinissen en arresten.
Voorloopige hechtenis.
Vrijheid van vereeniging.

w
W egen te land.
Wegen te water.
Wegers, meters,
ters.
Wet.

scheepsme-

:_--

AMNESTIE. -

ASSISEN.

3

A
AM NESTlE.
Fisoale amnestic . .Wet van 7 Mei
1937. - Behoua van den stratbaren aa1·d
van de teiten waarop zij van toepassing
is. - Toekenning van een beperkte kwijtsohelding voor geld8traffen .opgelegd doo1·
een eindbe.~lissing. Ofschoon de wet

van 7 Mei 1937 den titel draagt van wet
betreffende de fiscale amnestie, ontneemt
zij geenszins aan de feiten, die zij bedoelt, hun strafbaren aard, en verhindert
zij niet dat de daders van die feiten v66r
de bevoegde rechtbanken worden gebracht.
De kwijtschelding, die de wet van
7 Mei 1937 betreffende de fiscale amnestie
· verleent, geldt slechts voor de geldstraffen waartoe overtreders, krachtens een
eindbeslissing van de bevoegde rechtbank
of administratieve overheid, werden veroordeeld.
16 Januari 1939.
12

AnBEIDSONGEVALLEN.
1. - Ele-menten waarop de ?"Cchte1· kan
steunen o-m te besUssen dat de bijzondere
wetgeving 1lan toepassing is.- Om te be-

slissen dat een werkgever gewoonlijk een
of meer werklieden. gedurende ten minste
twee maanden per jaar bezigde, en derllalve de wetten op de arbeidsongevallen
van toepassing is, kan de ten gronde oordeelende rechter steunen op zekere gedragingen van den werkgever en op zekere
vaststellingen gedaan door den arbeidstoezichter. (Wetten op de vergoeding van
de schade volgend uit de arbeidsongevallen, geordend door kon. besl. van' 28 September 1931, art. 1.)
16 Maart 1939.
96
2. - Wetten gem·dend den 28n Septembm· 1931. - Jager die een jachtwachte1·
heett aan_qesteld. - Is geen hoofd van
ondente-ming onderwo1·pen aan die wetten. - De jager die ten behoeve van zijn

jacht een Wl/-Chter in dienst neemt is geen
hoofd van een onderneming die aan de
wetten op de arbeidsongevallen, geordend
bij koninklijk besluit van 28 September
1931, onderworpen is.
13 Februari 1939.
50
3. - Bceedigd jachtwachte·1· slachtotter van ongeval tijdens zijn ronde. Wet op a?·beidsongevallen niet van toepassing. - De wet op de arbeidsongeval-

len is niet van toepassing op den privaten, regelmatig beeedigden jachtwachter,
die zich kwetst tijdens een ronde door
hem verricht op het gebied dat aan zijn
waakzaamheid is toevertrouwd.
23 Februari 1939.
62
4. - Beeedigd jachtwachte1· slachtotter van een 011ge1:·al terwijl hij zijn dienst
waa1·nee-mt.
Wetten gem·aena den
28n Septe-mbe1· .1981 niet van toepassing.
Bijkonwnde p1·estaties, buiten een
dienstcont~·act of arbeidsove?·eenlco-mS"t bij
die wetten voo1·zien. - Zonder inv~oed.

- De geordende wetten op de arbeidsongevallen zijn niet van toepassing op de iu
dienst van private personen staande beeedigqe jachtwachters, die gekwetst worden in de uitoefening van hun bediening.
De omstandigheid dat de jachtwachter
tevens -yoor zijn patroon andere bezigheden verricht, zonder verbonden te zijn
door eenig dienstcontract of arbeidsovereenkomst, bij die wetten voo1·zien, heeft
geen invloed.
13 Februari 1939.
GO

ASSISEN.
1. - Jury. - SamensteZZing. - Moet
niet geschieden op de openba1·e zitting. -

De samenstelling van de tot oordeelen geroepen jury moet niet geschieden op de
openbare "terechtzitting. (Wb. van Strafv.,
art. 399; wet van 18 Juni 1869, art. 114.)
31 .Januari 1939.
30
2. - Ju1·y. - A_fleggen van !len eed. Op de open baTe zitting. - De eedafiegging van de gezworenen moet geschieden
op de openbare terechtzitting {Wb. van
Strafv., art. 312.)
31 Januari 1939.
30
3. - Getuigen. - Voorzo·ruen o-m te
beletten tlat getuigen met elkande1· ove1·
de zaalc sprelcen. - Niet voorgeschreven
op straf!e van nietigheid. - De bepaling

van artikel 316 van het Wetboek van
Strafvordering, dat voorziet dat de voorzitter desnoods maatregelen neemt om de
getuigen: te beletten, v66r hun getuigenis,
onder elkaar over het misdrijf te spreken, is geen wezenlijke vorm, en is ook
geen vorrn die voorgeschreven is op
straffe van nietigheid.
31 Januari 1939.
30
-

4. - Vrije -macht van den vom·zitte1·.
Onde1·zoek bevolen aan een ojficie1· van
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gerechteUjke pol·itle. Plicht vervul(l
buiten de terechtzitting en in aanwezigheid van beschul(ligde i-n dezes be/.ang. Geen oversch1'ijding van macht. De

voorzitter van het Hof van assisen gaat
de hem door artikel 268 van het W etboek
van Strafvordering verleende macht niet
te buiten, wanneer hij op de openbare
terechtzitting aan een officier van gerechtelijke politie bevel geeft om, buiten
de gehoorzaal en in aanwezigheid van beschuldigde, een punt nader te onderzoeken in het belang van beschuldigde.
31 Januari 1939.
30

5. - Hooren van het openbaar ministe1'ie. - Vraag van beschuldigde om hem
akte te verleenen. Vraag bet1·e[fende
het niet-nak.omen van een wM:enlijlcen
vo1·m. - Is een wezenlijke vorm het hooren van het openl:laar ministerie, vooraleei· door het Hof van assisen het arrest
wordt verleend, waardoor uitspraak gedaan wordt over de vraag van beschuldigde er toe strekkend zich akte te doen
verleenen van het niet-nakomen van een
op straf van nietigheicl voorgeschreven
vorm.
31.Januari 19.'39.
30
6. -

Arrest dat weigert aan beschttl(ligde akte te verleenen. - Draagwijdte.
Hen·oepin,q mogelijlc. Ret arrest

waardoor het Hof van assisen weigert
akte te verleenen van een feit dat, zooals beschulcligde hield staan, ter zitting·
geschied was, heeft de waarde van een
verklaring waardoor het Hof bevestigt
dat het van dat feit geen kennis heeft op
het oogenblik dat het zijn verklaring uitbrengt. Indien het Hof daarna tot een
andere overtuiging komt, is het zijn

plicht zulks te verklaren, desnoods door
de herroeping van de eerste beslissing.
31 Januari 1939.
30
7. - A.1'1·est dat weige1·t aan beschuldigde alcte te verleenen aangaande een
feit. Arrest gewezen zonde1· dat de
wezenlijlce vo1·men werden nageleefd. He1-nomen na vervulling van cle vormen.
- lYettig. - Het is het Hof van assisen

niet verboclen, onder inachtneming van
de wezenlijke vormen ·en van de op
str affe van nietigheid voorgeschreven
vormen, opnieuw een verklaring te doen,
die eerst zonder naleving van deze vormen werd gegeven, en waardoor het geweigerd heeft aan beschulcligde akte te
verleenen van een feit dat, naar hij
houdt staan, ter zitting gescllied is.
31 .Januari 1939.
30
8. - Rechten van de venledig'inu.
Onde·rzoelc 1Zo01· voorzitter bevolen op de
openbare terechtz,itting, - Plicht vervuld
do01· een o,tjicier van ge1·echtelijke politie
in aanwezi,qheid van besch-uZdirtde. Geen m·aag van de Taadsrnannen orn beschuldigde te ·reruezeUen. - Geen verbod
om hem te vergezeUen. - Geen schencl,inu
van de 1·echten der verdedigin.!J. - Wan-

neer de voorzitter van het Hof van assisen aan een officier van gerechtelijke
politie bevel heeft gegeven om een punt
nader te onderzoeken buiten de gehoorzaal en in aanwezigheid van beschuldigde,
en zijn raadsmannen, daarvan verwittigd
op de openbare zitting, niet gevraagd
hebben om den beschuldigde te vergezellen, of hun niet verboden wercl den beschuldigde te vergezeUen, werden de
rechten van de verdediging niet geschonden.
31 Januari1939.
30

B
2. Grondbelast,i:ng. Nieuw bcboschte gronden. - Artikel 6 van de wet

BANKB.REUK.
-

Wet van 12 Feb1·uari 1897, artf.kel 2, 2°.
VerbUjfplaats in Belgie. - Beteekenis.

- In artikel 2, 2°, van de wet van 12 Februari 1897, beteekenen de woorden << verblijf in het land >>, een regelmatige vestiging in het land, overeenkomstig de wetten en verordeningen. (Stilzwijgencl aaugenomen.)
30 Januari 1939.
29
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1. ken. -

Openba1·e · 01·de. - Belast-ingzaVan openbare orde. - Belasting-

zaken zijn van openbare orde.
7 Maart 1939.

76

van 13 Juli 1930, luidend dat nieuw beboscllte gronclen, wegens hun nieuwen
aard slechts belastbaar zijn met ingang
van 1 Januari van het twintigste jaar, te
rekenen van af de bebossching, is van
toepassing zoowel op de gronden die
nieuw beboscht werden sedert het in werking ti·eden van de wet, als op gronden
die nieuw beboscht werden v66r dezen
datum.
19 September 1939.
207
3. G'rondbeZasting.
171-ijsteUintJ
of verm·i:nclering. Bott,Wg1·oncl. De

eigenaar van een bouwgrond, die niet
op een andere wijze dezen grond ten
nutte maakt, heeft geen recht op vrijstel-
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ling of vermindering van de grondbelasting, tenzij tengevolge van buitengewone
en van zijn toecloen onafhankelijke omstancligheclen het voorcleel dat hij uit het
onroerend goed trok, ten tijde dat bet
kadastraal inkomen werd bepaald, te
niet gedaan of verminderd werd. (Belastingswetten geordend den 6 .Augustus
1931, art. 13, § 1.)
20 November 1939.
222
4. G1·ondbelasti-ng.
Orwoerencl
goed aangewend, zonder winstgevend doel,
tot het onde1·wijs. --'- V1"ijstellin.Q van de
belasting. - ""\Vanneer een onroerenc1 goed

door zijn eigenaar, die geeilerlei winst
beoogt, wordt gebruikt tot het onderwijs
en geheel noodzakelijk is tot den goedeu
gang van clit werk, is vrijstelling van de
geheele grondbelasting verleend. (Wetten
geordend door kon. besl. van 12 September' 1936, art. 4, § 3.)
.31 October 1939.
218
5. - Grondbelasting. - AYti7cel13 van
de wetten ,ffe01'dend den 6n A~tgustus 19.'11.
- On1·oe1·end goed uitgebaat door den eiVermindering van cle belasgenaa?·. ting. - Artikel 13 van de belastingwet-

ten, geordend den 6n Augustus 1931,
maakt geen onderscheid tusschen het geval waarin een onroerend goed in huur
wordt gegeven en het geval waarin het
door den eigenaar wordt uitgebaat; deze
heeft recht op kwijtschelding of vermindering van de belasting, indien hij doet
blijken van de buitengewone omstandigheden, die aanleiding gaven tot een verschil van ten minste 10 t. h. tusschen het
kadastraal inkomen en de uit zijn onroerend goed rechtstreeks getrokken opbrengst, welke opbrengst het << werkelijk
verkregen inkomen )) uitmaakt, dat door
hoogervermelde bepaling voorzien wordt.
tJ Februari 1939.
42
6. - Grondbelasting. - BepnUng vern
hct we1·lcelij1c nctto-inlcornen. -:-- Krach-

tens de wetten op de inkomstenbelasting,
geordend bij koninklijk besluit van
12 September 1936, wordt het werkelijk
netto-inkomen .van de aan de grondbelasting onclerworpen onroerende goederen bepaal<l overeenkomstig artikel 13, § 2, van
die wetten. Van clat inkomen mag uiet
worc1en afgetrokken bet bedrag van cle
interesten van een schu}clvordering gewaarborgcl door een hypotheek die gevestigd is op die onroerencle goederen.
11 J uli 1939.
205
7. - G1·ondbelasi'ing. - Karlastrartl vnkomen. Vaststelling. Tennijn bepaald voo1· het neerleggen van het verslag van den derde-scheidsrcchte1·.

Geen enkele wetsbepaling straft met nietigheid het deskunclig verslag van den
aangewezen derde~scheidsrechter, bij vaststelling van het kadastraal inkomen, inclien het verslag niet is neergelegd bin-

5

nen den termijn van een maand. (Kon~
besl. van 8 September 1930, artt. 5 en 11.)
10 Januari 1939.
8
8. - G1'ondbelasting. - Kadast1·aal inkomen. - Di1·ectetw vnn belastingen bevoegd ·om te onderzoelcen ot de fo?·maliteiten, voo1~zien voo1· het vaststellen van
dat inkomen, we1·d.en nageleefd. De

directeur der belastingen mag de bestanddeelen van het kadastraal inkomen, die
tot grondslag dienen van de gronclbelasting, niet onderzoeken, maar hij is bevoegd om 11a te gaan of het bestuur de
formaliteiten, voorgeschreven tot het
vaststellen van dat inkomen, heeft nageleefd. (Kon. besl. v. 8 September 1930,
artt. 5 en 11.)
10 Januari 1939.
8
9. - GrondbelasUng. - Gemeentelijlce
opcentimes. ~ Heffing bevolen door Bestendige Deputatie~ - Vereisohten. - De

macht om ambtshalve de helfing te bevelen van opcentimes bij de cedulaire belastingen, betaald in een gemeente, behoort
aan de Bestendige Deputatie slechts om
cle gemeente toe te laten haar eischbare
schulden te betalen. (Gemeentewet van
30 Maart 1836, gewijzigd door de wet van
7 Mei 1877, art. 133.)
· 14 Maart 1939.
89
10. - Belasting op de inkomste·n.
Belgisch Congo. - Vennootschappen.
Bijzonder 1·egime ingesteld door de Belgische wei van 'Bl J uni 1927. - Voorwaarden tot toepassing. - Het bijzonder re-

gime in fiscale zaken ingestelcl door de
wet van 21 Juni 1927 is slechts van toepassing op de vennootschappen die hun
maatschappelijken zetel of hun hoofdbestuur in Belgie hebben en die al hun zetels voor exploitatie in de Kolonie bezitten; daarvan zijn uitgesloten de vennootschappen die eel1 zetel voor exploitatie
hebben in Eelgie of in een ancler land.
7 Februari 1939.
44
11. - Belasting op de inkomsten.
Vennootschap op aandeelen. - Mogelijlcheid om rnobiliiJninlcomsten te verTc1·ijgen.
- Ve1·Jcregen in Bec.Qii3, zijn zij als zoodanig belastbaa1·. ~ Een vennootschap ·op

aandeelen kan mobilieninkomsten verkrijgen, onderscheiden van de bedrijfsinkomsten; indien ~~:ij, voortgebracht, te boek
gebracht en getaxeerd in Frankrijk, in
Belgie worden verkregen, zijn zij in
1aatstgenoemd lancl aan de tr.xe onderworpen.
10 Januari 1939.
4
12. - Belasting 011 de inlcornsten.
Onclerhoudspens·ioenen of lijfrenten belcomen bniten uitoetening vnn een berocp. ~
Niet onde1·worpen aan de beddjfstaxe. -

De onderhoudspensioenen of lijfrenten
die hun oorsprong niet hebben in de uitoefening van een beroep, zijn aan de bedrijfstaxe niet onderworpen. (Geordende

..f

:.
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wetten op de inkomstenbelasting, art. 25.)
12 Juni 1939.
178
13. - Belasting op de bcdrijjsinkomsten. - Onderhottdsgeld (loor een vader
aan zijn zoon uitgekeerd. - Niet onderwoTpen aan de bedrijjstame. -- De onder-

houdsuitkeering, door een vader betaald
aan zijn zoon, is niet onderworpen aan
de bedrijfstaxe. (Belastingwetten georl1end op 6 Augustus 1931, art. 25.)
12 Juui 1939.
175
14. - Belasting op de bedrijj'sinkomsten. - A.anvuUende pm·soneele belasting.
Onderhoudsuitlceel"ing niet onderwo1"pen aan deze belasting. - Daar de onder-

houdsuitkeering vrij is van de bedrijfstaxe en niet voorzien wordt door artikel 29, § 4, 1° en 3° van de geordende
wetten op de inkomstenbelasting, is zij
niet onderworpen aan de aanvullende personeele belasting. (Geordende belastingwetten, art. 42, § 1, gewijzigd door kon.
besl. nr 101 van 22 Februari 1935, art. 1.)
12 Juni 1939.
175
15. - Belasting op de inlcomsten. Bed?"ijfstt'it.(}aven of bed?"ijfslasten.
Beg1·i1J. - De bedrijfslasten of beclrijfs-

uitgaven, die mogen afgetrokken worden
van de totale ontvangsten om de winsten
te bepalen, bedoeld bij ur 3 van artikel 25
van de bij koninklijk besluit van 6 Augustus 1931 geordende wetten op de inkomstenbelastingen, zijn de uitgaven of
lasten welke aan het uitoefenen van het
bedrijf eigen zijn.
28 Februari 1939.
70
16. - Belasting op de i:nlcomsten.
Bed?"ijfslast of bedl"ijfsuitgat;e. - Naa·mlooze vennootsohap. ·-Wanneer het netto-

. bedrag van het bedrijfsinkomen van een
naamlooze vennootschap gedurende het
belastbaar dienstjaar Djloet bepaald worden, hetzij voor de toepassing van de bedrijfstaxe, lletzij voor cle toepassing van
de 111obilientaxe, moet als bedrijfslast, af
te trekken van het bruto-bedrag van het
bedrijfsinkomen der belastingschuldige
vennootschap, worden beschouwd de vermoedelijke huurwaarde, of bet kadastraal inkomen, van de onroerende goederen van de vennootschap die dienen tot de
uitoefening van het bedrijf. (W etten geordend door kon. besl. van 6 Augustus 1931,
art. 26.)
10 Juli 1939.
201
17. - Belasting op de ·inJ.;omsten. Vennootschap 'Uan levensveTzekering. InteTesten bcsteed aan de wiskundige reserves. - Last met bet1·elclcing tot het
geb1·uik van die inlcomsten. - De interest

te besteden aan de wiskundige reserves
is een last die betrekking heeft, niet op
de verkrijging, maar wel op het gebruik
van die inkomsten.
10 Januari 1939.
4

18. - Belasting op de inlcomsten. Leening toegestaan aan een oZUinte van
de studie om toe te laten dat notal"is een
alcte zou kunnen verlijden. - Terugbetaling van de leening onmogelijlc gewor(len. - Uitgavo of last die het karakter
van een bedrijfsuitgave of bedrijjslast
kan hebben. - Ret bedrag van een leening, door een notaris aan een clH!nte van
zijn studie toegestaan opdat die cliente
zou kunnen beschikken over de som die
noodzakelijk is om een schip, dat zij verkoopen wil, in goeden staat te stellen, en
opdat de notaris aldus zou kunnen overgaan tot het verlijden van een akte van
zijn ambt, kan, inclien geen hoop meer oestaat dat de leening terugbetaald zal worden, een bedrijfsuitgave of bedrijfslast
uitmaken.
28 Februari 1939.
70
19. - Belastingen op de inlcomsten.
Aangifte. - Wijziging do01· den contraleur. - Wanneer de controleur van de

rechtstreeksche belastingen het bedrag
van zekere door den belastingplichtige
aangegeven inkomsten en, dientengevolge, het geheele bedrag van die inkomsten vermeerdert, en die vermeerdering
niet enkel een verbetering is van de berekening, verbetering gesteund hetzij op de·
aangifte zelf of haar bijlagen, hetzij op
de uitlegging van de wetsbepalingen betreffende de berekening van Let bedrag
der belasting, moeten de rechtsvormen,
die bij artikel 55 van de geordende wetten op de inkomstenbelastingen zijn voorgeschreven, worden nageleefd.
19 September 1939.
206
20. - Bela.stingen op de inlcomsten. Aangifte. - Vermeerdm·ing doo1· oontmleur.
Kennisgeving voo-rgesohreven
doo1" artilcel 55 der ge01·dende wetten op
de inlcomstenbelastlngen. - Belang voo1"
den belastingpliohtige. Wanneer het

globaal cijfer vau de aangifte van een actH~nvennootschap, waarin begrepen zijn
belastingen vatbaar voor de bedrijfstaxe
en belastingen vatbaar voor de mobilientaxe, vermeerclerd wordt door den controleur cler rechtstreeksche belastingen,
kan die maatschappij er belang bij hebben om, overeenkomstig artikel 55 van de
geordende wetten op de inkomstenbelastingen, aanzegging te ontvangen van die
vermeerdering, ook al slaat deze enkel
op het cijfer van het gedeelte der inkomsten dat vatbaar is voor de bedrljfstaxe,
en al is de maatschappij niet gehouden
uit dien hoofde, werkelijk, als bedrijfstaxe, een som te betalen die het bedrag
van de reeds geheven belasting te boven
gaat.
19 September 1939.
206
21. ~ Belasti-lig op de inkomsten. Belasting vastgesteld en ter 1·olle geb?·ad~t op grand 11an de aang'ifte. - Om-
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staniUgheid die niet belet dat controleu1·
daarna de aangifte verbetert. - Het feit

dat de belasting, bepaald op grond van
de door den belastingplichtige gedane
aangifte, ter rolle werd gebracht, verhindert niet dat de controleur daarna die
a·angifte nog verbetert, de fiscus de verbeterde belasting vaststelt, en ze navordert binnen den wettelijken termijn (ge{)rdende wetten, art. 55).
7 Maart 1939.
'Hl
22. - Belasting 011 de inleamsten.
Bezwacw gesteund op een dt~bbel aanrekening. - Termijn. - Het koninklijk be-

sluit nr 203, van 27 September 1935, laat,
in zijn artikelen 6 en 8, a;m den belastingplichtige slechts toe de herziening van
een aanslag, op grond van een vergissing
of dubbele. aanrE'kening, te vorderen gedurende een termijn van drie jaar te rekenen van de aflevering van het aanslagbiljet.
10 Januari 1939.
4
23. - Belasting op de ·tnlcomsten.
Oommissie voor tamatie. · -

Bevoegdheid.

- De Commissie voor taxatie is bevoegd
om het bedrag van de inkomsten, grondslag van de belasting, te onderzoeken,
maar is niet bevoegd om die belasting te
berekenen, noch om de daarop geldende
wetsbepalingen toe te passen. (Kon. besl.
van 12 October 1930.)
10 Januari 1939.
4
24. - Belasting 011 de i1ikomsten.
li'iscale commi8sie gemadpleegd in een geval waarin de 1.{.'et het niet vereischt. · Is zulks in den wettelijken vorm geschied? - Onderzoelc, daarnaa·,- zonrlm· belang. Wanneer de fiscale commissie

geraadpleegd werd in een geval waarin
<Ie wet haar tusschenkomst niet bevolen
heeft, is bet van belang ontbloot te onderzoeken of deze tusschenkomst geschied is
met inachtneming van den wettelijken
vorm.
7 Maart 1939.
76
25. - Belastin,qen op de inlcornsten. Aan,qifte van belasUngplichtige verbete1·d
·door controleur. - Geen betwisting, Tussohenkomst van de {iscale cornrnissie
niet vereischt. - Wanneet· (•r geenerlei

betwisting is aangaande de door den controleur gedane verbetering van de cijfers,
die de belastingplichtige opgegeven heeft,
kan de belasting volgens dezen nieuwen
grondslag vastgesteld worden, zonder dat
er verplichting bestaat om de fiscale commissie te doen tusschenkomen. (Geor<lende wetten, artikel 55.)
7 Maart 1939.
76
26. - Inbreng in een vennootsohap op
aandeelen. Dividenden tot belooning
van dezen inbreng. - Mob-!Uentame toepasselijk. - De .mobilientaxe treft de di-

videnden, die door de aaudeelhouders

7

van een vennootschap worden ontvangen,
niet krachtens een inschrijving van kapitalen, maar als belooning van een inbreng, zooals een aan die vennootschap
verleende toelating tot exploitatie van
mijnen. (Geordende wetten op de inkomstenbelasting, art. 14.)
1 Mei 1939.
150
27. - MobiWJnbelasting. - Naamlooze
vennootschap. - Uitreiking, aan de aandeelhouders, van een nettodividend, na
att1·ek vari de mobilientame. - Te1·uggave
door {isous van een .gedeelte van deze
tame. - Te1·uggegeven sorn ·aoo1· ve111rWotschap begrepen in de winsten van een ander maatschappelijk jaar. - Hef]ing van
de mobilientaa;e op deze winsten. - Wettig. - Wanneer de fiscus, na de mobilien-

taxe op de aan de aandeelhouders van een
naamlooze vennootschap uitgereikte dividenden te hebben ontvangen, vaststelt dat
te veel werd betaald, en aan dievennootschap een gedeelte van de taxe teruggeeft, is hij gerechtigd deze te innen op
het dividend van een later boekjaar, in
wiens winsten de tet·uggegeven som, door
een beslissing van de vennootschap, werd
begrepen. (Wetten geordend den 6 Augustus 1931, art. 52.)
7 Februari 1939.
46
28. - Mobilientaxe.
Fransch-Belgische overeenkomst van 16 Mei 1931. Inkornsten die in het vermogen van den
belastingplichtige gekomen zijn v66;·
15 Juii 1933.- Ove1·eenkomst niet van toepassin;q. -De Fransch-Belgische overeen-

komst van 16 Mei 1931, goedgekeurd door
de wet van 28 December 1931, is niet van
toepassing op de aan de · mobilientaxe
onderworpen i:n.komsten, die in het vermogen van den belastingplichtige binnengekomen zijn v66r 15 Juli 1933.
13 Maart 1939.
1'\2
29. - Mobilientaxe. - zreu dat aanleiding geett tot de belasting. - Aanslagbajet. - Onderscheid. - Het tot de mo-

bilientaxe aanleiding gevend feit bestaat
in het toekennen of het betaalbaar stellen
van inkomsten, doch niet in l:et ontvangen van een aanslagbiljet (wetten geordend door kon. besl. van 6 Au~ustus 1931,
art. 21). Het aanslagbiljet houdt enkel
verband met de invorclering va1i de belasting.
13 Maart 1939.
82
30. - Mobllientaxe. - Fiscaal dienstjaar waarbinnen het tot belasting aanleiding gevend feit geschied is. - li'iscaal
dienstjaar waarbij de taxe behoo1·t. H et eene dienstjaa1· kan van het andm·
ve1·schillen. Bet fiscaal dienstjaar,

waarbinnen het tot de mobilientaxe aanleiding gevend feit geschied is, is niet
noodzakelijk het fiscaal dienstjaar waaraan de taxe moet worden verbonden (wet...'
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ten geordend door kon. besl. van 6 .Augustus 1931, artt. 32 en 54) .
13 Maart 1939.
82
31.- Nationale orisistame.- Aa1·d.De nationale crisistaxe is een pers0neele
belasting.
G Februari 1939.
39
32. - Nationale m·isistame. -- Van
toepassing op aZle UjHenten. - De nationale crisistaxe treft alle lijfrenten, welkdanig hun oorsprong ook weze. (Wet van
30 December 1932, art. 1, 1°.)
12 Juni 1939.
178
33. - Nationale crisisbijdmge. - Onderhoudspensioen betaald J.;1·achtens wettelijlc verplichting. - Oiisista.re van toepassing. - Het onderlwudspensioen, dat

krachtens een wettelijke verplichting
wordt betaald, is, in beginsel, aan de nationale crisisbijdrage onderworpen. (Wet
van 30 December 1932, art. 1, § 1.)
12 Juni 1939.
180
.34. - Nationale cr·isistame. - Inkomsten voortgebmcht of ontvangen in het
b1titenland. Ondenvorpen aan de belasting. - De nationale crisistaxe treft

de inkomsten van de in Belgie
of verblijvende personen, zelfs
inkomsten voortgebracht of
werden in het buitenland.
30 December 1932.)
6 Februari 1939.
35. - Nationale crisistaxe.

gevestigde
indien die
verkregen
(Wet van
39

- Inlcornsten ontvangen in het buitenland. - Vei·plichting ze aan te geven. F'i:anschBelgische ove1·eenkomst. - De Fransch-

Belgische overeenkomst van 16 Mei 1931,
bekrachtigd door de wet van 28 December
1931, betreft alleen de inning van de belasting en ontslaat niet van de verplichting de in bet buitenland verkregen bedrijfsinkomsten aan te geven.
G Februari 1939.
39
36. - Inkomsten ontv(tngen in het /Juitenland. F'1·ansch-Belgische overeenlcornst die deze inlcomsten in Belgie vrijstelt. ~ Ve1·plichting ze aan te geven als
belastbaar voor de crisistame. De

Fransch - Belgische overeenkomst van
16 Mei 1931, die slechts dubbele belasting
wil vooi:-komen, ontslaat dengene, die de
nationale crisistaxe verschuldigd is en in
Belgie gevestigd is of er verblijft, geenszins van de toepassing van de klimmende
bedrageu voor in het buitenlancl verkregen bedrijfsinkomsten.
6 Februari 1939.
39
37. - Nationale crisisbijdrage. - Inkomsten van om·om·ende goederen. - Belasting gevestigd op het lcadastraa~ inkomen van elk on1·om·end goed atzonderlijk.
- Bepalingen van artikel 8 van het koninklijlc besluit van 14 Jttli 1924- -Betreften geenszins de vestiging van de be~asting.

-

De nationale crisisbijdrage is geves-

tigd op het kadastraal inkomen vail elk
onroerend goed afzonderlijk, zoodat er
geen aanleiding bestaat om de kadastrale
inkomens van de onroetende goedereu, die
aan een belastingplichtige in dezelfde gemeente of dezelfde sectie van gemeente
toebehooren, samen te voegen.
De bepalingen van artikel 8 Yan het koninklijk besluit van 14 Juli 1924 betreffen
enkel het opmaken van de rollen, alsmede
de modaliteiten van inning yan de belasting; zij betreffen geenszins de vestiging van de be lasting.
27 Februari 1939.
64
38. - Nationale cl"isisbijdrage.
lnkomsten van onroerende eigendornmen.
Onve1·deelile Olu·oe1·ende eigendom. Taxe gevestigd op het lcada.straal inkomen van het geheele pe1·ceel . . - Vm·deeling ondm· de gemeenschappelij lee eigena(t1"8 naa1· wV'e.nTedighe,id van het aandeel
van 'iedel". - Kraclltens de wet van 30 De-

cember; 1932 en het koninklijk beslliit van
13 Januari 1933, genomen tot uitvoering
van die wet, wordt cle nationale crisisbijdrage, gevestigcl op de inkomsten van
onroerende goederen, al zijn ze onverdeeld, berekend, zooals de grondbelasting,
op het kadastraal inkomen van llet geheele perceel. In geval van onverdeeldheid draagt ieder medeeigena:u· bij tot
betaling van de belasting naar evenredigheid van zijn deel in den eigendom van
het erf.
20 Februari 1939.
57
39. - Nationale cr·isisbelasting. - Inlcornsten van onroe1·ende goederen. - OnDe omstandigheid dat
ve1'deeldheid. -

een kadastraal perceel onverdeeld toebehoort aan verschillende medeeigenaars
laat niet toe het kadastraal inkomen te
verdeelen om bet bedrag van de nationale
crisisbele,sting te bepalen. (Wet v. 30 December 1932, art. 1; kon. besl. van 13 Januari 1933, :u·tt. G en 7.)
20 November 1939.
221
40. - Nationale cl"i8is1J'ijdmge. - Inkomsten van onvenleel(le onroerende eigendomrnen,. - Ve1·deeling onrler de gemeenschappelij lee eigenaars. -- Geen ongelij lcheid ten aanZ'ien va,n cle lJelasting.

- De nationale crisisbijclrage, die gelijkelijk en op denzelfden grondslag de inkomsten treft van al de onroerende eigendommen, de onverdeelde zoowel als de
andere, treft de eene niet zwaarder dan
de andere, en schendt niet Jlet beginsel
van de gelijkheid van allen ten aanzien
van de belasting. (Grondw., art. 112).
20 Februari 1939.
57
41. ~Rationale crisisbijclrage. -Hoe
zij gevestigd woTdt. - De nationale crisisbijdrage is gevestigd op het kadastraal
inkomen van elk onroerehd goed en geen
onderscheid wordt gemaakt namelijk aangaande onroerende goederen die, gelegen

BENAMING VAN RET STRAFBAAR FElT.- BEROEP.
in dezelfde gemeente of in dezelfde sectie
van een gemeente, aail denzelfden eigenaar toebehooren.
' IIet progressieve in de nationale crisisbijdrage sluit geenszins het begrip van
samenvoeging in zich.
193
26 J uni 1939.
42. - Nationale o1"isisbijclrage.
Onderhoudspensioen betaald kraohtens wettelijlce verplichting. - Aanslagvoet van de
c1·isistaxe. - De aanslagvoet van de na-

tionale crisisbijdrage, clie van toepassing
is op het krachtens een wettelijke verplichting betaald onderhoudspensioen, is
degene die voorzien is voor de << bezoldigingen )), term die een algemeene draagwijdte heeft. (1\:on. besl. van 13 Januari
1933, artt. 1 en 5.)
.
180
12 Juni 1939.
43. - Nationale c1·isisbijclrage. - Tot
welk dienstjaa1· behoort de bijdrage ingeval geene1·lei inning 1vm·d gedaan. - Het

bedrag van de nationale crisisbijdrage,
te heffen op een krachtens een wettelijke
verplichting betaald onderhoudspensioen,
en dat niet aan de bron werd afgehouden
of niet het voorwerp is geweest van een
regelmatig gedane verklaring, behoort tot
het jaar waarin het inkomen verwezenlijkt werd, en niet tot het fiscaal dienstjaar hetwelk op dat _jaar is gevolgd, daar
deze regel slechts van toepassing is op
het geval van regularisatie of onvoldoende inning. (Kon. besl. n'· 203 van
27 September 1935, art. 9, § 3.)
12 Juni 1939.
180
44. - Uitzond61"lijke belasting op de
w·insten uit ze /cere valttta-speC!tlaties. Ve1·1·icht-i-ng waarbij twee ot mee1: pe1·sonen belcmg hebben. - Minimum-bed1·ag
van de ve·rriohting. - Om te beoordeelen

of de valuta-verrichting vootzien bij de
wet van 14 Juni 1937 het minimum-cijfer
bereikt boven hetwelk de daaruit ontstane winst getroffen wordt door· een uit-

~~n::~;i~~~e~l~~~~~n~~:~:O~;~r~~if!
dien twee of meer personen er belang bij
hebben; geenerlei invloed heeft het feit
dat het aandeel van ieder belanghebbencl!i
lager is dan het minimum-cijfer. (Wet v.
14 Juni 1937, art. 3, §§ l en 2.)
232
18 December 1939.
45. - Uitzondel'lijke belasting op de
1vinsten ttit zeke1·e valuta-speculaties. _
Wet van 14 Jttni 1937. - Verkla1·ing van
de woo1·den << hanr ve1·loop lc1·egen )) in
adikel 2, § 1, 1°. -In artikel 2, § 1, 1o,

der wet van 14 Juni 1937, tot vestiging
van een speciale en uitzonderlijke belasting· op de winsten uit zekere valuta-speculaties, hebben de woorden « haar verloop kregen )), de beteekenis van « se sont
denouees )), zooals de Fransche tekst vermeldt, en niet de beteekenis van « se
sont achevees )) of « .se sont effectuees )).
18 December 1939.
282
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RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

BENAMINGEN VAN OORSPRONG.
1. - Voo1·waarden tot wettelijke beschenning in Belgie. Elke. benaming

van o01·sprong van een vreemden wijn
wordt in Belgie beschermd, indien zij
door de regeering van het belanghebbend
vreemd land aan de Belgische regeering
werd aangezegd als een oorsprongbenaming die officieel en op vaste wijze in dat
vreemcl lancl is aangenomen en de Belgiselle regeering ze in het Staatsblad
heeft bekendgemaakt:' (Wet van 18 April
1927, art. 1.)
1
1 9 Octobre 1939.
210
2. Vree-mde wijnen. - Ve1·plichting
voo1· den Belgischen 1·echter te vm·wijzen
naar ae wet_qeving van het belanghebbende vrcemfl /.and. ~ Om de draagwijdte

van cle in Belgie wettelijk beschermde
oorsprongbenaming van een vreemden
wijn te bepalen, moet de Belgische rechter verwijzen naar de wetgeving· van het
belanghebbende vreemd land. (Wet van
18 April 1927, art. 1.)
210
9 Octobre 1939.

BEROEP.
1. - Stratzaken. Uitleve1·ing. Beschikking ·van de ntadl;;a-mer. - Be1"0i3p. - Is vatbaar voor beroep de be-

schikking waarbij de raadkamer, op een
rechtspleging tot uitlevering, een door
den vreemden onderzoeksrechter verleend
bevel tot aanhouding uitvoerbaar vetklaart in Belgie. (Wb. v. Strafv., artikel 407.)
4 December 1939.
230
2. - Skatzaken. - Eindvonnis op tusschengi3schil voorloopig uitvocrbaa1· vm·Tclnard. Be1·oep binnen clen gewonen
termijn - Artikel 3 van het koninklijk

besluit nr 258 van 24 Maart 1936 dat den
strafrechter toelaat een eindvonilis op
tusschengeschil, bij een met redenen omkleede beschikking, voorloopig uitvoerba~r te verklaren niettegenstaande beroep, stelt deze beslissing niet gelijk met
een voorbereidend vonnis en wijkt derhalve geenszins af van de wettelijke regelen die gelden ten aanzien van den ter'mijn van het beroep. (Wb. v. Strafv.,
art. 203.)
2 Mei 1939.
153
3. - StJ·afznlcen. - Beroep van openbaa!· ntinistMie en van belclaagde. ...,.
Macht van 1·echte1· in beroep. - Neemt
kennis van de zaak in haa1· geheel. Macht om de doo1· den eersten 1·echte1·
veJ·ztLimcle wettelijlce for-maliteiten te 1161"mtllen. - In geval van beroep van het
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<>penbaar ministerie en van beklaagde,
neemt de rechter in beroep kennis van de
zaak in haar geheel, even als de eerste
rechter. Hij heeft derhalve de macht om
de door den· eersten rechter verzuimde
wettelijke formaliteiten te vervullen.
27 Februari 1939.
66
4. - Stra#aken. - Gevolg van het beroep doo1· het (.penbaar ministerie. - Het
beroep van bet openbaar ministerie
maakt de Rtrafvordering in haar geheel
aanhangig voor den rechter in beroep en
geeft a an dezen bet recht om de' door den
eersten rechter uitgesproken straf te verzwaren.
14 Maart 1939.
92
5. - Stratzaken. - Ve1·zwa1·inu van
de st1·at. - Bindende witszJ1'aalc. - De
rechter .in beroep oordeelt op bindende
wijze als onvoldoende de straf die door
den eersten rechter werd uitgesproken, en
kan ze verzwaren, in geval van beroep
vanwege bet openbaar ministerie.
16 Mei 1939.
164
6. - Stratzaken. - Be1·oep door open7Jaar ministerie. .,..-- Ven:wa1·in,q van de
straf. - Rechte1· niet ve1·plicht desaanuaande uitleg te verstrelcken. - Op het

beroep van bet openbaar ministerie kan
de rechter in beroep de straf verzwaren,
zonder dat hij gehouden is desaangaande
in het bijzonder uitleg te verstrekken. ·
9 October 1939.
212
7. - St1·atzaken. -· Macht .vcm den
t·echter. -- Beklaagde alleen in be1·oep. Ve1·zwa1·ing van zijn toestand. - Onwettigheid. - Wanneer aileen beklaagden be-

roep hebben ingesteld, mag de rechter in
beroep ze niet hoofdelijk tot de kosten
van den eersten aanleg veroordeelen, dan
wanneer de eerste rechter ze slechts ieder
in een gedeelte van de kosten had verwezen.
16 J'anuari 1939.
12
8. - StTatzaken. - Beroep va1i beklaagde alleen .. - Geen ve1·zwa1·ing van
den toestand van beklaagde. - De rech-

ter in beroep die, op bet enkel beroep van
beklaagde, een onderzoeksmaatregel, door
den eersten rechter aangaande de burgerlijke vordering bevolen, van de hand wijst,
om de schade te bepalen waarvoor hij beklaagde verantwoordelijk verklaart, 'die
de zaak tot zich trekt en ten gronde uitspraak doet ten aanzien van de burgerlijke partij, verzwaart niet den toestand
V>(n beklaagde.
2 Mei 1939.
152
9. - Stratzaken. - Beroep van b·u1·ge1·lijlce pa1·tij ulleen. - Wijzi,qing van
het vonnis. _: Veroordeeling van beklaagde tot de lcosten vun de publieke
vordeTin_q. - Onwettelijlc. - Op bet t.e-

roep van de burgerlijke partij alleen, beroep gericbt tegen bet vonnis dat be-

klaagde vrijspreekt, mag de recbter in
beroep, die llet vonnis wijzigt, den beklaagde niet veroordeelen tot de kosten
van de publieke vordering. (Wb. van
Strafv., artt. 194 en 202.)
26 J'uni 1039.
192
10. - V orvn·is een verzet als ongedaun
verklurend. - Be1·oep. - Rechter in. l!eroep neemt lcennis van de zaak ten
grande. -l.foet '111iet beslissen door nie·uwe
beschilcking. - Het Hof van beroep dat

te oordeelen heeft over het beroep ingesteld tegen een bij verstek gewezen vonills, waarbij een door beklaagde aangeteekend verzet als ongedaan wordt beschouwd wegens niet-verschijning, neemt
kennis van de zaak ten gronde .en is niet
gehou~len uitspraak te doen door een
nieuwe beschikking. (Wb. van Strafv.,
artt. 188 en 209.)
18 April1939.
1 •Ju
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10bis. Stntfzalcen. aanleg begane nie.tigheid niet
v66r den rechte1· in beroep. gedekt. In strafzaken is

In eersten
ingeroepen
NleUuheid

een nietigheicl, Jie in eersten aanleg begaan werd
doch v66r den rechter in beroep niet werd
ingeroepen, volkomen gedekt, en men kan
ze niet meer doen gelden als een middel
tot verbreking.
2 !\lei 1930.
153
11 . - St1·utzaken. - Vonnen d-ie door
clen eersten 1·echter niet we1·den in acht
genomen. Vermouen van den rechter
i·n beroep om ze te vervullen. - De rech-

ter in beroep heeft tot plicht uitspraak
te doen overeenkomstig de bij de wet
Yoorziene rechtspleging : hij heeft derhalve het recht om de door den eersten
rechter verzuimde rechtsvormen in acht
te nemen.
19 .Juni 1939.
184
12. - 8t1·ajzaken. - Rechte1· in beroep die de beslissing van ee1·sten 1·eohter
bekmchtigt, waa1· deze ve1·klaanl heett
clat telastlegging bewezen is. - Niet [!ehouden de bewoordingen te he1·halen. -

De rechter in beroep die de door den eersten rechter uitgesproken beslissing bekrachtigt, waarbij een telastlegging
wordt bewezen verklaard, is niet gehouden de bewoordingen er van te herhalen.
16 Mei 1939.
164
13. - St1·atzalcen. - Eenpet·l"igheid. Gevallen waarin zij vereischt is. -Wanneer bet Hof van beroep, na het vonnis
van de correctioneele rechtbank te hebben
vernietigd, aan beklaagde dezelfde straf
oplegt als in eersten aanleg werd toege·
past, moet bet zijn beslissing niet nemen
met eenparigheid. (Wetb. van· Strafv.,
art. 215; wet van 4 September 1891, artikel 2.)
27 Februari 1930.
66
14. -

Stmtzalcen. -

Macht van den
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4·ecntm· in beroep. - Wijziging van het . tenuJe1·ing. - Redmten. -Is met redenen
omkleed, overeenkomstig het voorschrift
·vonnis in :zoover het de vel·beurdq,erklavan artikel 97 van de Grondwet, het arring van zekere voorwerpen niet uitrest dat, terwijl het beslist dat de door
spreekt. Ve1·plichting 1'ast te stellen
den minister van justitie tijdens de op·dat de beslissing uenomen wm·d met eensluiting bevolen interneering van veroorparigheid. - Wanneer de rechter in be-

roep, die een beslissing van den eersten
rechter op dat punt wijzigt, de verbeurd>'erklaring beveelt, moet hij vaststellen
-dat hij uitspraak doet met eenparigheid.
{Wet v. 18 .Juni 1869, aangevuld door
cart. 2 der wet v. 4 September 1891.)
10 Januari 1939.
·
10
15. - Oo·rrectioneele ~-echtbanlc uit.spraalc doende in beroep. - Verzwa1··vnu
van de strat. - Eenparigheid niet ver-eischt. De correctioneele rechtbank,

uitsDraak doende over. het beroep tegen
.een vonnis van den politierechter, moet,
oij verzwaring van de straf, haar beslis.sing niet nemen met eenparigheid.
!l October 1939.
212

BESCHEUMING
DER.
MAATSCHAPPIJ (WET VAN 9 APRIL
1930 TOT).
1. - Wet van 9 ApriZ 1930, a1·tikel 3,
.alinea 5. - Bundel ter beschikking van
raadsman yedu1·ende acht en vem·tig u1·en.
- Belclaagde ziet daa1·van af. - Geldigheid. - Vooraleer beslist wordt over een

>'erzoekschrift tot inobservatiestelling kan
beklaagde geldig er van afzien dat de
bundel gedurende acht en veertig uren ter
beschikking van zijn raadsman wordt gesteld. (Wet van 9 April1930, art. 3, al. 5.)
27 Februari 193\l.
66
2. Wet tot besche1·ming van de
maatschappij. Psychiat1·ische afdeeling. - Begrip. - Binclende uitspt·aalc. -

De rechter beoordeelt op bindende wijze
dat een afdeeling de psychiatrische afdeeIing is, voorzien door de wet tot bescherming van de maatschappij.
24 .Januari 193\l.
27
3. - Inte1·neering. - Vm·lenging.
Vonnen. Is wettig de beslissing tot
verlenging van d.e interneering genomen
nadat het advies werd ingewonnen van
den geneesheer, die aan het hoofd staat
van de inrichting waar geinterneerde
zich bevindt, en van den geneesheer belast met den dienst van de sociale bescherming, welke dienst de psychiatrische
afdeeling is van die inrichting. (Wet v.
9 April 1930, art. 22.)
24 Januari 1939.
27
4. - lnterneeri.ng tijdens cle opshtiting
hevolen cloo1· minister van justitie. Behoud van de intm·neering do01· den
t·echte1·, na het einde van de strat. Wettelijlce ve1·plichting den dum· van de
reeds ondergame gevangenis en internee1'ing at te tn3J.;Jcen van den duiw der in-

deelde gehandhaafd blijft na het einde
van de straf, tevens den duur van deze
interneering beDaalt in bewoordingen die
aan het Hof toelaten na te gaan of, en in
welke mate, de reeds ondergane gevangenis en interneering behoorde afgetrokk()n
te worden Em afgetrokken werd.
5 Juni 1939.
168
5. - Inte1'1teering van vm·oo1·deelde be-

volen door ministe1· van justitie tijdens
de opsluitini}. - Behond van de intemee1-ing dom· den rechter, na het einde van
de straf. - Verplichting de reeds ondergane gevangenis en interneerinu at te
tt·elcken van den duur van de internee1'ing. - Redenen. - Is niet wettig met

redenen omkleed en moet verbroken worden het arrest hetwelk, na het einde van
de straf, beslist dat de interneering van
een veroordeelde, tijdens de opsluiting,
bevolen door den minister van justitie,
gehandhaafd wordt, doch den duur van
deze interneering beDaalt in bewoordingen die aan het Hof van verbreking niet
toelaten na te gaan of de :reeds ondergane
gevangenis en interneering behoorde afgetrokken te worden en afgetrokken
werd, en in welke mate. (Wet v. 9 April
1930, art. 23.)
13 Februari 1939.
49
6. - Stelling te1· beschikkiny van de
Reyee1'ing. - Misdrijf gepleegd tijdens de
tenuitvoerle.rwing VfLn die straf. - Stelling ter beschilclcing van de Regeering opnieuw bevolen. - Duu1· van deze wordt
gerekend b·ij den ovm·IJlijvenden termijn
van de eeTste. - Wanneer beklaagde, tij-

dens de tenuitvoerlegging van een straf ·
van stelling ter beschikking van de Regeering andermaal een straf van dien
aard oploopt wegens een nieuw misdrijf,
wordt de dum· van deze tweede straf gevoegd bij den termijn die van de eerste
straf nog overblijft.
27 Maart 1939.
116

7. - VeTo01·deelcle. na straf, ter IJeschilclciny yestelcl va;ii de Regee1'ing. Facultatieve maa.tregel. - Redenen niet
opgegeven. - Onwettelijlcheid. - Ingeval
de stelling ter beschikking van de Regeering facultatief is, moet de beslissing die
ze beveelt met redenen omkleed zijn.
(Wet van 9 April 1930, art. 26.
13 Juni 1939.
182
7bis. - Stelling tel' beschiklcing van
de Regem'ing bevolen in een geval waarin
die steUing tacultatief is. - Geen opgave
van reclene.n. Openbare orde. De

verDlichting om de stelling ter beschik-
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king van de Regeering met reclenen te
omkleeden, wanneer die maatregel facul"
tatief is, is een verplichting van openbare orcle.
13 ;Juni 1939.
182
8. - Gewoontemisdadige1·s. - Stelling
ter besehilclcinrl van de Regee1·i:ng. - Opgave van de 1·edenen. - In de gevallen

waarin de stelling ter beschikking van de
Regeering, voorzien bij de artikelen 25
en 26 der wet van 9 .April 1930, facultatief is, volstaat het niet dat de beslissing,
die zoodanigen maatregel beveelt, vaststelt dat de veroordeelde in staat van herhaling verkeert, overeenkomstig artikel 56 van het Strafwetboek, en dat llij
een neiging tot wetsovertreden blijkt te
behouden, maar is het vereischt dat de
redenen, die het toepassen van dien maatregel rechtvaardigen, bepaaldelijk worden opgegeven.
23 Mei 1939.
165
9. - FlteUing te1· besehikking van de
Regeering. - Redenen doot· clen reenter
op te geven. - Ingeval een veroordeelde,

die zich overeenkomstig artikel 56 van
het Strafwetboek in staat van herhaling
bevindt, ter beschikking van de Regeering gesteld wordt, moet de rechter bepaaldelijk de redenen opgeven waarom
hij dien maatregel beveelt. (Wet van
9 .April 1930, artt. 25 en 26.)
Geeft niet bepaaldelijk de redenen op
waarom een stelling ter beschikking van
de Regeering wordt bevolen de beslissing
die slechts vaststelt dat de veroordeelde
zich in staat van herhaling bevindt overeenkomstig artikel 56 van het Strafwetboek, en dat hij neiging vertoont tot het
plegen van misdrijven.
25 .April1939.
144

BESLAG.
Verduistering 'Uan inbeslaggenomen voot·Voonoa.arden.
Kwade
wm·pen.
trouw. - Begrip. - Opdat het misdrijf

van bedrieglijke verduistering van inbeslaggenomen voorwerpen besta, is het
niet vereischt dat die voorwerpen verplaatst werden. Het is voldoende dat de
schuldenaar zich, te kwa(ler trouw, van
hun bezit ontdaan heeft. (Strafwb., artikel 507.)
27 .Juni 1939.
195

BEVOEGDHEID EN :QECHTSGEBIED. - Zie REGELING VAN REOHTSGEBIED.

1. -

Beroep tegen vonnissen 1titsp1·aalc
doende over een eisch tot betaling van
een geldsom, over de geldigheid van een
pandbeslag en een eiseh tot ontrttiming
van een in pa.eht genomen hotstede. -

Onbevoegdheid vfln den reenter in beToep.
ingesteld lcraentens artikel 34 van de wet
van :28 .Deeembet· 1926. - .Deze 1·eohter behoett de pa·rtijen niet te venvijzen nflarden vom·zitter der reehtbanlc van eersten
aanleg. -De rechter, die krachtens arti-

kel 34 van de wet van 28 December 1926·
ingesteld is om kennis te nemen van het
beroep tegen de beslissingen door de vreclerechters verleend in de bij die wet geregelde zaken (namelijk de verlenging
van huurovereenkomsten, de beperking·
van de huurprijzen en de opeisching van
de woningen), is niet bevoegd om kennis
te nemen van het beroep tegen het vonnis
van den vrederechter uitspraak doende·
over een eisch tot betaling van een geldsam, over de geldigverklaring van eeu
pandbeslag, en over een vordering tot ontruiming van een in pacht genomen hoeve.
Wanneer die rechter zich onbevoegd
verklaart, - . waardoor het beroep also
nooit ingesteld moet worden beschouwd,.
- moet llij niet en mag hij niet de partijen verwijzen naar den voorzitter van
de rechtbank van eersten aanleg opdat
deze beslissen zou over het uitdeelen van
cle zaak.
23 Maart 1939.
112'
2. - Stmfzalcen. - Misdrijven die samenhangenrl £'ijn. De correctioneele·
rechtbank is bevoegd orn kP.nnis te nemen
van een misdrijf behoorend tot de bevoegdheicl van den politierechter, indlen
cUt misclrijf samenhangend is met een
wanbedrijf clat tot haar elgen bevoegdheid behoort.
Twee misclrijven zijn samenhangencl'
wanneer een goede rechtsbedeeling vordert clat beide tegelijkertijd en door denzelfden rechter berecht worden; de samenhang wordt niet uitgesloten door het
feit dat de misdrijven· niet door denzelfden dader: werden gepleegcl. CWb. van
Strafv., artt. 226 en 227.)
24 .April 1939.
142'
3. - 8tmfzalren. - MisdaClcl die door
Taacllcarner naar· eo·rreotioneele ;·eohtbank
lean verwezen u;orden. Besehilclcinrr
verzaehtende omstandigheden aClnnemend.
Correctioncele reehtbanlc bevoegcl. Gebrelc aan toestemming vanwege belclaagrle. ~ Zander gevolg. - De correc-

tioneele reclltbank, waarbij een misdaad,
die naar die rechtbank kan worden verwezen, aanhangig wordt gemaakt door
een bescllikking van de raadkamer die
verzachtende omstandigheden aanneemt
overeenkomstig artikel 3 van de wet van
23 .Augustus 1919, aangevuld door artikel 3 van de wet van 14 Mei 1937, is bevoegd om van de zaak kennis te nemen,
ook inc1ien beklaagde niet er in heeft toegestemd om onttrokken te worden aan de
rechtsmacht van het Hof van assisen.
13 Maart 1939.
8()
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BEWIJS.
4. - Stmtzaken. - Wanbedrijf v~
•mm'ijwUlig toegebraohte veJ·won,dingen.
·- Ve1·wijzing naa1· de politierechtbank.
-- Late1· overlijden vaJt ~lachtoffeJ·. Politierechtbanlc niet mee1· bevoegdJ. -

De politierechtbank is niet bevoegd om
een beklaagde te vonnissen, die door de
raadkamer, na aanneming van verzachtende omstandigheden, wegens het wanbedrijf van onvrijwillig toegebrachte verwondingen naar die rechtbank werd verwezen, wanneer het slachtoffer overleden
is nadat de beschikking van de raadkamer werd verleend en het strafbaar
feit aldus een onvrijwillige dooding is geworden.
16 October 1939.
214
5. - Stmtzaken. -· WtinbedJ'ijf van
v1·ijwillige slagen en ve1·wmidingen. ~
Beschiklcing tot verwijzing naa1· den poV enzwamnde ornstandi,q.litierechte1'. heid geblelcen voor dezen 1·echter. - Onbevoegd. - De politierechter is niet be-

voegd om een beklaagde te vonnissen
·Clie naar hem, door de raadkamer, na
.aanneming van verzachtende omstandigheden, werd verwezen .wegens vrijwillige
.slagen die een ziekte of een onbekwaamheid tot persoonlijken arbeid veroorzaakten, wanneer, na deli datum van de be.schikking van de raadkamer, komt te
blijken dat de slagen een bestendige onbekwaamheid tot persoonlijken arbeid voor
het slachtoffer hebben medegebracht.
27 November 1939.
227

·s. - Stratzalcen. - Persm·isdrijf. Laste1· doo1· (l,l of nie~ gedrukte geschi'i.ften, verspreid of openlijk te.Jt toon gesteld. Qualificat-ie tegelijk bevattend
jeiten van gemeen recht en feiten die een
pe1·smisd1'ijf uitmalcen. - · Bevoegdheid
van de co1·rectioneele ·rechtbank. - OontJ·ole van het H of van veJ'bTeking onmogelijk. - Wanneer de qualificatie tegelijk
feiten van gemeen recht en feiten, die
een persmisdrijf uitmaken, l:)evat, bevindt
het Hof viJ,n verbreking zich in de onmogelijkheid te oordeelen of de correctioneele rechtsmacht bevoegd.was om van de
zaak kennis te nemen, en wordt aldus
a.rtikel 97 van de Grondwet geschonden.
28 Februari 1939.
72

BEWIJS.
1. - Be·wijs in fiscale zaken. - Be<JoJ·deeling cloo1· den Techte1'. - In fiscale

zaken beoordeelt de ten .gronde beslis.sende rechter op bindende wijze de
waarde van de voorgebrachte bewijsmiddelen, overeenkomstig de wet.
In fiscale zaken zijn bindend de vaststellingen van den ten gronde oordeelenden rechter aangaande de regelmatigheid
en de oprechtheid van de overgelegde
boekhouding.
19 J uni 1939.
184

~-

-

Stmtzaken. -

Bewijsregel.

In strafzaken volgt het bewijs uit de
overtuiging van den rechter ; geen bijzondere vorm wordt tot het leveren van
het bewijs vereischt, tenzij de wet zulks
· voorziet. (Wb. van Straf1., artt. 1.54
en 189.)
16 Mei 1939.
164
3. - Btmtzaken. - Overtuiyvng aangaande de schuld. - Geste·und op andm·e
bewijsmiddelen dan de veTlclaTingen van
getuigen. - Wett-igheirl. -.De ten gronde

beslissende rechter kan wettig zijn overtuiging aangaande de schuld van beklaagde steunen op andere bewijsmiddelen dan de verkJaringen van getuigen.
13 Maart 1939.
80
4. len. -

V e1·valsching van ·voedingsmidrleGeen bijzonde1·e bewijsTegelen. -

Ten aanzien van het wanbedrijf van vervalsching van voedingsmiddelen bestaail
er geen bijzondere bewijsregelen; de
rechter kan het bewijs putten uit al de
omstandigheden die tot het vormen van
zijn overtuiging bijdragen .
24 October 1.939.
216
5. - Stratzaken. - Getuigenissen. De processen-verbaal van de rijkswacht,
alsmecl,e de getuigenissen, zijn bewijsmiddelen waarvan de rechter de wal].r(le
beoordeelt.
24 April1940.
HO

6 .. - Stmfzq,ken. - V aststellingen van
het proces-verba(l,l vaJt de politic. - :(jijn
niet bindend voor den 1·echte1"o - De vaststellingen van een proces-verbaal van de
politie binden niet den ten gronde beslissenden rechter, die de v66r hem . aangebrachte bewijzen }laar waarde vermag
te beoordeelen:
28 Maart 1939.
121
7 . ....:... A Trest dat zich beroept op mate·rieele va.ststellingen '~-'e1·meld in een prooes-veJ·baal van de lJolitie. - VeTbalisant
die de taal dooT belclaagde gesp1·oken niet
lcende.- Omstandi,qheid zonde1· belang.-

Wanneer de rechter zich beroept op een
vroces-verl;>aal van de politie en verwijst
naar z.ekere materieele, door den verbali,sant gedane vast!3tellingen, is llet van
geenerlet l;>elang clat cleze de vreemde
taal, door l;>e)l:laagde gesill'oken, niet
kende.
9 januari 1939.
2
8. - Stratzalcen. - Verslag van desDe ten gronde oordeelende
lvundWe. .rechter doet ov bindende wijze uitspraak
over de waarde van het advies van een
cleskundige, mits hij aan den deskundige
geen conclusie toekent die cleze niet heeft
uitgedrukt.
24 Al)ril1939.
140
9. - Stmtzaken. - Deslcnndige aanf!CSteld cloo1· 1·echte1'. -

F ermo,qen van
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BRANDSTICHTING. -

BURGERLIJKE RECHTEN.

den reahte1· om de dmagwijdte van
het desk1tndig verslag te beoordeelen. -

De ten gronde beslissende rechter beoordeelt op bindende wijze de draagwijdte
en de waarde van het verslag van een
deskundige, mits hij aan den deskundige
geen meening toeschrijft, die deze niet te
kennen gaf. Hij kan echter de conclusie
van den deskundige niet verwerpen, zonder zijn beslissing met redenen te omkleeden.
13 Maart 1939.
80
10. - St1·ajza1cen. - Douanen en accijnzen. - Verslag van deslcundig onderzoelc. Vrijheid van beom·deeling van
den rechter. - Toelcenning aan den deslcundige van een meenin,q die hij niet ·uitgedrukt heejt. - Bahending van de trouw
verschuldigd aan. het deskundig verslag.

- De rechter beoordeelt op bindende
wijze de draagwijdte van het verslag van
een deskundig onderzoek; hij schendt de
aan die akte verschuldigde trouw, indien
hij aan den deskundige een meening toekent, die door dezen niet werd uitgedrukt.
17 Januari 1939.
18
11. Aan de akten versch1tldigde
trouw. - Beschilfking tot niet-vervolging
wegens gebntik van een valsch stuk. Wanbedrijf van openbaa1· aannemen van
valschen naam volgend uit omstandigheden die vreemd z'ijn aan het gebruilc van
een valsah indentiteitsstuk.
· Geen
schending van de aan- de a.kten verschuldi_qde t1·ouw. - Wanneer de rechter een

lcend uit een verhoo·r van den beklaa.qdedoor den onderzoeksrechter. - Bindende
beoordeeling van den rechter. - De ten

gronde oordeelende rechter beslist op bindende wijze dat een verhoor van beklaagde, door den onderzoeksrechter afgenomen en door bel~:laagde onderteekend,
een begin van bewijs vormt dat het beweerde feit waarschijnlijk maakt. (Wet
van 17 April 1878, art. 16; Burgi. Wb.,
art. 1347.)
2 Mei 1939.
153:
13. - Strafzaken. - Misrlrijf zonder
verband met uitvoering van een contract,
waarvan belClaagde het bestaan of de ·uitlegging betwist. - A1"tikel 16 der wet van
17 Ap1·il 18"18 niet van toepassing. - Ar-,-

tikell6 van de wet van 17 April1878 is niet
van toepassing wanneer net misdrijf geen
verband houdt met de uitvoering van een
contract waarvan beklaagde het bestaan
of de uitlegging betwist, maar integendeel bestaat in het feit dat beklaagde
zich door de burgerlijke partij een som
geld deed overhandigen, met behulp van
bedrieglijke handelingen, zonder dat eenig
contract de 'burgerlijke partij verbond.
20 Juni 1939.
18&
14. - StmjzalCen. - Verdu·isterfng.
- Contmct bet1·ejfende een zaak dfe het
befl1·ag op de 1vaarde van 1,500 frank te
boven gaat. - Gerechtelijke bekentenis- Kan niet gesplitst worden tegen hem
die ze deed. - De regel die voorschrijft

dat de gerechtelijke bekentenis niet k!ln
gesplitst worden tegen hem die ze aflegdeis van toepassing op de bekentenis over
het bestaan van een contract, waarvan
de uitvoering a:anleiding gaf tot e-en vervolging en telastlegging wegens bedrieglijke verduistering.
28 Maart 1939.
12Z

telastlegging van openbaar aannemen van
een valschen naam bewezen verklaart en
zijn beslissing steunt op verschillende feitelijke omstandigheden, die hij opgeeft
en die aile vreemd zijn aan het gebruik
dat beklaagde van een valsch indentiteitsstuk zou gemaakt hebben, schendt hij
niet de trouw verschuldigd aan een be- BIV\.NDSTICHTING.
schikking tot niet-vervolging die beA:rtilcel 511, alinea 2, van het Skafwetklaagde, vervolgd wegens gebruik van een
boek. Verschillende daders. - Voo1·valsch stuk, bekomen heeft.
2' waa1·den tot toepassing. - Alinea 2 van
9 Januari 1939.
artikel 511 van het Strafwetboek is van
12. - Strafzalcen. - Verduistering.
toepassing niet aileen wanneer er een enBetwisting aangaande het bestaan of de
kel daper van de brandstichting is, maar
1titlegging van een cont1·act. - Vm·plichook wanneer er verschillende daders zijn,
ting voor den straf1·echter zich te gedramits het in brand gestoken voorwerp hl!n
gen naar de regelen van het bu1·gerlijlc
uitsluitend toebehoort.
1·echt. - Indien het bestaan of de uitleg30 October 1939.
216
ging van een contract, waarvan de uitvoering aanleiding gaf tot een bedrieglijke BUIWE~LIJKE PA~TIJ.
Zie
verduistering, betwist wordt, moet de
RECH1'SPLEGING IN STRAFZAKEN; VERstrafrechter zich gedragen naar de regeBREKING; VONNISSEN EN ARRESTEN.
len van het burgerlijk recht, wanneer hij
uitspraak doet over het bestaan of de uitvoering van dat contract. (Wet van BUQGEQLIJKE ~ECHTEN.
17 April1878, art. 16.)
Politick recht. - Tijdstip waftr01J de
28 Maart 1939.
J22
elementen, die een vraag mchtvaardigen,
moeten bestaan. - Vraag betrejfende een
12bis. - Som hooger flan 150 frank.
~

Begin van bewijs door geschrift blij-

politielc recht. -

Beginselen van het bur-

CONCLUSIES. -

lb.

DEELNEMING.

gerUjlc 1·echt ·wiet van toepassing. - De
burgerrechtelijke beginselen, die het tijdstip aanwijzen waarop in ·het algenieen
de elementen tot rechtvaardiging van een
op een burgerlijk recht gesteunde vraag
moeten bestaan, zijn niet van toepassing

op een vraag . betreffende een politiek:
recht.
Te dier zake worden de te volgen regelen voorgeschreven door den tekst van de
bijzondere wet.
15 Mam·t 1939.
95.

0
CONCLUSIES. -

Zie

19:l1, en wel van haar .artikel 5, aangegaan tusschen de Congo-regeering en de
«Compagnie des Grands Lacs ll.)
1 Mei 1939.
150
2. - Belasting op rle inlwrnsten. - Be-

VoNNISSEN EN

ARRESTEN.

CONGO.

roep op rle cornmis.sie voor taxee1·ing. ~
1. - Wetgev·ing op cle mijnen. - ToeWanneer toegelaten. De commissie
luting tot exploitatie van deltstotten doo1·
voor taxeering, ingesteld door artikel 29·
c< Compagnie des Gnmds Lacs ll verleenrl
der verordening van den gouverneur geneaan vennootschappen op aandeelen. . raal, van 111 Juni 1920, mag het bedrag
VerplichUng voo1· deze vennootschappen
van de belasting slechts bepalen van
om die « Compagnie )) te laten deelnemen
ambtswege wanneer geen aangifte werd
aan de winst. - Aa1·d van de titels rlie
gedaan, geen bewijsstukken worden overdeze deelgerechtigheid v~:wtegenwom·di
gelegd of wanneer er een vermoeden van
gen. - Alhoewel het door de regeering

onnauwkeurigheid bestaat.
7 Februari 1939.
47·
3. - Voo1·ziening in verb1·eking.

van Congo uitgevaardigd mijndecreet van
16 April 1919, dat werd toegepast op het
mijngebied van de « Compagnie des
Grands r,acs )), de toelatingen tot exploitatie, door deze verleend aan vennootschappen op aandeelen, onderwerpt aan
de voorwaarde dat die vennootschappen
elk jaar aan de « Compagnie ll een aandeel in de krachtens de balans uit te reil;:en winsten betalen, hebben de aandeelen, die dat recht op een a:andeel in de
winst verteg·enwoordigen, niet het karakter van een bij de wet gevestigde schuldvordering, maar wel het karakter van een
bij overeenkomst vastgestelde deelgerechtigdheid in de winsten, toegekend in ruil
voor het verleenen van de toelatingen.
(Decreet van 16 April 1919, art. 16; Decreet van 30 Juni 1922 tot goedkeuring
van de overeenkomst van 9 November

Middelen tot verb1·eking. - Middel niet
voo1·geb1·acht in het verzoekschrift tot
verbreking. Geschonden wetsbepaling
niet nangerluid. - Verwe1·ping. - In ge-

val van voorziening tegen een arrest gewezen in de Kolonie, kan het middel dat
steunt daarop dat, zelfs indien ten onrechte lJeroep werd gedaan op de commissie voor taxeering, het ter rolle brengen van de belasting door den bevoegden
ambtenaar nochtans geldig· is, niet worden aangenomen, indien dat middel niet
ingeroepen wordt in · het verzoekschrift
tot verbreking en geen enkele wetsbepa ..
ling, die zou geschonden geweest zijn,. ·
wordt aangeduid.
7 Februari 1939.
4T

D
DAGVAAR.DING.
1. -

Btr~Jfzaken.

zondag. -

- Beteekening op een
Wettelijlcheid. - Ret verbocl

om een beteekening te doen op een wettelijken feestdag is niet van toepassing in
straizaken. (Wet v. 17 thermidor jaar VI,
art. 2.)
25 April 1939.
146
2. - U'itleg!]ing. - De beklaagde, die
werd veroordeeld wegens het drageh van
een jachtwapen zonder wettige reden,
kan niet komen beweren dat de hem
overhandigde dagvaarding niet duidelijk

vermeldt clat cUt misdrijf hem wordt ten
laste gelegcl, wanneer de rechter, die dagvaarding uitleggend op een wijze welke·
niet strijdt met haar bewoordingen, vaststelt dat die telastlegging, zoowel op de
kopie als op het origineel, tegen den eene
en den andere van de twee gedaagcle be..
klaagden aangevoerd worclt.
17 Aprill939.
131

DEELNEMING.
Stratzc~ken.

Beg1·ip. -

-

Mederlctrler. -

Dade1·.

De beklaagde, clie vervolg!l

16

DOODING. -

EERHERSTEL VAN VEROORDEELDEN.

wordt als dader van, een misdrijf, wordt
vervolgd zoowel wegens een daad van
rechtstreeksche uitvoering van dat misdrijf als wegens · een daad van deelneming, die slechts een modaliteit van de
uitvoering van het ten Iaste gelegd feit
is. (Strafwb., art. 66.)
28 Februari 1939.
69

DOODING-VE!lWONDINGEN.
1. - Onvrijwillig toegeb1"achte slagen
-en ve1·wondingen. - Verlcee1·. - Kunnen
bestaan onafhanlcelij 7c van alle overtreding van (le ve1·lcee1·sverordening. - Het

gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, bestanddeel van het wanbedrijf van onvrijwillig toegebrachte slagen of verwondingen, bestaat bij een verkeersongeval niet
noodzakelijk in de overtreding van een
bepaling van de algemeene verkeersver~rdening.

28 Maart 1939.

125

2. -

Onv1·ijwillig toegebrachte slagen
-en verwondingen. - Verlceer. - Gebrelc
·aan vooruitzicht of voorzorg. - Kan be~taan onafhanlcelijlc van alle misdrijf tegen de verlcee1·sveronlening. - Het mis-

drijf van onvrijwillig toegebrachte slagen
en verwondingen kan zelfs, bij verkeersQngeval, bestaan oilafhankelijk van aile
QVertrec1ing van de wetsbepaling betreffende de politie van het verkeer. Zoodanig misdrijf en een overtreding, door een
·derde, van de wetsbepalingen betreffende
de politie van het verkeer sluiten elkan·der niet uit.
25 April 1939.
146

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
1. - On1·egelmatig onder zich houden
van distilleertoestellen. - Belclaagde bewerend dat hij va.n dit houden geen lcennis droeg. De wetten betreffende de

·douanen en accijnzen straffen de eenvoudige materieele schending van hun voor.schriften; het behoort aan beklaagde,. die
beweert dat llij van de aanwezigheid van
bi.i hem gevonden distilleertoeste!len geen
kennis droeg, te bewijzen dat hij geen
bedrieglijk opzet heeft gehad, noch nalatig is geweest.
24 Januari 1939.
23
2. - aont1·ule ove1· den handel en het
1Jervoer van ethyl-alcohol. -

Omvat de

cont1'i'ile over den handel e·n het vervoer
van geestrijke clranken. - Zijn aan de

controle onderworpen de handel en het
vervoer niet aileen van ethyl-alcohol,
maar ook van elken geestrijken drank,
zooals bepaald bij artikel 3 van de wet
van 29 Augustus 1919 op het regime van
den alcohol. (Ministerieel besluit v. 6 December 1934, § 25.)
20 Juni 1939.
185
3. - FeTvoer t'an alcohol of van geest·rijke dranken. - Bescheid. - Het ver-

voer van alcohol of van geestrijke dranken moet gedekt zijn door een bescheid,
welke de hoeveelheid vervoerde alcohol of
geestrijke drank ook weze. (Ministerieel
besluit van 6 December 1934, § 26.)
30 Juni 1939.
183
4. - Misdri}/ stmfba.ar met geldboete
en hoofcl-gevangenisstraf. - Bij veTstek
gewezen arrest veroordeelend tot de eene
en de ande1·e straf. Ferzet van den
ve'I'001'deelcle enkel beteelcend aan het
openbaa1· ministel'ie.. - Het verzet van

beklaagde tegen een bij verstek gew~zen
arrest dat hem, wegens misdrijf tegen de
doliane- en accijnzenwetteu, tot de door
het bestuur van financien gevorderde
geldboete, en tegelijk tot de door het
openbaar ministerie gevorderde hoofdgevangenisstraf veroordeelt, kan niet onontvankelijk verklaard worden om de enkele reden dat I1et slechts aan het openbaar ministerie beteekend wercl.
l4 l\1: a art 1939.
94
5. - !lliscl1··ijf stratbaar rnet gelclboete
en hoof(lgevanr!enisstrctf. - Bij verstelc
gewezen arrest veroorcleelend tot de eene
en de wndere straf. Ve1·zet van den
veroorcleelde enlcel beteelcend aa.n het
· openbaar ministerie. Macht van het
Hot van beroep. - Door het ver2;et van

beklaagde tegen een bij verstek gewezen
arrest dat hem, wegens misdrijf tegen de
douane- en accijnzenwetten, tot geldl;loete
en tot een hoofdgevangenisstraf veroordeelt, wordt de zaak, indien het verzet
enkel aan het openbaar ministerie beteekend werd, v66r het Hof van beroep aileen aanhangig gemaakt aanga ande de
vraag of de gevangenisstraf, uitgesproken
door het bij verstek gewezen arrest dat
het misdrijf vaststaand verklaard heeft,
wettelijk is geevenredigd aan de zwaarwichtigheid van het feit.
141\faart 1989.
94

E
EEQHEQSTEL
DEELDEN.
1. -

VAN

VE!lOO!l-

Foorwaarde van verblijf in Bel-

Opdat de aanvraag tot eerherstel
vatbaar weze voor onderzoeli:: is het ver-

f}ie. -

eischt dat, op het tijdstip waarop de
rechtspleging wordt aangevangen, de veroordeelde zijn verblijf in Belgie heeft of
er een woonplaats heeft behouden. (Wet
van 25 April1896, art. 2.)
25 September 1939.
209

ERFDiENSTBAARHEID.
2. - Vom·waa.nlen. - Kunnen vm·vuld
worden in het 1ntitenland. De voor-

waarden van goed geclrag en verblijf,
waarvan cle wet eerherstel van de veroorcleelden afhankelijk maakt, kunnen
vervulcl worden in het buitenland. (Wet
van 25 April 1896, art. 1.)
25 SeptemlJer 1!139.
209
3. - K an verleenrl worden a.an vreemdeling. - In Belgie veroordeelde vreemdelingen kunnen in eer hersteld worden
evenals de Belgen. (Wet van 25 April
181J!i, art. 1.)
25 September 1939.
209

E:RFDIENSTBAARHEID.
1. - Lichten die bestonrlen in .den
l!cheidsmmtr 1'an twee erven ten ti.ide van
hun soheifling. - Gcen erfdicustbaarhcid
van uitzicht gevestlgd door besternming
vanwege den. hnigvade1· ten voordeele van
den eigenaar van den m·uur. ,-- Recht van
-den eigenaar 1:an het andere erf om op
zfjn eipendom een muur te bouwen en
de liohten te vm·sper1·en. - Het. bestaan

van lichten in den scheidsmuur .van twee
erven, ten tijde van hun scheiding, · doet
geen erfdienstbaarheid van uitzicht door
:bestemming vanwege den huisvader ontstaan ten voordeele van den eigenaar van
dien nniur; de eigenaar van het andere
,erf mag op zijn grond een muur bouweb
en de lichte:il versperren. (Burgl. Wb.,
artt. '676.• G77, '692 en 693.)
3 April1939.
129

~
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FAILLISSEMENT.

2. - Zichten op het eigendom van d;e11
nabUU1'. - Vensters of Uehten gemaakt
'in een rnuur op llle·ineren afsta.nd van ltet
naburig erf dan den wettelijken afstand.
- Bestaan sedert rneer dan dm·ti,q jaar.
- Verjal·ing, - Gevol,q. - Gccn ver!cr:ijginu van een erfr/ietistbaarheill 1:an.. uitzicht. - Het be~;tnnn; in een muur, setlert

meer dan dertig jnnr, van in strijtl met
de wet gemankte openingen, heeft enkel
tot gevolg tlen eigeuaar van tHen muur
tloor verjnring te bevrijden van de verplichting, welke op hem woog, om clie
011eniugen niet te nmken zooals hij het
getlaan heeft. Daaruit ontstant geen actieve dienstbaarheitl van uitzicht op het
erf vnn den nnbnur, met het gevolg dat de
eigenn nr van dit erf zou geholillen zijn
tot de verplichting non altius toUendi of
non wdiflcandi.

21 December 1939.

235

3. -

Zichten op het eigendom van dm1
nabuur. - Vensters of lichten .gemaal.:t
in een muu1·, in stJ·ijd met de wet. - 1Jestaan sedc1·t meer dan dertig jaar. - Gemeenheid van den muu1· door nab.uur ver·b·egen. - Recht van dezen ze te doen
verdwijnen (dooi· .tegen den muur te bouwen). - Wanneer ~ eigenaar van ,een

erf dat paalt aan. een .muur waarin, sedert meer dan dertig jaar,. in strijd met
de wet gemaakte openingen bestaan,. de
gemeenhei<l van dien .muur verkrijgt, dan
heeft hij het recht de openingen te versperren door tegen den muur te bouwen.
21 December 1939.
23i'i

F
FABIUEKSMER.KEN.
1. -

Nama7cing van een merk-. -Be-

Pleegt namaking van et'm fabi·ieksmerk (ter zake het .merk « Singer )} )
bij die, zooals het arrest vaststelt, machines van h.et .merk !< Singer )} oplwcht
en herstelde en wiens bedoeling was ongeoorloofde winst te maken door het publiek in de mee.ning te laten ·dat het een
v;oo goed als nie1lWe. machine « Singer ))
koeht, dan wanneer het slechts afgekeurd
guecl was.
26 Juni 1939.
192
g1·ip. -

2. - NarnakirJ,q. - Geen vorclerin,q tot
staking v66r den voorzittei· van de Techt1Jank van kOOJJhandel. De voorzitter
Van de rechtbank van koophandel is niet
bevoegd om te bevelen clnt daden van namaking van een fabrieksmerk zullen moeten ,gestaakt worden. (Kon. oesl. nr 55
van 23 December 193;1, ·a,rt. 1.)
1.6 Maart 1939.
98

1. - Eigcnaar dw ropnieuw bez'it genamen hecft van de aan den uetameerdc
verhuu1·de plaatsen. Ourat{)·l' <lie de
meubelen, waarrnee die plaatsen gestoffeel·d U'aren, verkocht en den "Prijs .er van
a.to1·tte in de D,eposito- en consignaUekas.
- Recht va.n de11 e'igenaa1· om :beslag on.clm· de1·den te Ze,ll,Qen 'bij die 1ws. ~ Vei·plichting vooi· de Oons.ignatiekas orn de
gelden af te JJeven. - lndien de eigenaar

QPnieuw bezit heeft genoruen van de aan
den gefailleerde verhuurde plaatsen, en,
anderzijcls, cle curator de meubelen diP
ze .stoft'eerclen verkocht en den l)rijs er
van in de Consignatiekas gestort heeft,
kan de eigenaar beslag onder derden leggen bij de ConsignaW~kas ten einde betaling te bekomen van zijn 'bevoorrechte
schulclvorclering; de kas moet de gelclen
afgeven zonder de toe'lating van den rechter-commissaris af te wachten. (Wb. van
lkoophandel, b. HI; wet Y •. 18 A11ril 1851.
~.~~)

16
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GECONTROLEERD BEHEER. -

2.
Ontom·eikende baten. Vonnis
dat de verriohi'in,qen afsluit. - Voorloopige beslissing. - Beslissing opgelteven.
- Gevolgen. - Het vonnis dat, wegens

GEESTRIJKE DRANKEN.

De goederen door gefailleerde verkregen sedert het faillietverklarend vonnis
vormen het 11and van de schuldeischers
van bet faillissement, na aftrek van de
kosten veroorzaakt door de verkrijglng
van die goederen en van de lasten waarmee zij bezwaard zijn ; zij maken, samen
met de reeds vroeger verkregen goe!leren.
een enkelen boedel uit. (Wet v. 18 April
1851, art. 530.)
17 Januari 1939.
16.

ontoereikendheid van de baten, de verrichtingen van het faillissement afsluit,
is slechts voorloopig; wanneer het opgeheven wordt in de voorwaarden voorzien
door''alinea 4 van artikel 530 van de wet
van 18 April, 1851, worden de verrichtingen van het faillissement hervat, alsof
zij niet werden afgesloten.

G
GECONT.l{OLEE.l{D BEHEER..
1.

-

Beslissing van de reohtbank
·waarbij een 1'Cehter wor.dt aangewezen
om ve1·slau te (loon. - Brengt opsohurtintl mede van dadcn van tenuitvue1'legging. - Luidens artikel 3 van het konink-

lijk besluit van 15 October 1934, brengt
de beslissing van de rechtbank, die een
rechter aanwijst om verslag te doen over
den toestand van den handel van hem die
het gecontroleerd beheer aanvraagt, tevens ten voordeele van dezen verzoeker
en tot nan de eindbeslissing over zijn verzoek\ van rechtswege opschorting mede
van al de latere daden van tenuitvoerlegging.
23 Maart 1939.
114
2. - Bevel en nitvoe1·end beslag tot

terij van gegiste dranken, voorzien door
artikel 5, § 1, van de wet van 2!J Augustus 1919 op het slijten van gegiste dranken, of zij doorloopend of slechts bij af·Wisseling, op een vaste of niet vaste
plaats geschie!lde, onderstelt een inrichting
waar drank wordt verkocht; dit begrip
kan niet samengaan met het begrip van
een alleenstaanden verkoop, het is te zeggen, een verkoop die, naar de bedoeling
van den verkooper, door geen andere verkoopen zou gevolgd worden.
20 Juni 1939.
189•

2. - Slijter van te·r plaatse te verbruiken dranken. - Bezit van geestt·ijke
dranken. - Van toepassin[l zelfs op slijters t·an andere dan gegiste drunken. -

De bepaling van artikel 2 van 29 Augustus 1919, die aan slijters van ter plaatse
te verbruiken drunken verbiedt in zekere
lokalen sterke dranken voorhanden te
hebben, is algemeen; zij is van toepasrend beslag uitgegaan van een gemeente sing op al de slijters van ter plaat:;;e te
om een rechtstreeksche belasting in te verbruiken drunken, zelfs indien de gevorderen, krachtens een door de besten- . sleten drunken geen gegiste drunken zijn
dige deputatie uitvoerbaar verklaarde rol, zouals bedoeld door de wet van 29 Auguszijn. daden van tenuitvoerlegging van de- tus op het slijten
gegiste drunken.
zen ti tel. ·
7 September 1939.
206
.23 Maart HJ39.
114
invorderi'ilg van 1·eohtstreeksohe uemeentelijke belastingen. - Daclen van tenuitvoerlegging. - Het bevel en het uitvoe-

van

3. ·- Opsoho1'ting van de daden van
tenuitvoerle,qging. G~en uitzonclering
voor de claclen van temtitvoerlegging ~t'it
gegaan van cle tJemeenten handelencl tot
invorderinu van hun belasUngen. - Noch

het koninklijk besluit van 15 October
1934, noch artikel I II, .Q, a linea 3, van de
wet van 31 Juli 193!, tot wier uitvoering
dat koninklijk besluit werd genomen,
hebben een uitzondering voorzien voor de
da!len van tenuitvoerlegging die uitgaan
-van de gemeenten handeleri!l tot invordering van hun belasti:i:tgen.
23 Maart 1!J3!:l.
114

GEESTR.IJKE DR.ANKEN.
1. :-- Gegiste .clranken. - Slijterij. Beteelcenis van dit woord. - Iedere slij-

3. - AlleenMaand feit van aanbod 11an
geestrijke drunken in een voor het publiek toegankelijke plaats. - Niet voldoende om clader te beschouwen als slijter. - Feit verbtlden door at·tikel 1, § 1,
wet van 29 Au,q~tstus 1919 op het 1·egime
van den alcohol. - Het alleenstaand feit

van een aanbod van geestrijke drnnken
in een voor llet pubLiek toegankelijke
plaats is niet voldoende om den datler er
van als slijter van ter plaats te verbruiken
drunken te beschouwen, maar is een misdrijf tegen artikel 1, § 1, van de wet van
29 Augustus 191!J ·op het regime van <len
alcohol. (Wet van 29 Augustus 1!J19, op
bet regime yun den alcohol, art. 2.)
20 Juni 1!J:l9:
189
4. -

Wet van. 29 Augustus 1919. Beee-

·. Vaststelling van de 1nisdrij-ven. -

19

GEMEENTEVERORDENING.

len, dan wanneer uit den tekst, of uit de
redenen van het reglement niet blijkt dat
de.
gemeenteoverheid tot doe! heeft gelwd
kel 11 van de wet van 29 Augustus 1919
de
uitoefening van een handel of van een
op het regime van den alcohol, en van tle
artikelen 13 en 1-l van de wet van 29 Au- beclrijf onmogelijk te muken onder voorgustus 1()19 op het slijten van geestrijke wemlsel dat de openbare veiligheid moest
drunken, zijn de beeedigde gemeentelijke verr.ekerd worden. (Decreet van 14 Deambtenaren en beambten, numelijk de cember 1789, art. 50; decreet van 16veldwachters bevoegd om de misdrijven 24 Augustus 1790, titel XI, art. 3; Getegen de artikelen 1 en 2 van eerstge- meentewet, art. 78; decreet v. 2-17 Maart
noemde wet en elk misdrijf tegen de · 1791, art. 7.)
2()3
11 Juli 1939.
laatstgenoem(le wet op te sporen en vast
te stellen; een vordering van het ministe2. - Onwettclijlrheid. - Is strijllig
rie van financiUn is daart<ie n~et ver- met de wet de gemeenteverorclening (lie,
eischt.
in een gemeente waar geen 011enbnar
27 Februari 1939.
weeg-, meet- of scheepsmeetkantoor be5. - Alcoholhoudende dranlc.. - H!tis- stunt, nan het college van burgemeester
en sche11enen de mncht toekent om nan
zoelciizg. - (}_cleoenheid open voor het puzekere personen de bevoegdlleid te verleebliek. Schijnbaa1· priq;ate kring. Geenerlei bijzondere toelating is ver- nen het ambt van weger, meter en
eischt om ann de agenten, in artikel 11 scheepsmeter nan de haven uit te oefenen.
van de wet op het regime van den alcohol (Verordening der Stad Oostencle van
aangewezen, toe te Iaten huiszoeking te 24 Juni 1£32 en 24 April 193(i; besluit van
·
verrichten, ten einde de misllrijven tegen 7 brumaire jnar IX, artt. 3 en 4.)
19 December 1939.
233
die wet vast te stellen in gelegenheden
die werkelijk voor het publiek toeganke3. - Leu1·handel. - Gemcentever01'delijk zijn, al vertoonen die gelegenheden ning. - OnwetteZijkheid. ,_ Is onweUig
den schijn vnn een privaten kring.
de gemeenteverordening die de uitoefeHi Januari 1939.
· 12 ning van elken leurhandel' verbiedt ann
6. - Huisz·oelcing. - Jltiachtiging van personen die niet voorzien · zijn van de
toelating van het gemeentebestuur.
den VI'Cde1·echter. - Wanneer n·ict ver24 April1939,
139
eischt. - De machtiging van den vrederechter, voorzien door nrtikel 12 van de
4. - Politic van de kerlch01ien en
wet van 29 Augustus 1919, is niet ver- dienst van de begrafenisien. - V e1·voe1·
eischt wanneer de ops[lor~ng van de mis- van lijken. - Bevoegdhe·id van de gedrijven tegen die wet geschiedt in een mcerlteoveTheid. - De gemeenteoverheid
plaats die voor het publiek toegankelijk i!'l. heeft niet de macht oin regelingen t& tref30 October 1939.
217 fen aangaa)lde het vervoer, buiten het
7. - Pruces-ve1·baal. - Bewijslrracht. gromlgebied van de ,gemeente, van lijken
- De processen-verbaal, die regelmatig van overleden personen die zullen begrawerden opgemaakt betreffende de mis- ven worden op een ·kerkhof clat aan de
·
drijven tegen de wet op het regime vail gemeente vreemd is. : ·
12 December 1939.
230
den alcohol, hebben kracht v:m bewijs
ten aanzien van de vastgestelde feiten,
5.
OveTschrijding van rna.cht. totdat de valschheid er van wordt bewe- Gemeenteverordenin,q betreffende het verzen; wanneer door het proces-verbaal voer van lijlren. - Wanneer een gemeenwordt bepaald dat beklaagde, herbergier, teverordening llet vervoer, op het grondin zi,in herberg geestrijken drank voor- gebied van de gemeente, van <le lijken
hamlen had, is het arrest, dat hem vrij- der personen, die er overleden zijn, ann
spreekt omdat de :j'eiten niet bewezen het gemeentebestuur heeft voorbelwuden,
zijn, niet wettig met redenen omklecll kan de weigering van het bestuur om dat
en laat het aan het Hof van verbreking vervoer te veroorloven, indien het ook
niet toe contrMe nit te oefenen over de niet belast wordt met het vervoer buiten
wettigheid van de beslissing. (Gronllwet, de gemeente en naar een begraafplants
art. 97; wet van 29 Augustus 1919, art. 10; die vreemcl is aan de gemeente, in de feiwet van 26 Augustus 1822, art. 239.)
telijke door den rechter te beoordeelen
24 Januari 1939.
24 omstnndigheden, een grond van rechtvnnrdiging uitmaken ten aanzien vnn hem
GEMEENTEVElWRD ENING.
die, bij schending van.de verordening, dttt
vervoer over het gronclgebiecl cler ge~
1. - Gemeentereglement. - Wettelijlcmeente heeft waargenomen. (Strafwb.,
heid. - Is wettig het gemeentereglement
gat, met het oog op de openbare veilig- art. 71.)
12 December 1939.
230
heid, voorschrijft dat lokulen waar openbaar bal gehouden wordt, moeten ge6. Politic van de Tce1·khoven en
bonwd zijn met niet brandbare materia- dienst van de begi'afenissen. - Misdl'ijf.

digde gemeentelijke a.rnbtenai'Cn e·n agenVeldwachters. Luidens artiten. -

>

1
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GERECHTELIJKE BIJSTAND. -

~

Vi'ijsp1·ai.ilt gest'eund op verkeei·de 1'eTklaTing van de verordening. - Schending.

-'- Schendt de geineenteverordening betteffende de politie van de kerkhoven en
tlen dienst van de begrafenissen, de bef!lissing die de vrijspraak van een J1er$Oon, vervolgd wegens overtrecling van
tlie vetorde11ii1g, stennt op een verkeercle
uitlegging.
230
12 December 1939.
7. - Gerneentercglemeil.t.
Niet-toe'passing door 1·cchtbank om de eenirJe •reiielt dat het de ·uitoeteniniJ van een bedrijf meer be;;warend of feitelijlc onmo(Jelijk maalct.
OnwetteUjkhcid.

Schendt de artikelen 7 van het decreet
van 2-17 Maart 1791, 107 van de G1·ond\vet en 78 van de gemeentewet, de beslis~ing clie weigert een gemeentereglement
toe te passen om cle eenige reden dat het
tot gevolg !weft de uitoefening van een
bedrijf meer bezwa:rend bf, in feite, onmogelijk te Iilaken.
11 J uli 1939.
z03
GE~ECHTELIJKE

BIJSTAND.

Aanvmag m'et het oog op rle 1'echtsple{Jing v66r het Hot. -:-- Aanvrage1· besohil;;'Jler•ltend over voldoende middelen. 'we1·ping. - Het Hof verwerpt de aim-

vraag tot gerechtelijken bijstarld, wanneer uit de overgelegcle stukken blijkt dat
iHmvragei· over volcloende middelen be!lchikt om in te sta:u1 voor de kosten net
tt!chtspWglng ,f66:r het Hof. (Wet van
~!! Juni 1929, art. 3.)
·3 J uli 1931>.
198

liERECliTSKOSTEN.

HUUR VAN WERK.

-~ War1neer, op de voorziening
van den beklaagde, vervolgd wegens een
enkel misclrijf, de beslissing tot veroor·
deeling slecllts gedeeltelijk wordt verbroken, wordt een deel van de kosten van den
aanleg in verbreking ten laste gelegd van
eischer.
13 Maart 1939.
84

kosten.

2. ~ Verbreking. = Ver·deeliit,iJ van de
kosten. "Vanneer, op de voorziening

van beklaagde, vervolgd wegens een enkel miSdrijf, de beslissing tot veroordeeling slechts gedeeltelijl~: wordt vetbroken,
wordt een deel ,, an de kosten · van den
aanleg in verhreking ten laste gelegd van
eischer.
13 lVIaart 1!l39.
86

3. - Verlwcking. - _VoMzienirlg van
beklaagde. ~ Gcrteeltcli,ike verbl'ekinu ten
aaizzien van de pnl!lleJ.·e vordUintJ. Eenig feit. - Kosten niet ten taste 1:an
eisolwt·. - Wunneer, op de voorziening
van bekla:lgde vervolgd wegens een enkel
misdrij£, de beslissiug van veroordeeling
slechts gedeeltell.ik wordt verbroken,
wordt geenei'lei (1eel van de kosten var1
den aanleg in verbi'eking ten laste gelegd
van eischer.
14 Maart 1939.
93
4. - Kosten van den aanteu in verbre-

king tetb laste ueteud van de buruel'lijke
pal'tij. --"- Rechter ibttal'ham· werd t;m"u:e~
zen. - Moet niet opnir-uw Uit8pi·aak doen.
over clie kDsten. - :be i-e<'hter eli!! van de

zaak Irennis heemt na verwijzing bevolen
door het Itof van vei:breking, dat de kds·
ten vati den aanleg i11 verlh·eking ter1 laste
gelegcl had van de burgei'lijke partij, behool't i:liet opnieuw tlitspt·aak te doen over
deze kosten.
· 18 April1939.
132

H
HUISZ'OEKING. -

Zie

GEESTRIJKE

l>RANKEN.

1. ~ Woonplaats.- Onschendllaat'lwid.
....:... Gcheime stokcrij. -. Beziohtiging. ~
Ktachtens artikel 1i:l± VIlli 4e wet van
15 April 1896 mag de beziclltiging van de
aan cle private }lersonen behoorende ge·bouwen en besloten ruimten geschieden
·op elk uur van deu dag en van den nacilt,
tia mnehtiging door den vrederechter, in(!ien het vermoeden bestaat dat er in het
gebeim alcohol wordt gestookt.
9 l\lei 1939.
159
.- 2. - WoontJlaats. ~ Onsohendbaarheid. - Ojfioier van 'politic. - Plaatsen
'Wna1· het pllbliek toe,qfmtJ heeft. ~ Recht
o1n e1' binnen te
~ Krachtens

annuen.

1''
-_.,

. >•:.'_;;··:,.;._.! .

artikel 9 vim bet decreet van 22 Juli 1791
is het aan de offieieren van J)olitie toegeIaten, 's nachts zuoals ·over dug, plaatsen
waa:r eeniedet toegang heeft binnen te
tteden, ten einde er wanordelijklleuen of
ovetti•edingen vnn de verordeningen vast
te stellen.
16 Januari 1939.
12

HUUR VAN WE:QK
DIENSTEN.

EN

VAN

1. - Berliendimcontmct. - Opzegging
zonde1· voomjgaande 1.-ennisgcving.
Geen wettelijke tetmijn. ~ 'l'er zake ttan

heE liedienclencontract moet (le opzegging
zonder voorafgaande kennisgeving, om
gereehtvaardigd _te zljn, lliet noodtiJakelij:K gedaan worden binnen drie dagen na

:~-

HUWELIJK.

-c-

KINDERBESCIIER.l.WlNQ.
lof, te llebben i:Jelemmerd, vrijgesp:ro~en
werd om verschillemle redenen waarQtb
der een vermelclt dat het aangekla&gq~
feit geenerlei verband houdt met die telnstlegging, welke reden ovel"igens dqq.P
de burgerlijke I)artij, eischeres in verbreking, niet wordt besproke)l, is die v:riJ,spraak OP gronq Vl;lll deze enkele rellell
wettelijk gestaafq.
20 Maa:rt 1939.
lQI),

-den da~ waarop de werl!:gever !!:ennis
kreeg vnn de ingeroepen zwaarwicbtige
reden. (Wet van 7 Augustus 1922, art. 1-1.)
9 November 11J31J.
220
2. - Achturen-dag. - 0-verloon voor
bijl.-omend werlc op Zomlag. - Gevallen
waarin het verscli'Ulrligd is. - In de nij-

verheklsonclernemingen waar, krachtens
de wet van 17 Juli 11J0:} op de Zondagsrust,
de rustclngen niet noodzakelijk moeten
vallen op een Zondag en niet dezelfcle belworen te zijn voor al de arbeiders, is bet
overloon van 100 p. c., voorzien bij artikel 13 van de wet van 14 Juni 1921 voor
den op Zondag verrichten bijkomenclen
arbeirl, slechts verschuldigd voor « werl!:en die sawengerekend woruen met deze
uitgevoerd geclurende bet aantnl uren
qoor de wet bepaald >>.
?.1 Maart 1939.
UJ
3. - Jaarlijkseh betaald verlof.

flUWELIJK.
Ve1·Trlaring -van het woord <l alcte )J, dat
.staat op het einde van artilrcl 196 van het
Burgeriijlc 1Vetlwelc.
Het woord
ll akte », dat staat op llet eincle van arti-

kel 1~6 van het nurgerlijk Wetboek, bedoelt zoowel lle voltrekking zelf van het
huwelijk, als den titel die bestemcl is om
de voltrekking vast te stellen. Nnnr de
opvatting van den wetgever moet cle valtrekking van het huwelijk, ten annzien
van de gebreken in den vorm, op gelijken
voet worden gesteld met de akte die van
de voltrekking doet blijken.
11 Mei 1939.
159

Beklaagde 1'Crvolgll om het door de 11:et
ingesteld toezieltt te lte/Jben verhindcrd.
- Vrijspmak. - Beslissiug gcstaafd. -

Wanneer beklnngcle, vervolgd om het toezicht, ingestelcl ]l:rachtens · de wet van
8 .lull 1936 op het jD,arlijkscb betualcl ver-

.J
JACHT.

vertrouwd, verricllt hij een bezigheid die
behoort tot ge uitoefening van zijn bediening als officier van gerechtelijke politie.
23 Februari 1939.
62

1. -

Do01· p1·h•aat persoon. aangestelrle
jachtwachte1·, be•;estigd door gouve1·new·
en beeedigd. Officier van politic. -

3. - A.fllitte van het wapen aan lien
verbalisant. Voorwaarden. Krachtens artikel 20 van de wetten van 28 ]J'e,-

Is officier van gerechtelijke politie, de
door een privaat persoon !J,&ngestelde
jacbtwachter, flie door !len provincialen
gouvenwm; wercl l;levestigcl en die regel:iliatig beeedigd is.
·
23l!'ebruari 1039.
62
2. :,.__ Ronde do01· bceedig£/ jacMwach-

bruari 18R2-4 April 1900 op de jacht, moet
de bijzondere geldboete van 100 frank
worden toegepast niet aileen wanneer de
oy:ertreder, die gehouden was het wapen
waarvan hij zich bediend had aan den,
verbalisant te overhandigen, deze overhandiging niet heeft verricht, maar ook
wnnneer hij die overhamliging niet terstond heeft verricht.
28 November 1939.
228

ter op goed aan zijn bewal,~ing onderwoPpen.- Verrichting IJehO'JI:end, tot de tall/~
va.n dien jaehtwachter, als politieofficier.

Wanneer . een regelmatig beeedigd
jachtwachter zijn rmide doet op het gebied dat aan zijn waakzaamheicl is toe-

1

K
KlND E~BESCHE.QMING.
1. -

Be.slissinrJ van den lrinden·echte'r
waarbij de minderjarige _qclaten tvordt
bij hen die er moeten voor zorlJen. -~
Veroonleeling van den minderjarige en
van den burgerlijk vemutwoordelijke tot
schade,;er_qoerlin_q. - Beroep van beiden
niet ont1ianl.-elijk - Zijn niet ontv:mke-

lijk de beroepen. tegen de door den kin-

derrecJ:\ter yer}eende peslisstug Qver de
burgerlijk(;l "'or!lering, ':ugestelrT door deri
mincll.'rjarige en <1ool'· dep j1ersoon (lie l;11m~
te bewalH~!l 4eeft, clan wan11eer c1e besUs,
sing over de nublieke yordering njet tot
geyolg ueeft clen mincl{lr~fil'jge t\) onttrek~
ken ?an den Per~oon dle er, voor moest
zor~en.
·
'
"
11 J uli 1939.
~Q4

\nsti\uut voor

Con-s\i\ution,e\ Recht
•

A -1

-

>
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KOOPHANDEL-KOOPMAN.- MEDEPLICHTIGHEID.

2. - Beslissing van den ldnderrechte1·
ten aanz'ien 1'an bnr,qerlijke vordering. Beroep van minderjarigen burge1·lijlc ve1·antwoordelijke. Ontvankclijlcheid. -

De minderjarige, die door den kinderrechter tot schaclevergoetling veroordeelcl
werd, en· de burgerlijk verantwoordelijk
verklaarde persoon, ziju niet ontvankelijk om beroep in te stellen tegen deze
beslissing tenzij in de gevallen waarin de
minderjarige ontvankelijk is om in beroep te komen tegen de beslissing over de
publieke vordering. ·('Vet van 15 Mei 1912,
artt. 32 en G!.)
11 Juli 1939.
20!

. KOOPHANDEL-KOOPMAN.
Leu1·handel. - Machtiging. - Geregeld
dom· den Koning. - ivlacht van de ue-

LEU)lHANDEL.- Zie

GEMEENTEVERORDENING j KOOPHANDEL-KOOPMAN.

LIJFSDWANG.
Niet van toepussing wegens daden gepleegd tijdens minderja1·igheid. - Lijfs-

GTens. De reglementeering van de toelating tot het uitoefenen van een leurhandel behoort thans
aan den Koning. krachtens de wetten
van 31 Juli en 7 ·December Hl3!.
De toelating om een leurhandel uit te
oefenen wordt, volgens de gevallen, verleend door den arroudissementscornmissaris of door den minister tot wiens bevoegdheicl de binnenlandsche handel belwort. (Kon. besl. van 29 December 1936,
art. 3.)
,
.
.Aanvullende mnatregelen betreffencle
het uitoefenen van den leurhandel kunnen
door de gemeenteoverheitl getroffen worden, maar deze overheicl is niet bevo~gd
om de voorwaardeu zelf van de toelatmg
te regelen. (Kon. besl. van 29 December
1936, art. 19; Gemeentewet, art. 78.)
24 .April1939.
139
meenteoveTheid. -

dwang kan niet worden uitgesproken tegen den meerderjarig geworden minclerjarige, wegens daden begaan tijtlens zijn
minderjarigheid. (Wet van 27 Juli 1871,
art. G.)
18 December 1939.
232

LOTEQIJ. -

Zie SPEL.

M
MEDEDADE)l.
Misclrijven _qepleeud dom· vertegenwoo1·digers- van een vcnrwotschap. - Veroordecling als mededade1· .. Kan veroor-

deeld worden als mededader van misdrijven gepleegcl door vertegenwoordigers van
een vennootschap, hamlelend voor rekening van deze vennootschap, hij die, hoewei .bij officieel geen ambt in de vennootschap waarneemt, n'ochtans feitelijk op
.beslissende wijze tusschenkwam in <le
werkzaamheden van de vennootschap.
4 December 1939.
229

MEDEPLICHTIGHEID.
1. - Bern·ip. - Medeplichtigheid ann
eeu vischmi~;llrijf omler:>telt bet yoornemen om lleel te uemeu ann ltet mistlrijf.
In de gevn \len bepnalll bij tle ltw tste twee
nliuea's van artikel 67 vau hl't ::ltrafwt>t.. boek, zal !lat \'Ooruemen blijkeu nit de
kPnui~, 1lie de medeplil'htig-e hitrl, annga:I!Hle 1le ft-itelij](e omstawlighellen die
de geoorloof!l schijnende !latltl nm den
hoof<l<lacler tot een miscl.rijf kunnen maken.
16 October 1!l39.
213

2. - Beklaa{Jden vm·oonleeld uls mededade1·s. BegTip van medeplichtigheid
·nituesloten. - De woonlen « dueler >> en

« medeclader » hebben, in het ~:;trafrecht,
clezelfcle beteekenis. De rechter, die verschillende beklaagden veroorcleelt als mededaders, veroordeelt geen van hen als
melleplichtige.
16 Mei 1939.
164
3. - Ha.za·rdspel.
VcJ01·waarden tot
stra.jbare deelnerning. - Het arrest nut
vaststelt dat eischer, die vervolgd werd
wegens misdrijf tegen artikel 1 van de
wet van 24 October 1902, niet ouweteud
was aaugaamle cle voorwaarden waarin
het door hem geexploiteercle spel werd
gespeehl, en clat hij, iu de exploitntie van
clat spcl, hetwelk op ziju initi::ttief en te
zijne"n bate werd geplantst, een gem::tkkelijke winst heeft gezocht en bekomen,
geeft al cle bestamlcleelen op die vereischt
worden tot het bestaan van cle strafbnre
deelneming, overeeukomstig cle bewoorclingeu van artikel GG, alinea 2, van het
Strafwetboek.
84
13 Maart 1939.

l:-

MILITIE.

~

OVERSPEL.
steund op artikel 12, b, 1°, van de i'lij
koninklijk besluit van 15 Februari 193T
geordende wetten, moet de voorwanrde
betreffende den leeftijd vnn de overlevende moeder slechts vervuld zijn op het
oogenblik dat over de annvraag uitspraak
gednnn wordt.
15 Maart 1939.
95

MILITIE.
Vitzonderingsuitste~. Eenige zoon on·misbare stewn van zijn ovMlevende moeder, zestig jaar oud. - VoonA,aarde be.trefjende leeftijd slechts bestaande na de
vmag, doch v66r de beslissing. - Voorwaarde vervuld. - Bij aanvraag van een

uit.zonderingsuitstel, door een milicien ge-

0
geen ander doel heeft dan onder den vorm
van een nieuwe huurovereenkomst cle
overdrucht van .een voorgnande huurovereenkomst vast te stellen en dat, onder cle
verancleringen waarmee geen rell:ening znl
ONVRIJWILLIGE DOODING EN worden
gehouden om de· nuul.·wanrde te
VEQWONDINGEN. - Zie Doo- · bepalen, moeten begrepen worden degene
mNG-V ERWONDINGEN.
die door den vorigen huurder werden nnngebrncht, welke huurcler zich hoofdelijk
OPLICHTING.
verbontlen heeft om al de bedingen van
de nieuwe huurovereenkomst uit te voeBeslissing verk:larend dat het misdrijj'
ren .
. :tJestaat door het gebruik van een· valschen
4 Mei 1939.
155

ONEERLIJKE MEDEDINGING.
Zie

VERANTWOORDELIJKHEID
OVEREENKOMST ONTSTAAN.

BUITEN

naam ot van een 1'alsche hoedanigheid.
Stilzwijgende verwerping van een
vmag e1· toe ~strelck:end akte te doen verleenen .van teiten WtW1'Uit .zou vol,qen dat
bedrieglijke handelingen niet bestaan. "--

De rechter die het. wanbedrijf van oplichting bewezen verklaart, en daartoe
steunt op het gebruik door beklaagt:le van
€en valschen naam en van een valsche
hoedanigheid, verwerpt stilzwijgend, als
niet doeltreffend, de vraag er toe strekkend akte te doen verleenen van feiten
die de bedrieglijke hnndelingen uitsluiten.'
9 Janunri 1939.
2

OVEREENKOMSTEN.
-

1. - Vitleg,qing van een overeenkomst.
Bedoelin{f van de partijen. - De ten

gronde oordeelende rechter scl:\endt niet
de trouw verschuldigd ann eene aide die
een overeenkomst inhoudt, indien hi.i ann
een beding van die overeenkomst een
draagwijdte toekent welke, naar zijn
meening, overeenstemt met het inzi<'ht
van ,..r~e partijen. (Burgl. Wb., artt. Ul19
en 1.,:..2.)
3[) i\:Iaart 1939.
126
2. - Ve1·kla1·ing van een O'!!creenkom.st.
Bindcnde uit- Huurovereenkomst. $]Jraak. Wanneer een lmurovereen-

komst beclingt uat de huurprijs op een bepaulden datum zal' vernwerderd worden
imlien de huurwa:irde vnn het onroerencl
goecl vermeerderd is,. maar dnt, om deze
lmurwanrde vast te stellen, geen rekPning
znl worden gehouden met (le uitsluiteJJd
op eigen kosten door den huurder nnngebrnchte verancleringen, kan de rechter
beslissen dut de akte wanrvan sprank

3. - Uitlegging overeenstemmend met
bewoo1·dingen van de al;;te. - Wnnneer
een overeenkomst een belooning toekent
nan een afgevnnrdigd beheerder, en deze
zich vrij verbindt om zijn bediening op te
zeggen en geen mecleclingencl bedrijf uit te
oefenen, kan de ten groncle beslissende
rechter, zonder zich ·tegen te spreken, en
zonder · de aan die overeenkomst verschuldigde trouw te schenden of de bewoor<Iingen er van te niiskennen, diezelfde belooning beschouwen nls een pensioen en zeggen dat zij geen vergoeding is.
7 1\inart 1939.
'iu
4. - St1·atzaken. - Overeenlcom8t. Uitlegginu. Wanneer de ten gronue
oonleelende rechter nan een overeenkomst een uitlegging geeft die niet strijdig is met de bewoording er van, is de
nitleggiug bindend.
28 iUanrt 1939.
121

5. - Schade veroo1·zaakt door een mi.sdrijf teuen de .stratwet.
Beding
·waarbij het bedrag wordt bepaalrl dat
verschuldi,qd is ingeval een part'ij ee11
misrll"ijf pleertt ten narlcele van rle andere
pal'i·ij, Bedin.IJ niet verbo!len. Is
niet verboden de overeenkomst wanrbij
pnrti.ien ·het betlrag vnststellen dnt zal
vers<.'lmllligd zijn nls vergoelling van de.
schntle veroorzaakt door een beimnltl misdrijf tegen de strnfwet, iugevul een vnn
de vnrtijen clit misdrijf ten nadeele vun
de nmlere ]lartij mocht plegen.
H .Mnurt 1939.
90

OVEQSPEL.
1. -

Klacht. -

TTonnen. -De klacht

24

QUALIFICATIE.- RECHTSPLEGING IN BURGERLIJKE ZAKEN.

van den beleedigden echtgenoot, ter zake
van overspel, is door de wet aan geenerlei bijzonderen vorm onderworpen.
De ten gronde beslissende rechter beoordeelt op bindende wljze de bedoeling
van den klager, mits die beoordeeling niet
strijdig weze met de bewoordingen van
de klacht.
19 Juni 1939.
183
2. - Bewij~ van het misd1'ijf ,11epleegd
door de v1·ouw. -

-

Geen bijzonder bewijs.

Ten aanzien van de vrouw voorziet de

wet niet de beperkingen die, wat bet bewijs van bet overspel betreft, bij artikel 338, alinea 2, zijn bepaald.
26 J uni 1939.
191
3. - Medeplichtige. - Bewijs van de:
betrapping op heeter daad. De ten
gronde beslissende rechter oordeelt vrij
of uit de omstandigheden, die hij opgeeft.
volgt dat bet misdrijf van medeplichtigbeid aan overspel zoo even gepleegd was
geweest.
26 Juni 1939.
191

Q
QUALIFICATIE VAN HET STRAFBAAR FElT. -

Zie

RECHTSPLEGING

IN STRAFZAKEN.

R
RECfiTEN VAN DE VERDEDIGING. - Zie AssiSEN; RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

QECHTEQLIJKE INRICHTING.
Rechtm· in beroep over hu·urzaken ingesteld k1'achtens artikel 3ft van de' wet
.,;an 28 Deoember1926.- Bijzondere jurisrJ.ictie met eir;en bevoegdheid en inriohtif!.q. - De magistrant die l{racbtens artikel 34 van de wet van 28 Decembei· 1926

door den Koning aangewezen is om kennis te nemen van bet beroep tegen de
vonnissen van de vrederecbters betreffende de bij die wet voorziene g~schillen
vorlilt el!n bijzondere rechtsmacbt met
aigen bevoegdheid en eigen inrichting.
23 Maart 1039.
112

JlECHTEQLIJKE MACHT.
1. - Gemeenteverordening. - 01twettelijkheid. - Ma,q niet worden toegepast.
--;- De recbterlijke macbt is niet gerecbtigd om een gemeenteverordening toe te
passen die, ten ti.i<lt- van het feit dat tot
vervolging aanleiding gaf, strijdig was
met een Jrracbtens de wet uitgevaarqigde
verordemng van algemeen bestuur.
24 April 1939.
139
2. - Vrijspmalr; van bell'laapde. ~
Verbeu1·dverklr11·ing als veili,qheidsmaatragel. - Onlvettig. - In geval van vrij-

svraak mogen de Hoven en rechtbanken
niet, op grond van nrtikelen 42 en 4B van
bet Strafwetboek, de verbenrdverklaring
bevelen van zakPn die aauleiding gaven
tot de vervolging, zicb steunend op de
nood~o~akelijkheid om gevaarlijke of scha-

delijke voorwerpen aan den omloop te
onttrekken. (Strafwb., artt. 42 en 43.)
10 Januari 1~39.
1(}

RECHTSPLEGING
LUKE ZAKEN.

IN

BURGER-

1 . - Bu1·gerlijke zaken.- Wanneer is
een zaak in staat van wijzen?- De zaal{

is in staat van wijzen v66r den rechter
bij wien het beroep tegen een beslissing
van den vrederechter aanhangig werd gemaakt, indien de grond van de zaak door
de partijen voor laatstgenoem,den rechter
werd besproken en deze er over beslist
beeft, en indien appelant in zijn akte van
beroep naar zijn in eersten aanleg genamen en in die akte als berhaalcl te beschouwen conclusies verwijst, en vraagt dat de
eiscb niet ontv!lnkelijk en niet gegrond
zou worden verklaarcl.
9 Maart 1939.
79
2. - Vredereohter. - Wetboek va~
bw·gerlijlce 1·echtsvo1·dering, artikel 61. Is niet van toepassing op de gedingen
voor den vrederechtm·. - Artikel 61 van

bet Wetboek van burgerlijke rechtsvordering is niet van toepassing op de gedingen
v66r clen vreclerechter.
16 1\:laart 1939.
96
3. - A1·tikel 168 van het Wetboek van
bl~1yerlijlw

rechtsvordering.

-

Dmag-

Artikel 1GS van bet Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering verleeut
aan hem die voor eeu rechtbank wordt ge~
roepen bet recbt om tegen den eisch een
exceptie van onbevoegdheicl op te vverpen; het beschouvvt niet den toestand van
hem die er de andere par1.ij beeft geroepen.
23 Maart 1939.
112
W!Jdte .. -

:~-

RECHTSPL. IN FISCALE ZAKEN.- RECHTSPL. IN STRAFZAKEN. 25
4. - Burgedijke vordering. - llestaan
·van een verband van oorzaak tot uevoLg
tusschen orwechtmatige daad en schade.
- Uitspraalc binrlend. - De ten gronde
oordeelende rechter stelt op bindende
wijze het feitelijk bestnun of niet-bestunn
vast van een verbund van oorzauk tot gevolg tusschen de onrechtmatige daad en
de schalle.
G Juni 1~39.
171

:QECHTSPLEGING
ZAKEN.

IN

FISCALE

Fiscale zaken. - Bestaan en t·echtzinni_qheid 1>an l"elwnplichUge bcscheiden. (]epasthe·id van een deskundig onrlcrzoek. - In fiscale zaken doet de rechter

op bindende wijze uitsprank over het bestnan en de rechtzinnigheid van rekenplichtige bescheiclen, ulsmede over de gepastheid vnn een deskundig onderzoek.
17 Januari 1939.
18

llECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - Zie AssrsEN; BEVOEGDHEID
EN RECHTSGEBIED; · BEWIJS; DAGVAARDING;
HUISZOEKING;
REGELING VAN
RECHTSGEBIED; STRAF; TALEN.

HOOFDSTUK I.
VOORONDERZOEK. RAADKAMEH.
INBESCHULDIGINGSTELLI!'iG.

1. - Stmtzaken. - Vervulfling wegens
·vervalsching van 'voedin,qsm.iddelen. Niet afhankelijk van het opmakcn van
een proces-verbaal. - De vervolging van
het wanbedrijf van vervalsching van voedingsmiddelen is niet ·iJ.fhankelijk gesteld
van het opmaken van eeJ;J. proces-verbaal.
24 October HJ39.
216

2. - Onregelmatigheid begaan tijdcns
het voo1·onderzoek. - Beschikking van de
raadkamer waa1·tegcn geen beroep. Veroordeelin.a ge/!teund op het voo1· het
HfJf van beroep gedane onderzoelc. - Onregelmatigherlcn gedckt. - Wanneer de
veroordeeling van beklaagde enkel steunt
op het y66r het Hof gedane onderzoek en
tegen de beschikking tot verwijzing, verleend door de raadkamer, geen enkel ber?ep werd ingesteld, zijn de onregelmatlgheden van het vooronderzoek gedekt.
13 Maart 1939.
80
HOOFDS'l'UK II.
VER\'AL VAN DE PUBLIEKE VORDERING DOOR
llETALING VAN HET BEPAALDE BEDRAG.

3. - 8tratzaken. - Bctuling van hcfi.m!l rloct de publicl;e vurderin,q slechts
vcrvallen, ind·ien betaUn.a binnen aangewez·en termijn. - Bepalin_q van openbare
r;wde. - De bepnling van het nieuw artikel 166 van het W etboek van Strafvorde-

ring, krachtens dewell'e de betaUng van
de door bet openbnar ministerie vastgestelcle gelclsom de publieke vordering
slechts doet vervallen indien deze be~a
liug geschiedt binnen den aangewezen termijn, is een bepaling van o[Jenbare orde;
dam·van kan niet WOl'l'len afgewekeri.
31 October 1!J39.
218

4. - Publieke 'L•onlerfng. - Verval
door betaling van het bedrag bezJUald
door upenlJaat· m1nisterie. - lletal1n.a -na
aan,qc1rc.::en tcrmijn. Gecn vet·val. --;De betalmg van de gelclsom, bepaald door
het O[Jenbaar ministerie, doet de publieke
vorclering slechts vervallen indien zij gedann wordt binnen clen aangewezen t.ermijn. (Nieuw artikel 166 van het Wetb.
vnn Strafv.)
31 October 1939.
218
HOOFDSTUK III.
llEHANDELING VOOR DE RECHTBANK.

5. - Ho01·en van getuiyen door de leamel' van inbeschuldigin.astelling.. - Wet
va.n 9 April 11)30, artikel 9. - Proces-verbaal vaststellend flat een get·uige den eed
a.flegd e rle 'll'aarheicl te zeuacn en niets.
dan de 1VU(lt"heid. - Nietigheid van het
arrest. - Is nietig het atrest van een. kamer van inbeschuldigingstelling waar!Jij
de interneering van een bekluagde wordt
bevolen onder verwijzing naar een v66r
die kamer gednan onderzoek, dun wanneer uit het zittingsblad hlijkt dat een
van tle getuigen enkel den (•ed deed de
waarheirt tt• zeggen en niets dan de waarbeid.
27 Maart 1939.
117

6. - Stmtzaken. - Ho01·en van get1tigen door correctioneele ~-echtbanlc. - Zittingsblad waamit blijkt dat- de uetuigen
den eed derlen niets (lriders dan de waat·heid te zeuflen. - AtTest van veroordeeUug steunenrl op die getuigenissen. - Ni~~J
tiyheid Is nietig bet arrest van het
Hof van beroep dat een veroordeeling
uitspreekt steunend op v66r de· correctioneele rechtbank gedane verklaringen van
getuigen, wanneer uit het zittingsblad
van deze correctioneele rechtbank blijkt
clat die getuigen den eeq deden niets dan
de waarheid te zeggen, iu plaats van den
eed : de geheele waarheid, niets dun de
wuarheid te zeggen.
11 Februari 1l>39.
53

7. - 'l'!t.sschenkomst. - Stratzaken. , Dcrde die samen rnet de bur,Qet·Ujl,·e
purtij optreedt om te dilen verklaren
dat bel.'laagde 1:crantu;oortleU.ik is voor
cen on11eval. - nict ontvaukelijk. - Het
Wetboek van Strafyorclering verlPent
geen nnclere vordering van uurgerlijken
nard v66r den strafrechter dun de vordering vnn de door het misdrijf benndeelde
partij, de vordering tegen <le burgerlijk

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN ..

26

verantwoordelijke partij, en de vordering
tot schadevergoeding van den van vervolging ontslagen beklaagde tegen de burgerlijke partij; het voorziet geen tusschenkomst tot zuivere bPwaring van
recht vanwege een derde die, op grond
van het versoonlijk belang dat hij zou
hebben om te doen beslissen dat l>eklaagde voor een ongeval verantwoordelijk is, zich aansluit bij de burgerlijke
partij ten einde te hooren verklaren dat
zulks het geval is. Zoodanige tusschenkomst is niet ontvankelijk.
25 September 1!!39.
208
8. - Tw~schenkomst. - Stratzaken. Derde tJersoon die zich aansluit bij beklaagde om te doen bcslissen dat een denl
van de . verantwoordelijkheid ten laste
van het slachtojJ"er van een ongeval moet
blijven. - 'Fusschenkomst niet outvankeUjk. - Het Wetboek van Strafvordering

voorziet geen amlere vonleriilg van burgerlijken aard v66r de strafrechtbanken
dan de vonlering van de door het misdrijf benadeelde partij, de vordering van
de burgerlijk verantwoordelijke partij,
en de vordering tot schadeloosstelling van
den van vervolgiug vrijgestelden beklaagde tegen de burgerlijke partij; het
voorziet geenszins de tusschenkomst, zelfs
tot enkele bewaring van recht, van een
derde die, wegens het persdonlljk belang
dat lJij heeft om den beklaagde te zien
vrijstellen van een deel cler verantwoorclelijklleicl voor een ongeval, zich bij dezen beklaagde zou kunnen aansluiten om
te doen beslissen dat dit cleel van de verantwoordelijklleid ten laste van de burgerlijke partij zal blijven.
0 Maart 1939.
72
9. - Heropening van de debatte.n.
Bindenrle beoordeeling van den 1·echter. -

De recllter beoonleelt op bindende wijze
of het gepast is de debatten opnieuw te
openen.
9 Junuari 1939.
2
HOOFDSTUK IV.
RECHTE!< VAN DE VERDEDIGING.

10. -

Stmtzaken. Uitle,qgin,q van
conclusie. - l'ennouen van den 1·eclzter.

- De ten gronde oonleelende rechter
de voor hem overgelegde conclusies
leggeu, mits llij de bewoordiugeu er
niet tegenspreekt.
8 Mei 1939.

kan
uitvan
158

11. -

Rechten van de verr'lerlirtin.Q. Neerle,q,qin,q, rloor rle burrterlijke tJa1'tij,
van een zittingsnota, na llet sluiten van
de delmtten. -- Het neerleggen door de
burgerlijke partij, m1 het sluiten van de

debntten, van hnnr zittiugsnota, sehendt
slecll ts de rechten van de verdeLligiug indien die nota uieuwe miLldehm of bewijs-

voering .inhouclt waartegen beklaagcle
zich niet heeft kunnen vercledigen.
10 :M:ei 1939.
162
12. - Nem·le,qging door een partij, na
lzet sluiten 11an de debatten, van een nota,
tot aanvnlling van zijn conclusie over
1·echtsvmgen of tot nieuwe besprelcing
va-n fle verantwoordelijkheid voor cen
aan1·ijdin,q, gmndslag van de vervolging.
- Schending van de 1·echten der verdediginn. - Schendt de rechten van de ver-

dediging, het ueerleggen, door een partij,
na het sluiten van de debatten, van een
nota die haar conclusies over rechtsvragen aanvult en de verautwoorclelijkheid
voor een aanrijcling, grondslag van de
vervolging, opnieuw bespreekt, zonder
clat gebleken is dat clit stuk aan de andere partij zou zijn medegedeeld of clat
deze in de gelegenheid werd gesteld daarvan kennis te nemen.
23 Januari 1939.
21
13. - Stmtzali:en. - Toevoe,qing va11;
stukken doo1· openbaa1· ministe1·ie.

Schendt niet de rechten van de verdecliging, de toevoeging uan den bunclel van
stukken door het openbaar ministerie,
dan wanneer de ten groncle beslissende
rechter verklaurt clat hij zijn overtuiging
niet kan steunen op die stukken.
11 December 1939.
230
14. - Stulcken geplaatst in den bunr
del, na het sl·uiten van de rlebatten. -

De rechten van de verclediging worden
niet geschonden aaardoor dat, na het
sluiten van de debatten, in den bundel bescheiden· worden geplaatst, die als stukken tot vetgelijking · dienden bij een
schriftkundig omlerzoek, clan wanneer
het verslag van dit ouderzoek deze stukken uitdrukkelijk vermeld heeft en te~
vens opgnf llot zij door clen raadsman
van beklaugde nan de deskuncligen werclen overhandigcl.
2 Mei 1939.
153

15. - Rechten van de ·ve1·dediging. Stu kken nee1'fJClegd na het sluiten van de
debatten. Wanneer stukken na het
sluiteu van de debatten door beklaagde
wenlen neergelegd, en de ten gronde oordeelende rechter uiet bevolen heeft dat de
debatten opnieuw geopeud werden, maar
clle stukken als vreemd ann het gecling
heeft beschonwtl daanloor dat hij zijn
beslissing eukel gesteuml heeft op · het
voor hem, ter terechtzitting, ged:me onderzoek, is der.e beslissiug regelmatig gewezen en werden de rechten van venlediging nm de burgerlijke partij niet geschomlen.
20 J uni 1939.
18n
16. -- Rechten van rle ve1'dediging. Proces-verl!aal aan den burulel toe,rJe'l:oe_rtd
ua de uitspraak van het arrest. -Zander
belang. - De recllten van de verclediging

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
worden niet geschonden wanneer, na de
:uitspraak van de eindbeslissing, een stuk
.aan den bundel wordt toegevoegd.
16 Mei 1939.
16!
17. - Tolle. - Wanneet· · sohendt het
oQntbrelcen van een tollc de 1·eohten der
verdediging? De tusschenkomst van

€en tolk bij de debatten worut, · met het
·oog op de rechten van ue verdetliging,
slechts vereischt wanneer . beklaagtle de
taal, waarin de rechtspleging geschiedt,
niet voldoende kent ; er is geen schending
van de rechten der verdediging wanneer
uit de zittingsbladen blijkt dat beklaagde,
-die zich tegen het ontbreken van een tolk
niet heeft verzet, in het Frausch werd
·ondervraagd, en, bijgestaan door zijn
raadsman, een conclusie heeft neergelegd.
9 Januari 1939.
2
18. - Stratzaken. - Niet-na1wming
van tennijn vom·zien voo1· het ter be.sohiklcing stellen van den bur1del ten behoeve van ,-aadsman. - Belclaagde ziet
1Zaa1·van at. Geen sohending van de
reohten der vet·dediging. - Wanneer de

wet voorziet dat de bundel van een strafproces gedurende een bepaalden termijn
ter beschikking van den raadsman van
beklaagde zal worden gesteld, en beklaagde afziet van dit voordeel hem door
de wet verleend, is er geen schending van
de rechten der verdediging dliardoor dat
de voorgeschreven termijn niet werd nageleefd.
27 ll'ebruari 1939.
66
HOOFDSTUK V.
BURGERLIJKE PARTIJ.

19. - OntvankeUjlcheid. - Is aileen
<(mtvankelijk om zich burgerlijke partij
te stellen, door rechtstreeksche dagvaarding, hij die zich door een misdrijf persoonlijk benadeeld kan beweren.
24 April1939.
142
20~-

Reohtstreeksche daovaat·ding.-

Hij die door een misllrijf tegen de verkeersverordening werd benadeeld kan den
dauer er van dngilaarden v66r de correctioneele rechtbank, wanneer dat misclrijf
samenhangt met een wanbedrijf, al wenl
dit wanbeclrijf, wanrvan de rechtbank
kennis neemt, gcpleegu door de dagemle
partij.
2cl April1939.
142
21. -- Stellin_q als bu'l·,qerl'ijke parUj. Rechtstreeksche dagvaardinrJ, door benadeelde, tegen personen die n ict naar cl'ie
r·cchtba1ik vcrwc.zcn werdcn door besohikkinfl van de I'Uadkarner. - Ontvaukelijlcheid. - De rechtstreeksche dagvanrding

van de benadeelcle pnrtij, er toe strekkeml oin v66r de correctioneele rechtbauk
andere personen te doeu ver;;chijuen dan
degenen die, na een regelmatig onderzoek,
door beschikking van de raa<lkamer naar

27

die rechtbank werden verwezen wegens
hetzelfde feit, is ontvankelijk wanneer de
rechtstreeks gedaagden niet reeds, wegens dat feit,, onder, betichting werden gesteld.
G Juni 1939.
172
22. - Vordering.
Ontvankelijkheid.
- De Staat is niet ontvankelijk om zich
tegen een derde, d~e door zijn onvoorzichtigheid verwondingen toebracht aan
een milicien, burgerlijke partij te stellen ten einde van clien derde terugbetaling te bekomen van de kosten van geneeskundige en pharmaceutische verzorging van dien milicien en van zijn opneming in een gasthuis.
24 April 1939.
134
23. - Ont·ranlcel-ijJcheid.
Ve1·zelce1'inf1. - Ongeval. - Verzelceraar die aan
het slachtotter ve1·goeding heett uitgelceerd. Ontvankelijlc om zich tegen
den verantwoorclelijken derde b·urgerlijke
pa.1·tij te stellen v06r den reohter die van
de stratzaak kennis neemt. - De verze-

keraar, die aan het slachtoffer van een
ongeval de aan dit slachtoffer verschuldigde vergoecling heeft uitgekeerd, treedt
wettelijk in dezes rechten en is ontvankelijk om, zoonls de benadeelde zelf, zich
burgerlijke partij te stelleu vu6r den
rechter die van de· publieke vordering
kennis neemt.
24 Januari 193!1.
25
24. - Gerneente. - Machtiging van
den gerneenteraad. - De machtiging van
den gemeenteraad, vereischt om in rechte
te verschijnen, is door artikel 148 van de
gemeentewet, gewijzigd door artikel 30,
alinea 2, van de wet van ilfl December
1SS7, voo'rgeschreven in het enkel belang
van de gemeente, en cle verweerster op
den eisch van de gemeente kan v66r het
Hof van verbreking het verzuim van die
formaliteit niet inroepen om cle vernietiging te bekomen van een beslissing die de
gemeente in het gelijk heeft gesteld.
17 April1939.
131
HOOFDSTUK VI.
fiESLISSING.

25. -,--- llcvoe[ldheicl van den t·echter
om de qnalificatie te w-ij~itJCII. - Voo,-waanlen. - De strafreci.J.ter is niet ge-

bomlen door cle qun Iitieatie die hetzij door
de dugvuunling, hetzij door .het omlerzoeksg·erecllt ann tle feiteu wertl gegeveu; ·
binuen de perken van zijn bevoegtlheid,
en zonder afbrenk te nwgen tloen tum de
recllten van de Vl'rtlediging, lleeft llij het
recht en de plicht de feiten te beoordeelen in verbtllld met tle strnfwetten en hun
de wettelijke benamiug, die hun belwort,
toe te kenuen.
12 Juni 11J3!J.
177
26. - Qualificatie te geven aan llet

2~

REDENEN VAN DE VONNISSEN.

8tmfbaar felt door 1·echter in bcroep. ·-

Het beboort aan de strafrecbtbank, zoowei in beroep als in eersten aanleg, aan
de baar ter beoordeeling voorgebrachte
feiten de wettelijke benaming te geven,
die op die feiten past volgens de omstundighellen gebleken uit llet ter terechtzitting gedane onderzoek en de debatten,
met dien verstande nochtans dat de rechten van de verdediging geen E;cbending
mogen ondergaan.
9 October 1U39.
212
27. - Stratzaken. - .4a.n de alcten
verschuldimte trouw. - Vonnis op,r,evcr!!l
dat stelling als burgcrlijke - partij ge·~chied is doo1· bU1'.flemccster en d·iens gemachtig!lc. -- BBslissin!f 1;an 1'echter in
beroep verklarencl dat stellinu niet ontvankelijk is omrlat zij uit[!Crfaan is van
buruemeester allecn. Schending ·van
arm de akten verschulrliqde trouw. -

Wanneer de politierecbtbank vaststelt
dat een gemeente, die z\cb v66r ha(lr burgerlijke partij stelt, vertegenwoorcUgd is
door den burgemeester en door ee11 bonder van een volmacht, en (le volmacbt
wordt oyergelegd waarbij bet scbepe~len
college daartoe opdracbt aan dezen gemachtigde verleent, wordt de trouw die
aan het vonnis en aan de volntacht, uls
akten, verscbuldigd is ge&chonden door {le
beslissing van den rechter in beroep die
de stelling als burgerlijke partij niet ontvankelijk verklaart, omdat zij geschied is
door den burgemeester alleen.
3 Juli 1939.
199

28. - 'l'wee telastleguin(Je·!~ aanuc1)racht. Bijkornenae telastleggin,q. ~
lloo,qerf} strut uesteld op b'ijkomencle dan
op hootdtela.stl(!ggin,q. - Geen ontwette.
lijkheid, - Geen enkele wetsbepuling ver-

~

REGELING VAN RECHTSGEBIED.

, :REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN AIUlESTEN, - Zie VONNISSEN>
EN ARRESTEN.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
-

Zie

BEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED.

1.·- Zaken van koophandeZ. ~ Vonnis dat rle vmTichtinoen afsluU 1ve.qeutt
ori.toe1·eikendheid van de baten. - Niett·w
faillissentent open verklaa1·cl do01· een andere 1·echtbnnlc. - Eerste vonnis 01l.Qeheven. - Jilenheid van het faUlissement veteischt 1'Cgelino van rechtsgebied. - Wan-

neer, na een vonnis dat ue verrichtingen
van bet faillisRement, wegens ontoereikendheid van cle baten, afgesloten verklaart, cle gefailleercle opuieuw in staat
van faillissement wordt gesteld door een
andere rechtbank, en het vonnis, clat dec
· verricbtingen van het eerste faillissement
afgesloten hud, wordt opgeheven, vereischt het beginsel van cle eenheid van het
failUssement een regeling van het recbtsgebied..
·
·
· 17 Janual'i 1939.
1Q·
2. ~ Zalien van lcoophandel. - i',aiZlissement. Persoon failliet verkZaar4
door tu;ee 1·echtbanken. Vernietigi:n!T
van het vonnis llat het twee1le faiUissernent open verlclaart. - Be8ehikkinu 11M
de ve1-richtinuen zullen voortuezet wor·
den bij 1Ze 1·echtbanlc (l-ie het eeTste fai~
lissernent open verklaard heeft. - Wan·

neer het Hof van verbreking het recUts-·
gebied regelt omdat dezelfde persoon in
staat van faillissement werd verklaard
door twee rechtbanken, vernietigt het de
beslissing die het tweede faillissement
open verkluard heeft en beveelt het dat
de verrichtingen van het faillissement
zullen voortgezet worden v66r de rechtbank die bet eerste failUssement open
verklaard heeft.
17 J anuari 1939.
16.

binde~·t dat bij den strafrecbter twee telastleggingen, de eene als uoofdtelastleg.
ging, de andere als bijkomeude telustlegglng, worden aanhangig gerquakt, en de
bijkomeude telastlegging de toepassing
3. ~ RegeZing van t·echtsgebied voor
mogelijk maakt van straffen die Iwoger het ,Qeheel. - Wanneer een bescbikkiug
zijn dun degene die wegens de boofdte- van de raadkamer, verz.achtende omstan~
lastlegging zoudcn kunnen toegepast wor- cligbeden aannemend, een beklaagde naar
den.
· de politierechtbank verwijst wegemr on27 Juni 1939.
195 vrij'\villig toegebrachte verwondingen, en
29. - Drager~ ·var~t jachtwltpen zonder cle ambtenaar van llet openbaar ministerie bij die rechtbank dien beklaagde,
wettitle reclen. ~ Blf!standcleelen van het
all:lmede den persoon aan wlen onvoor:
misdr·ljf, Bindenrle beoordeeling. zicbtig
verwomlingen werden toegebracbt,
De peklaagcle, die houder is van een rege]umtige opdracut uitgegaan van den dagvaanlt om tegelUkertijd gevonni::;;t te
wonlen wegeus overtredipgeu tegen de
eigenaa~· en he1n toelaten(l .clugroofvogels
en roofcUeren te verp.ielen, is wettelijk ved~:eersPolftie, ~wauneer claarna de correctioneele
rechtbanlr, uit11vraak doende·
veroordeeld wegeuEJ het dragen van een
jaclltwupen zoncler wettige redeil, wan- i1l bero.ep over al cle telast1egginge:Q, verneer <le recllter vaststelt in feite dat Oil ldaart clat :net feit vnu de overtrerlin!\'en
het tljtlstiD waarop het misrlr!jf gepleeg(l tege1l de verkeep;politie, waarvoor )let
werd beklaagde cUe vernieling niet ver- onvrijwillig g<~kwet~te ~>lachtoffer samen
richtte. (Kon. besl. van 25 October 1~29, werd vervolgd, door bet ouclcrzoelr zou
art. 3; wet van 28 1J'ebruari 1882, art S.)
kunnen blijken te ziju een element van
17 Api-\11939.
131 het wanbe(lrljf van onv,rijwHlig toege-

SCHULDVERGELIJKING.- SPEL.
nracbte verwondingen, waarvoor de raadkamer geen verwijzing beeft -bevolen, en
~erbalve beslist dat de politierechter zieh
-onbevoegd moest verklaren om over al de
feiten uitspraak te doen, en tevens zicb
·zelf onbevoegd verklaart voor bet gebeel,
bestaat er aanleicling tot regeling van
rechtsgebied.
tl Februai:i 193!J.
38
4. ~ Regeling -van J·echtsgebietl. -·wanneer een beschikking van de raaclkamer een beklaagde naar de correctioneele
rechtbank verwezen beeft wegens een
feit misclaacl genoemcl en gestraft met op.sluiting, zoncler de verzachtende omstan-digbeclen op te geven, en de correctioneele recbtbank zich daarna- onbevoegd
beeft verklaard bestaat er aanleiding tot
regeling van rechtsg·ebied. Het Hof verwljst de zaak nanr dezelfde raadkamer,
.anders samengesteld.
14 Februari 1939.
56
5. - Btrat::·a.ken. - WanbM1'ijf 1/ei·!Wezen naa1· politiei·echtel'. - On'bevo,egd've1·kl.aJ'ing cc i'atione matel'im 1>. -:---" Reu·e.Zinu van 1'Cchtsycbil3d. - Wanneet· bet
vonnisgerecht, clat kennis neemt van eeu
misdrijf vetwezen door beschik'king van

29

de raadkamer, zich onbevoegd verklaar.t
''atione materim, regelt het Hof het
rechtsgebied.
27 November 1939.
227

6. - Conflict tussenen ondlwzoelcsge1'eoht en vonn-isgereoht. -· Wanneer de
politierechtbank, waarbij een misdrijJ',
door cle wet wanbedrijf genoemcl, bij beschikking van de raadkamer annhangig
werd gemaakt, zich onbevoegd verklaart
omdat het feit in het arrondissement niet
wercl gepleegll, de beklaagcle er niet Yerblijft en er niet gevonclen werd, bestaat
er groncl tot regeling van recbtsgebied .
2i :Maart UJ39.
117

7. - Btmtzalcen. - :V'M·UYijzing. Wanneer bet yonnisgerecbt, waarbij een
misdrijf Wel:d aanhallgig gemaukt door
een beschikking van de raadkumer, zicb
onbevoegd verklaart 1·atione Zooi, en de
raadkamer zelf onbevoegd was 1·atione
looi, vernietigt het Hof van vei:breking,
bij regeling van rechtsgebied, de beschikking en verwijst het de zaak, tot verdere
behandeling, naar den bevoegden procureur des Konings.
27 Maart 1939.
il7

s
StHUU>YER<IELt.lKIN'G,
Vennootschap itt vereffenin{J. - 'Bchlilddie sohuldenaar wm·dt ·'na ihtit
steZlen in vereftenin[t. - 'Geen ·schuldve1·iJelijkin{J. ~ De scbuldeiscbers van een
in 'Vereffeniilg gestelde vennootschap hebben een verkregen recht (in den zin v:1n
:irrtikel 1298 van het nurgerlijk Wetboek)
daarop dat een alleenstaand schuldei:Scher niet worde betanld in ruimere mute
QUn zij zelf, dank aan zijn dub):>ele hoe.annigheid van schuldeischer ·en 'schuldenn ar, in zijn hoofde ontstn'an sedert de
in vereffeningstelling, 't is te .zeggen dank
::lab de schuldvergelijking,
23 November 193!>.
22±
·eisehe~·

Sl>EL. ~ Zie MEDEPLIOHTHlHEID'; 'STRAF.
1. - Loterif. - Beyrip. - Artikel 301
''V'nn het Strafwetboek beschouwt als lotel'ij alle aan het publiek voorgestelde
verrichtingen, . om door middel van het
lot. een winj3t te verschaffen.
Hl Maurt 1939.
86
'!2. ~ J;Jotm·ij. ~ Bei;1·ip. - ls 'een loterij de uit~ifte vn-n !31Ja'arb!lns die, ill gevul van ·vet'breldllg doot· bet lot, ·ann 'den
b(\mi~r e'L' van een Xt 'te!!iliatlevergoll'cliilg >>
verschaft.
Hi Mei 1939.
163

~. -

!Joterij. '-"-. llfWi'ich-tinven 1lie 'tiJ~ be teji groiide
oordeelende rechter kail. wehig beslissen
dat aan het publiek voorgesteld'e verrichUngen, als· gevolg van een plan, wiens
ver\V(!zenlijking v:m velerlei tijds- en uitvoeringsvoorwaarden en vari e{)n bestendige organisatie afbangt, een loterij )litmaken, zooal$ becloelcl door artikelen 301
en 302 van het Strafwetboek, wanneer
die verricbtingen bet verscbaffen van
winst door middel van . het hazard beoogen ..
86
!13 Maart 1939.

·UwiJ 1cunnen 1litma7con.

4. - Niet toeuelaten totm·ij. - Biljetten aan toonder, bestemd om pttbliek in
BelgiiJ gepl-aatst te 1t1o1·den. - Beluisehe
stmtrechter bevoegd. De BelgiSche
strafrecbter is bevoegcl om kennis te liemen van het wanbelli'ijf daarin bestauude
dat vreemdelingen een niet toegelaten loterij hebben ingericltt; wanneer de spaarbons, die clienen moesten tot cle uitvoering .van de. ''erboden verriclttingen, -bestemd waren om in llelgie aan bet Jlllbliek te worden aangeboden. :Het is niet
vereischt dat er een. wei:kelijk ·aanbod geclaan werd ..
16 Mei 1939.
163
5. = Harm1'dspel. ~ JiJvenwieht van ·de
ltansen verbroke·rt zoowel doo1· de o·nb'13--

80
hendighei<t van. den speler, als door
spel zelf. - Winst voortvloeiend uit
1taza1·d. - Wet 'van 24 Oktobm· 1902
toepa.~sin.Q. Is hazardspel, in den

STRAF.
het
het
van

?.in
van artikel 1 van de wet van 24 Oktober
Ul02, het spel waarin l!et evenwicht van
de kansen verbroken wordt zoowel door
de onbehendigheid van den speler, nls
door bet spel zelf, en waarin de winst
het gevolg is van het hazard.
13 ~iaart 1939.
&4
ST~AF.

1. - Belclaa.qden veroo·rdeeld als mededaders. Gelijke stratton ge1·echtvam·digd. - Gerechtvaardigd zijn de straffen

die op gelijke wijze de beklaagden treffen, ·beschouwd als mededaders van een
misdrijf. (Rtrafwb., art. 66.)
16i
16 Mei 1939.
· 2. -

Poying tot fUej'stal met bmalc. Gevangenisstmf. Geen ,qeldboete. -

De poging tot diefstal met braak of met
valsche sleutels is strafbaar met gevangenisstraf; een geldboete kan bovendien
niet worden uitgesproken.
14 November 1939.
220
3. - Samenloopende wanbedrijven. Vervangende gevangcnisstraf. - Hoogste
bedrag. - In geval van samenloop van

wanbedrijven, die niet in staat van wettelijke herhaling gepleegd werden, mogen
de vervangende gevangenisstraffen samen
opgelegd zes maanden niet overschrijden.
(Strafwb:, artt. 40 en 60.)
28 'Maart 1939. ·
12G
4. - Indeeele samenloop. van misdrijven. Zwaarste straf. lVanbedrijf
van onvt·ijwillig toe.qelwachte vel:wondingcn dat naa.r den politierechter werd ve1"•
wezen. - Misd1"ijf tegen de vm·keersverm·dening. - Stmt ,qesteld op dit m·isdrijf
moet alleen worden uitrtesproken.

Wanneer het mi!'ldrijf van onvrijwillig
toegebrachte verwondingen, dat naar den
politierechter werd verwezen door ecn besehikking van de raadkamer, en een misdrijf tegen de algemeene verkeersverorde-,
ning een enkel feit uitmaken, wordt al·
leen de zwaarste straf opgelegd, {lit is de
straf bij de wet gesteld op het misdrijf
tegen de verkeersverordening.
24 Apri11939.
13i

ter kan niet, bij veroordeeling van be-·
klaagde, de verbeurdverklaring bevelen
van bescheiden aungaande welke geen enkel geschil bij hem werd aauhangig gemaakt.
' 9 Mei 1939.
159>
7. - M·isdri.if tegen wet OJI het spel.
- Verbmwrlverlclal'in.!J. - Niet vel'eischt
dat vemordeelde eigenaa1· wcze van rl&
voonverpen. - In geval van misdrijf te-

gen de wet op bet spel, is tot de verbeurdverklai·ing niet vereiseht dat de zaken eigendom van den veroordeelde wezen. (Wet van 24 October 1!!02, art. 6.)
9 October Hl39.
212·
8. - Misdrijf tegen wet op het spel. Voorwaarden tot ve1·1Jeu1·ave1·klaring. -·

Het arrest .dat, bij misdrijf tegen de wet
op het spel, vaststelt dat de zaken, waarvan bet de verbeurclverklaring beveelt,.
bestaan in gelden of geldswaurdige pavieren, bij het spel inger.et, alsmede meubeIen, werktuigen, gereedschappen en toestellen, gebruikt of bestemd voor den
dienst de1; spelen, vermeldt op die wijzl'
dat al de tot de verbenrdverklaring ver-eiscllte bestanddeelen aanwezig zijn. (Wei
van 24 October 1902, art. 6.)
212.
9 October 1939.
9. - Verbeunlve'l'lcla1"'ing.
Haza·l'dspcl. - Geld en toestellen. - Voonvaarden tot ver1Jeu1·dverklaring. - De door

artikel 6 van de wet van 24 October 1902·
voorziene verbeurdverklaring, in gevai
van misdrijf tegen die wet, is de verbeurdverkHtring van het geld .en de voorwerpen dienende tot inzet, en van de·
nieubelen, ·toestellen en apparaten gebruikt of bestemd voor den dienst van de
spelen.
93
14 Maart HJ39.
10. - Verbeurdverlclaring. - Hazardspel. 'Voonverpen en inzet. - Voor·waarden tot -vm·IJeurdverklariug. De

door artikel 6 van de wet van 24 October
1902 voorg~schreven verbeunlverklaring·
in geval vun misclrijf tegen deze wet, is
de verbeunlYerklaring van het geld en
de voorwer]Jen dienende tot inzet, en van
de meubelen, toestellen en apparaten gebruikt of bestemd voor den dienst van
de spelen.
13 l\Iaart 1939.
84

5. - Verbe111·dverklaring. - Mag niet ·
11. - Verbcnrdverklaring. - Lote1·ij.
uit.Qe8111'0ken worden· tenzij de uwttelij ke
-- Ro01·end0 voonverpen. - Voorwaa1·den
V001'1Warden dam·toe u·ol'flen vastqestelrl.
tot verbeurdrerklaring. De roerende-

- Verbeurdverldaring lmn slechts worden uitges]lroken imlien de rechter vaststelt dat de \vettelijke voorwaar<len om
ze te bevelen nanwezig zijn.
10 Januari 1939.
.. 10
6. - Verbeu.nlverlcla1·in.q.
Bescheiden. ----,- Onwettelifkheid, - De strafrech-

voorwerpen, wier verbeurdverklaring door
artikel 302 van het Strafwetboek wor<lt
,voorgeschreven, zijn degene die in de loterij gezet w'prden of die tot den dienst
van (le ·loterij gebruikt werden of bestemd waren.
13 i\Iaart 1939.
8ft
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TALEN.

:u

artikel 9 der wet van 31 Mei 1888 te verleeuen.
Wanneer de rechter het uitstel niet ver"
leent, moet hij de redenen van zoodanige
beslissing niet opgeven.
20 .Tuni UJ39.
185

12. - Voorwaa1·delijke vel·oordeelinrJ.
Veroo1·deeUng zonder opschorsing. Geen vm·pUchting vo!lr den 1'Cchtm· l'edenen op te gcven. - De ten gronde beslis-

sende rechter oordeelt vrij of het gepast
is aan den veroordeelde het voordeel van

T
TALEN.
1. - Wet van 15 Juni 1935 van toepas8ing op al'l'esten gcwezen in {iscale zaken.

- De wet van 15 Juni 193;) !Jetreffende
het gebruik van de talen in gerechtszaken
is van toe}mssing op de arresten die in
fiscale zakeu worden gewezen.
20 Maart 1939.
105
2. - Voorzienin.Q 'in verb;·eking. Fiscale zaken. - Bemep voor het Hof
van beroep ingesteld na 14 Septembe1·
193.5. - Al'l'est in het Fraruwh. - Voorziening beteelcend in het Nederlandsch.
}iiet ontvanlcelijk. Wanneer, in

fiscale zaken, bet beroep tegeu de beslissiug van den directeur der belastingen
v66r het Hof van beroep ingesteld werd
na 14 September 1!J3:i, en het arrest in bet
Fram:;ch werd gegeven, is de in bet Nederlandsch gedaue beteekening van de
voorziening nietig en de voorziening niet
ontvankelijk.
30 J anuari 1939.
28
3. - Voo1·ziening in verb1·elcing.
Arrest gewezen na
Fisc(tle zaken. 11, September 193,5. - Geen · overlegging
·van een stulc waaruit de datum van het
bei'Oep blijlct. - Arrest in het F1·ansclt.
- Voorzienlng beteekend in het Nedm·landsoh. - Niet ontvanlcelijlc. Wan-

uing van het inleidend verzoekschrift to.t
voorziening, dnt geldig ·in het Fransch
werd opgemaakt, in het Nederlandscll gesteld zijn, op strai'f'e van uietigheicl; een
exploot in het Fransch, waarbij een door
den deurwaarder eensluiclend verklaarcle
Nederlandsehe vertaling is gevoegd, is
van geenerlei waarde. (Wet van 15 Juni
1935, artt. 27 en 40.)
·
2 Februari 1939.
35

5. - Bur,qerlijke zaken. - Inleidend
verzoek8ch1·itt tot vooi'Ziei1ing in het
Fmn.Ych. TJeteckenin,q in cen andm·e
Vlaamsche uemcente dan een uemeente
van de agglomeratie Brussel. - VerplichUng een vertaling 'in het Xcdcrlandsch
van het vm·zoekschNft bij te voeffcn. Wanneer, op C·!o'n vordering ingesteld na
14 September 11:!35; het inleidencl verzoekschrift tot voorziening, in llet Fran sell
gesteld, moet beteekend worden in een
Vlaamsche gemeente die niet belloort tot
de Brusselscbe agglomeratie, moet er cen
vertaling in het Nederlandsch worden bijgevoegd, tenzij de verweerder het Fransch
als taal van de rechtspleging gekozen of
aangenomen heeft.
Deze verplichtiug om een vertaling bij
te voegen geldt zelfs indien de atlvocuu't
bij het Hof van verbrekiug, die het ver.zoekschrift opgemaakt heeft, persoonlijk
de vrijheid geniet om de taal te kiezen
tot 15 September 19-!5. (Wet van 15 .Juui
1935, art. 3S, aL 2 en 5; art. 40, al. 1,
en art. 05.)
2 Februari 1939.
36
6. - Strafzaken. - An-est OfJ tegen-

neer, in fiscnle zaken, het Hof van beroep, dat kennis neemt van het beroep
tegen de beslissing van den directeur der
rechtstreeksche belastingen, een · arrest
gaf in het Franscb, na 14 September UJ35,
en geen enkel stuk wordt overgelegd
waaruit blijkt dat llet beroep v66r 15 September 193:> wercl ingesteld; en dnt cler- spraale gewez·en en niet voorbereiclend. -'halve de betePkening van de voorziening, Nietigheid ucrle/.:t. - De nietigheid die
in het NedE'rlandsch gedaan, als regel- volgt daaruit dat de eerste rechter, overmatig beschouwd moet worden, is de eeukomstig artikel 23 van de wet van
15 Juni 1!!35, doch zonder de verklnring
voorziening niet ontvankelijk.
30 Januari HJ39.
29 voorzien door. alinea 3 van dat artikel,
uitspraak gedaan heeft in een andere
4. - Burgerlijke zaken. - Bestreden .taal dan die van het rechtscollege, wordt
beslissinrt in het Nederlaudsch. Vcrgedekt door het op tegensprnnk gewezen
zockschrift tot vm·breking ueldig gcsteld
arrest, verleewl door llet Hof van !Jeroep.
in l!et Fransch. Em11loot van betee(Wet van U Juni 1935, artt. 23 en 40.)
kcning van hct ver.'lloekschrijt. - Moet
5 Juni l!Jil9.
1Q9
(Jpgemaakt worden in het Kederlamlsch.
7. - Bestreden mTest in ltet Neder;_ Wnnneer, op een vordering die na
14 September 193:> werd ingesteld, de be· landsch. - Akte houdende bijzondere
streden beslissing iu bet Nederlandsch ge. 'I:Olmacht in lwt Pransch. - Voldoet niet
maukt is, moet bet exploot van beteeke- aan de wet.- Voldoet niet aan de wette-

UITLEVERING.- VENNOOTSCHAPPEN.
De
vermelding, in een arrest, van de artikelen der wet op het gebruik der talen in
gerechtsznken, waarYan toepassing wordt
gemankt bij het opmaken van de nkten
der rechtspleging, is niE't vereischt op
strnffe van nietigheid. (Wet van 15 Juni
HJ3::i, art. 4l.)
1G Mei 1939.
HH

1ijke vereischten het geschrift opgemaakt
.in het lJ'ransch, waardoor aan een lnstllebber .de opdracht wordt gegeven om
zieh in verbreking te voorzien tegen een
arrest dat in het Nerterlandsch gestelcl is.
(Wet van 15 .Juni Hl3:i, artt. 27 en 40.)
21 Februari 1939.
G2
S. - rermelding, in het arrest, van

ei8clbt op straffe van nietigheia. -

de artilwlen der ·wet op de talen n·iet ver-

u
VITLEVER.ING.
'•.,

king van de madTrame1· tot tenu·itvoerle.o.oin(l. - Vraag tot herroe}ling. - Niet
ontvanl.'clijk. - De beschikking waarbij

1. - A.rlvies !Jeoeven rloo1· kame1· van
.'i:nbeschulfli(linrJstelling. }Net vatbaa1·
1Xlof verbrekin!J. Is niet vatbaar voor

de raudkamer een door een vreemcle overheicl afgeleverd bevel tot aanhouding uitvoerbanr verklaurt, overeE'nkomstig artikel 3 van cle wet van 15 l\1aart 1874, kan
niet worden ingetrokken door de rechtsmncht die ze verleend heeft. (Stilzwijgend aangenomen.)
31 .Januari 1939.
~4

verbreking het aclvies door de kamer
van inbeschuldigingstellin~ gegeven aan·gannde een vrang tot uitlevering.
20 Februari 11139.
CO
2. - Bevel tot aanhoud:ing af{feleverd
:door een m·eemde overheitl._ - Beschilc-

v
VALSCHHEID.
1. -

Valschheici in gesc}wciften. - N adeel. - JJiogelijklteid rlat een openbaa1·
belang, dat· de wet wil v1'ijwaren, ueschonrlen 1/JOI'dt. - l'oldoende. ·- Biedt

mogelijkheid tot benadeeling, vereischt
-opdat er strafbare valschueid weze, de
omstundigheid dat de venlraaiing van de
waarheicl een belang van o}}enbare orde
dat de wet wil vri.iwaren, numelijk de
nauwkeurige l'echtsbedeeling, in gevaa.r
kan brengen.
13 1\Iaart 1931J.
88
2. - Va!schheid in geschritten. - Intellectueele 1!aschhe-id. --'- 2l1 et de tl!aurheid strijdige getuigschl'iften uitgaancle
van 'J:JI'ivate 11ersonen. - Bt?·atbare val8chheid. Een met de waurheid strij-

dig getuigschrift, uitguande van private
versonen, kan strafbnre valschheid in g·eschriften· uitmaken, wanneer het van dien
nard is clat het, althans in zekere mute,
tot bewijs kan dienen van de werkelijkheid van ·de feiten die het opgeeft, en f!t'n
openb11nl' of ]Jrivaat belang kan schuden.
88
13 Maart 1939.
3. - Ve1·valscMng van t!Cn ?'eispas. Vervanging van de 11hotographie van den
houder (luor rlie van een denUJ. - Ver·vaz.,·ching va.n ·t,e,·soons·besch,·ijving. Va-lscJtheid in ue•schritten. - De vervan-

ging van de door de ·bevoegde overheid op
.een reispas aangebracble photogra1}hie

van den bouder door die van een denlen
)Jersoon maakt een· vervalsc:hing uit van
de persoonsbescbrijving en vervalscht ul
de vermelclingen van den reiSlJUS; zij is
een valschheid in geschriften die slaat
op een bestanddeel bij de wet vereischt
tot geldigheid van den reispas.
3 Juli 11139.
198

VENNOOTSCHAPPEN.
1. - Vennootschap van pmwonen met
beperkte ·aanspraT;elijkheid. - Bekwaam
om door een zaakvoerder in q:cchte op te
tq·eden. - Elen vennootschap van Ilerso-

rren met beperkte aansprakelijkheicl is bekwaam om zich door een zaakvoerder
burgerlijke partU te stellen, indien haar
statuten geen danrmecle strijdige bepalinl(
bevatten. (Wet van 9 Juli 1935, a1:t. 130.)
18 April1!J39.
133
2. - Vcnnnotschap vm~ Jcoophanrlel. Vennootsclwp in veretfenin!l· ' - Gewone
8ch·ulrleischers. Artikel 181, der georflende wetten. - Draagwijdte. - Arti-

kel 184 (150) van de geordencle wetten op
cle vennootschappen van koopbandel, clat
aun de vereffenaurs voorsch1·ijft ul de ge. wone schulden van de vennootschap te betalen naar evenrec1igheiLl en zonder onderscheid tusschen de opeischbare en niet
opeischbure schulclen, nn aftrek van het
discouto vom· deze, .brengt tevens mede
dat gelijkheid moet bestaan in de uiUf~e-

i::---

VERANTWOORDELIJKHEID·BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN. 33
ringen van het maatschappelijk bezit aan
de gewone schuldeischers en bepaalt onherroepelijk de wederzijdsche rechten van
deze, vanaf het tijdstip waarop de invereifeningstelling is geschied.
23 November 1939.
224

VE:QANTWO O:QD E L IJKH EID
BUITEN OVE:QEENKOMST
ONTSTAAN.
1. - Schade. - Begrip. - Oewone of
algcmeene bestuurskosten van den Staat.
- Toezicht over en behoud van de bevaarbare waterwegen. Vo·rrnen geen
schade. Bijzondere ot b·uite1~.qewone
bestuu1·skosten veroo1·zaaTct door om·echtma.tige daad. - Het herstel van schade,

becloeld door de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek is het herstel van de schade veroorzaakt door een
onrechtmatige daad.
Wanneer de Staat gewone of algemee:ne bestuurskosten doet met het oog
op het toezicht en het i:n stand houden
van de door hem beheerde bevaarbare
waterwegcn, vervult hij een door de wet
opgelegde verplichting en lijdt hij geen
schade, in den zin van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. (Decreet van 22 December 178~-Januari 1790,
afdeeling III, art. 2.)
·Wanneer echter bijzondere of buitengewone bestuurskosten veroorzaakt werden door een misdrijf tegen het koninkli.ik besluit van 15 October 1935, houdend
algemeene ,;erordening betreffende de politie e'n het bevaren van de door den Staat
beheerde waterwegen, dan kunnen die
kosteii een schade uitmaken, die vergoed
moet worden. (Kon. besl. van 15 October
1935, art. 98.)
169
6 Juni 1939.
2. - Milicien die ve·rtcondingen oploopt dom· de onvoorzichtigheid van een
rlerile. - Kosten van geneeshee·r, apotheker en verpleging betaald doo1· .den Staat.
Is geen schade. Daar de Staat,

krachtens het wettelijk statuut van de
miliciens, verplicht is te voorzien in de
_geneeskUndige en pharmaceutische verzorging van de gekwetste iniliciens en
hun opneming in een gasthuis te verzekeren, kunnen de kosten die uit die verzorging en verpleging voortvloeien geen door
den Staat geleden schade vormen, ook al
had de milicien zijn verwondingen opgeloopen door de onvoorzichtigheid van een
derde.
24 April1939.
134
3~ MiUtair gewond tijdens een onf/Cval te wijten aan schuld van de1·de. Uitkeerin.qen ann slaehtotfer doo1· Staat.
- Hebben niet als oorzaak de schuld van
den derde. - De vordering verleend door

de artikelen 1382 ·en volgende van het

Burgerlijk W etboek kan niet strekken
tot vergoeding van de schade die eischer,
zonder zelf benadeeld te zijn, in zijn per.soon of in zijn goederen beweert geleden
te hebben omdat verweerder, door zijn
daad, aanleiding· gaf tot de uitvoering
van een contractueele of wettelijke verbintenis waartoe eischer jegens het
slachtoffer gehouden was.
18 April1939.
13-!
4. - Onee1·Ujke rnededinging.
Vm·dering strekkende tot het staTcen van doden van oneerUjTce rnededinging, ingesteld
v661· den voo1·zitter· t'an de 1·echtbank van
TcoophandeL - Namaking van fabrieksmerlc. - Beg1·ip niet hetzelfde als dat van
onee1·UjTce mededinging. - De voorzitter

van de rechtbank van koophandel kan bevelen dat daden van oneerlijke mededinging zullen moeten gestaakt worden; onder die daden van oneerlijke mededinging
is niet begrepen de namaking van een fabrieksmerk. (Kon. besl., nr 55, van 23 December 1934, art. 1,)
16 Maart 1939.
98
5. - Konijnen. - Schacle. - Tekortkoming vereiseht. De verantwoordelijkheid van den houder van het jachtrecht, wegens schade veroorzaakt door
konijnen, is gegrond op de artikelen 1382,
1383 van het Rurgerlijl( Wetboek, en artikel 7bis van de jachtwet, en onderstelt
een font vanwege den jager.
9 Maart 1939.
7"!f
6. - Schade vemorzaakt door koni.iOven,loed van deze die1·en. nen. Wijst aan dat er een tekortTwming is. -

De overvloed van konijnen op een jacht
doet blijken van een fout vanwege den
jager, omdat hij de verplichting had dien
overvloed te voorkomen.
9 Maart 1939.
79
.7. - Dmagwijdte. - A1·t·est dq,t niet
·uitspmak doet over het bestaan van ee11
ten Zaste van het lilachtotfer aangevoerde
tout. - Ve1·breTcing. -Is niet wettig met

redenen omkleed het arrest dat, bij de
bepaling van de door de burgerlijke partij
geleden schade, verzuimt uitspraak te
qoen aangaande het bestaan van·een fout,
die. zooals beklaagde bij conclusie aanvoert, door het slachtoffer begaan werd,
en dat aldus niet doet kennen of het
daarvan rekening heeft gehouden bij de
beoordeeling van de wederzijdsche verantwoordelijkheid van den beklaagde en
van het slachtoffer; (Grondw., art. 97.)
6 Maart 1939.
74
8. - Knn de vrouw, openbat·e 1coopv1·ouw; .haar man aanstellen? - Geen enkele wetsbepaling verbiedt uitdrukkelijk
aan de vrouw haar man als haar aangestelde te laten optreden, door hem te belasten met een bediening die behoort tot
den door haar gedreven handel.
15 Mei 1939.
161

VERBERGING (BEDRIEGLIJKE). -

,31.

VEltBE.QGING (BED.QiEGLIJKE).
Bed1'ieglijk opzet. - Begr·ip. - Het bedrieglijk opzet, vereischt voor het wanbedrijf van verberging, voorzien door artikel 508 van het Strafwetboek, bestaat in
de bedoeling zich te verrijken of een
voordeel te bekomen; geen onderscheid
moet desaangaande gemaakt worden tusschen voordeelen van politieken aard en
andere.
30 October Hl39.
217

VE.QB.QEKING. RECHTSGEBIED ;
TEN.

Zie REGELING VAN
V ONNISSEN EN ARRES-

HOOFDS'I'UK I.
B:Ji:Vln~GDHEID EN TAAK VAN Hlc'r
VAN I'ERllRl;KING.

HoF

1. - VeTeenigde kamer'8. - Militie.
Bevoegdheid. De vereenigde kamers

zijn bevoegd in militiezaken wanneer de
in laatsten aanleg gewezen beslissing bestreden wordt op grond van hetzelfde
middel als . bij de eerste voorziening, en
wanneer die beslissing, zooals degene die
verbroken werd, niet overeen te brengen
is met het arrest dat de eerste voorziening had aangenomen.
15 Maart 1939.
95
HOOFDS'l1UK II.
VOOHZIENING IN VEI!.DREKING.
l:'Eit~ONEN DAAR~'OE .BEVOEGD. -

OVER ~·E LEGGEN STUKKEN. 'J'ERMIJNEN. -- BETEEKENING. 0NTVANKELIJKHEID. - .AFSTAND.

2. -

Belastvng op de inkomsten. -Verzoekschritt geteekend dom· een ge·machtigde niet voo1·zie·n van bijzondere
volmacht. - Niet-ontvctnkelijkheid. - Is

niet ontvankelijk de voorziening tegen
een in zaken van inkomstenbelasting gewezen arrest ingesteld door een gemachtigde die niet voorzien was van een bijzondere volmacht. "(Geordende wetten, artikel 67; wet van 6 September 1895, artikel14; Wb. v. Strafv., art. 417.)
21 Februari 1939.
62
3. - Belasting op de ·lnlcomsten.
T1 oorziening door gemi:whtigde. Stilzwijgende lastgeving ·uitgesloten. De

gemachtigde, die zich in een zaak van
inkomstenbelasting in verbreking · voorziet, moet doen blijken van een uitdrukkelijke lastgeving. ·
21 Februari 1939.
62
4. - Bu1·gerlijke zaken. - Aan de
'1Joorziening toe te voegen stukken. - In
lmrgerlijke zaken .is eischer niet gehoullen de uitgifte of het beteekend afschrift
van de in eersten aanleg gewezen beslissing aan zijn voorziening toe te voegen,
wanneer de in beroep verleende beslissing

VERBREKING.

op geen enkel punt de redenen van den
eersten rechter overneemt. (Wet van
25 Februari 1925, art. 10.)
3 .April1931:1.
129

5. - 8tratzaken. - Burge1·lijk vm·antwom·delij lee partij. VerZ!lim· een a!!thenf'leke !!itgifte van de bestTeden beslissing ovm· te leggen. - Niet-ontvankelijkheid. - Is niet ontvankelijk de voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij, die geen authentieke uitgifte
van de bestreden beslissing bij de stukken
gevoegd heeft: (Wetb. v. Strafv., artikel 419.)
· 14 Februari 1939.
53
24 .April1939.
141
2 Mei 1939.
152
6. - Termij-n van de voorzieninu. -Straj'zaken. Burgerlijke partij.
V"''ijspt·aalc van beklaagde. Vier-entwintig u1·en. - Is niet ontvankelijk, als

te laat ingesteld, de voorziening door de
burgerlijke- partij ingediend den 30n ,Tuli
tegen een arrest van vrijspraak gewezen
den 23n Juli. (Wb. van Strafv., art. 37'1.)
2.5 .April 1939.
146
7. - Strafzaken. - Beteekening. Tennijn. - De termijn van drie dagen,

voorzien door artikel 418 van het Wetboek.van Strafvordering voor de beteekening van de voorziening van de burgerlijke partij, is niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid.
2.5 .April1939.
146
8. - Burger!ijke pat·tij eischeres. Voorzie-ning niet beteekend. -Is niet ont-

·vankelijk de voorziening van de burgerlijke partij, ihdien die voorziening niet
beteekend werd aan de partijen waartegen zij gericht is. (Wb. van Strafv., artikel 418.)
·
20 Februari 1939.
59
2 Mei 1939.
155
9.' -

Fiscale zalcen. -

Beteekening. -

De voorziening van een belastingplichtige tegen de beslissing van de bestendige
deputatie in zaken van rechtstreeksche
gemeentelijke belastingen is niet ontvankelljk indien zij niet beteel;:eud werd aan
de gemeente.
21 Maart 1939.
i10
10. - Vormen en termijnen. - Gemeentetaxe. - Besluit van de bestendige
rlep·utatie. Yerklaring te beteekenen
binnen tien dagen. - De voorziening in

verbreking tegen een besluit van de bestendige deputatie, uitspr.aak doende
over het bezwaar van een belastingplichtige betreffende een gemeentetaxe, moet
geschieden, op straffe van verval, door
een verklaring gedaan ter provinciale
griffie, beteekend binnen tien dagen aan
de partij waartegen zij gericht is. (Wetten van 22 Januari 1849, art. 4; 22 Juni

1:-
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1865, art. 2; 18 Maart 1874, art. 2, en
22 Juni 1877, art. 16.)
14 Februari 1939.
53
11. - Fiscale zaken. - Bestreden arrest in hct Fransch. - Beteekening vun
de voo1·zieninu in het Nedm·landsch. ;viet-ontvanlcelijkheid. - Is niet ontvan-

kelijk de voorziening, die wordt ingesteld
tegen een in het Fransch opgemaakt arrest, gewezen in fiscale zaken, en die in
het Nederlandsch werd beteekend aan de
partij waartegen zij gericht is. (Wet van
l5 Juni 1935, art. 27.)
20 Maart 1939.
105
12. - Rechtstreelcsche belastingen. - N ee1·legging van een memorie tot repliek. - Voorwaa1·den tot aanneming. -

35

de publieke vordering vervallen verklaart
door verjaring.
17 April1939.
131
17. -- 8tratzaken.
Ontvankelijlcheid. - Wanneer twee beslissingen door
den ten gronde oordeelenden rechter te11
aanzien van eischer verleend werden op
denzelfden dag, en eischer zich alleen
voorziet tegen een van die beslissingen,
zonder nadere aanwijzing die toelaat na
te gaan welke van beide hij oedoelt, dan
is de voorziening niet ontvankelijk.
25 Aprill939.
145
18. - Strutzaken. - Voorziening teuen arrest van ~·e1·oordeeling. - Gevolg
ten aanzien van de incidenteele arresten.

- Elischer die zich voorziet tegen het ar·op de voorziening in zaken van recht- rest van het Hof van assisen dat hem
streeksche belasting heeft eischer slechts veroordeelt, kan de onwettelijkheid indan het recht om een memorie tot repliek roepen van incidenteele arresten, voor
in te dienen. wanneer verweerder in zijn zoover deze onwettelijkheid van zullren
memorie tot antwoord een middel op- aard is dat zij het arrest van veroordeewerpt dat, zonder den grond van het ge- ling gebrekkig maakt.
schil aan te raken, er toe strekt de voor31 Januari 1939.
30
ziening niet ontvankelijk te doen verkla19.
Strafzaken.
Bu1·gerlijlce
vorren. (Wet van 6 September 1895, art. 14.)
7 Februari 1939.
46 dering, - V1·eemd aan eischer. - VoorzienintJ tegen de beslissing ove·r de bnr13. - Bu1·gerlijlce zaken. - Opgave gerlijke vorde1·ing niet ontvanlcelijk. van het ·rniddel. - In burgerlijke zaken
Indien verweerder zich niet burgerlijke
:wordt de grief, die geformuleerd is in de , partij gesteld heeft tegen eischer is deze
ontwikkeling van het rriiddel, maar die niet gerechtigd om zich tegen de beslisvreemd ·is aan de opgave van dit middel, sing over de burgerlijke vordering te
·door het Hof niet in aanmerking geno- voorzien, en is zijn voorziening tegen deze
men. (Wet van 25 Februari 1925, artt. 9 beslissing niet ontvankelijk.
·en 13.)
141\Iaart 1939.
93
30 Maart 1939.
126
20. - Stmtzulcen. 0-ntvankelijk14. - Bu1·gerlijke · zaken.
Draaghe·id. -- Daar de burgerlijke partij haar
~vijdte van de vo1·der·ing van den oorprivate belangen alleen aan de beslissing
sp1·onkelijlcen eischer. Bopaald door van het Hof vermag te onderwerpen, is
de bestreden beslissing. - In burgerlijke zij niet ontvankelijk om zich in verbrezaken wordt de draagwijdte van de vor- king te voorzicn tegen het openbaar midering van den oorspronkelijken eischer nisterie, wanneer, op de vordering van
bepaald door de bestredeii beslissing. dezen, geen enkele veroordeeling tegen
(Wet van 25 Februari 1925, art. 10.)
haar werd uitgesproken.
3 April 1939.
129
19 .Juni 1939.
184
15." - Bn·rgerUjke zaken. - Aandui21. - Burget·lijke partij. - Is niet
ding van de .oeschonden wet. - Voldoet ontvankelijk zich te vom·zien tegen het
aan de wet vail 25 IPebruari 1925 (art. 9)
openbaa1· ministerie. De burgerlijke
het middel dat., aanvoerend tegen de be- partij kan v66r het Hof van verbreking
streden beslissing dat zij aan verweerder enkel haar private belangen doen gelden
in verbreking een erfdienstbaarheid van en is derhalve niet gereehtigd zich tegen
· uitzicht op het erf van den nabuur heeft het openbaar ministerie te voorzien.
toegekend, die voor · eischer de· verplich20 Maart 1939.
lOG
ting non nltius tollendi medebrengt, de
22. - Foorziening in verbreking. artikelen 544 en 691 van -het Burgerlijk
Wetboek, als geschonden aanduidt. Het Ontvankelijlcheid. - Is zonder gevolg de
moet niet, om ontvankelijk .te wezen, de voorziening door de burgerlijke partij teschep.ding van ·artikel 657 van dit Wet- gen het openbaar ministerie ingesteld op
.grond van de beslisslng die over de burbock inroepen.
21 December 1939.
235 gerlijke vordering werd gewezen.
18 Aprill939.
. 134
16. - Stratzalcen. - Geb1·ek aan be23. ·- Ji'iscale zaken. - Ontvankelijl.lang. - Is niet ontvankelijk, bij gebrek
aan belang, de voorziening door be- heid. - De voorziening van een belastingklaagde gericht tegen een beslissing die plichtige tegen de beslissing van de be-
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stendige deputatie in zaken van recbtstreeksche gemeentelijke belastingen is
ontvankelijk ook indien geen middel tot
staving van de voorziening wordt aangevoerd. (Wet van 22 Januari 1849, art. 4.)
21 Maart 1939.
110
·24. - ·Btrafzctlcen. - Armst van veroo1'(leeling b·ij verstek gewezen. - Voo·rziening van belclaagde. - Te1·mijn ·voo1·
het ve1·zet niet verstreken. - Niet ontvankelijk. Is niet ontvankelijk de

voorziening door beklaagde tegen een llij
verstek gewezen arrest van veroordeeling
ingesteld in den loop van den termijn
waarbinnen verzet tegen dat arrest nog
kon gedaan worden.
28 Februari 1939.
71

25. - Btratzaken. - An·est dat een
vraag verwerpt strelclcend tot het geb1·u:ik
van een anctere taa.l bij de voo1·tzettina
van cle reehtsplegin,q. - An·est dat een'
vraag tot ·inobservatiestelling niet ontvanlcelijk verklaa1·t. ~ Voorziening niet
ontvankelijlc. - Is niet ontvankelijk v66r
de einclbeslissing, de voorziening ingesteld tegen een arrest dat een vraag verwerpt strekkend tot wijziging van de taal
van de rechtspleging en dat, dientengevolge,. een vraag tot inobservatiestelling,
gesteld in een andere taal dan die vail de
recbtspleging, niet ontvankelijk verklaart. (Wetb. v. Strafv., art. 416.)
17 Januari 1939.
20
26. - Bt1Ytfzalcen. - Voorziening van
beklaagde v661· het einda?Test.- Niet ontva.nkelijk. - Is niet ontvankelijk de voor-

ziening door beklaagcle v66r het eindarrest ingesteld tegen een arrest clat weigert
zijn inobservatiestelling en een cleskundig
onderzoek te bevelen.
13 Maart 1939.
80
27. - Btmtzalcen. - Burge·rlijke ·vorderin,q. - Beslissing die een onderzoeksma.at?·egel beveelt. .,--- Voo1·ziening niet
ontvankelijk. - Is niet ontvankelijk de

voorziening tegen een beslissing die, uitSpraak doende over de burgerlijke vordering, er zich toe beperkt een onclerzoeksmaatregel te bevelen.
8 Mei 1939'~
· 158
28. - Beslissing die geen C'indbesl-issing is a.a.nga.ande de burge1·lij Tee VO'I'cle·ring. - Niet-ontva.nlceUjlche'id. - Is niet

ontvankelijk v66r het eindvonnis de voorziening tegen de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing waardoor aileen de veroordeeling tot een provisio·neele vergoeding worclt uitgesproken en
een deskundig onderzoek .worclt bevolen.
20 Maart 1939.
lOll
29. - Rechtstreeksche belastlngen. Arrest ve1·Tcla.rerul da.t de belastingplichtige ,qe1·echtigd wa.s va.n het bedra.g van
de cedulaire belastin,qen zelcere, 1·eecls be-

taalde belastingen at te trekken, en bevelend dat conclusU3n a.angaande het becl?'ag van deze belastingen zullen genomen
~vm·den. Voo1·ziening niet ontvanlcelijk.

- Is niet ontvankelijk de voorziening tegen een arrest waardoor het Hof van beroep; uitspraak doende in zaken van
rechtstreekscbe belastingen, verklaart dat
de belastingplichtige vennootschap gerechtigcl was om van het bedrag van de
cedillaire belasting~n af te trekken het
totaal van de belastingen, die reeds werden betaald op de sommen uitgekeerd aan
de aandeelhouclers, maar aan die vennootschap beveelt, vooraleer het af te
trekken bedrag van de mobilientaxe ov
de uitgekeerde dividenden te bepalen,
desaangaancle conclusies te nemen. Zoodanige beslissing is geen einclbeslissing,
overeenkomstig artikel 416 van het Wethoek van Strafvordering, welk artikel bij
verwantschap van toepassing is op fiscale
zaken.
13 Februari 1939.
49
30. - Btmtza.ken. - .dfstand door
pleitbezorge1· die niet doet blijlcen va.n
bijzondere ma.chti,qirig. - Nietigheid. -

Is nietig de afstand gedaan door een
pleitbezorger die niet doet blijken van een
daartoe verleencle bijzondere macbtiging.
14 Maart 1939.
93
31. - 8tmtzalcen. - Atstand. - Het
Hof stelt den afstand vast van de voorziening van beklaagde ten aanzien van de
beslissing over de burgerlijke vordering.
28 lVIaart 1939.
124
HOOFDSTUK III.
l\IIIDDELEN TOT VERBREKINU.
JIIIIDDELEN DIE FEITELI.JKEN OF RECHTELIJKEN
GRONDSLAG MISSEN ; MIDDELEN DIE NIET ONT\'ANKELIJK, NIET GEGROND 0~' VAN BELANG
ONTBLOOT ZIJN ; MIDDELEN W AARIN liET ~'};IT
EN HET RECHT WORDEN VERMENGD.

32 . .- 11£-idrlelen die teitelijlcen gmnd.sla.g missen. -· Missen feitelijken grond-

slag de middelen die strijdig zijn met de
feitelijke beschouwingen, vervat in bet
bestreden arrest, of die tegen het arrest
aanvoeren dat het de conclusie niet heeft
beantwoord dan wanneer zulks wel geschied is, of die een beslissing bespreken
welke het arrest niet inhoudt.
24 April1939.
134
33. - Stmtza.Tcen. - Middel gesteund
claa1·op dat de bestreden beslissing niet
met redencn omlcleed is. - Bewm·ing onj-u·ist. - Mist grondslag in feite het mid-

del dat als grief tegen de bestreden beslissing het gebrek aan redenen aanvoert,
clan wanneer die beslissing wel met rellenen omkleecl is.
-14 Februari 1939.
G3
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34. - Stmtzaken.
g·rondslag mist in feite. -

Middel

rlat

Mist grondslag
in feite het middel aanvoerend dat het
arrest een dubbelzinnigheid of een tegenstrijdigheid bevat in zijn redeneu, dan
wanneer deze noch dubbelzinnig noch tegenstrijdig ziju.
13 Februari 1939.

35. - St1·atzalcen. - Be-weenle dubbelzi.nnighe'id van de redeuen van ·het a?,·est.
- Duidelijke ?"cderwn. - Mist feitelijken
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aan het slaclltoffer kan ten ·Iaste gelegd
worden.
141
24 April1939.
41. - Stmtzaken. - M·iddel tegen de
bestreden beslissing aan·voe1·end dat .ee
de conclusie niet beantwoord heeft. (frief onjuist. - Middelen een vaststellinu of cen beschilcking oncle1·steUend die
de best1·eden beslissing niet bevat. - llfirldelen .die grondslng missen in feite. -

Mist feitelijken grondslag het middel betgrondslag bet middel dat als grief tegen well;: aanvoert dat geen antwoord werd
het arrest de dubbelzinnigheid van zijn gegeven op de conclusie, dan wanneer
redenen aanvoert, dan wanneer de rede- deze wel beantwoord werd.
nen duidelijk zijn.
Mist feitelijken gromlslag llet middel
34 hetwelk inbrengt dat de, bestreden beslisi\1 Januari 1939.
sing haar beslissend gedeelte heeft ge36. - Strafza.Tcen. OonoLusie.
steund op een onregelmatig verrichte inBeantwoo?·diny. - Mist grondslag in feite
het middel hetwelk aanvoert dat het be- beslagneming, dan wanneer die bewering
streden arrest niet op de neergelegde con- geenerlei steun vindt in de beslissing.
Mist feitelijken gronqslag het middel
dusies geantwoord heeft, dan wanneer
ontleend daaraan dat de bestreden beslisznlks wel en volkomen is geschied.
52 sing cle aan een proces-verbaal verschul14 Februari 1939.
' digde trouw zou geschonden hebben, dan
37. -- Ji'iscale zaken. - Middel aanwanneer zij integendeel steunt op de vervoerend dat conclttsie niet werd beantmeldingen van dit proces-verbaal en te1VOO?"d. Oonclusies volkomen beantvens op andere gegevens van de rechtswom·d. -Mist grondslag in feite ll_et midpleging.
del dat als grief tegen het arrest aanvoert
Mist feitelijken grondslag het middel
dat het niet op de conclusies heeft geant- dat als grief tegen de bestreden beslissing
woord, clan wanneer de conclusies volko- aanvoert dat zij beklaagde, als commissamen · beantwoord werden.
ris van een kring, heeft veroorcleeld, dan
82 wanneer geen enkele beschouwing van de
13 l\'laart 1939.
38. - 8t1·atzaken. - Middel aanvoe- beslissing op die hoedanigheid van beklaagde heeft gesteund.
?"Cnd clat conclusies niet beantwoord we·r16 Januari 1939.
12
den. Oonclusies beantwoo1·d. - Mist
grondslag in feite het middel dat tegen
42. ---,- Verwerpin.IJ. - Moet verworpen
het bestreden arrest aanvoert dat het op worden het middel hetwelk aanvoert dat
de conclusies niet geantwoord heeft, dan de rechter niet geantwoord heeft op bewanneer deze volkomen werden beant- paalde door eischer ingeroepen middelen,
woord.
en daardoor verzuimd heeft zijn beslis84 sing wettelijk met redenen te omkleeden,
13 Maart 1939.
39. - Fiscale zalcm~. - Middel aan- dan wanneer tot staving, niet artikel 97
van de Grondwet, maar wel een wetsartivoerend dat antwoord 01J conclusie ontkel wordt ingeroepen dat geen verband
bi-et?Jkt. Mirldel bewe·l'cnd dat an·est
houdt met den aangevoerden grief.
aan eische·r den last van eoo bewijs op27. April 1939.
147
legt. Onjuiste beweringen. - Missen
feiteUjlc-en g?·ondslay. - Mist feitelijken
43.
8t1·atzaJcen.
Miclclelen
die
grondslag het middel tegen het bestreden
arrest aanvoerend dat het de conclusies teite/.ijken urondslag missen. - Missen
niet heeft beantwoord, dan wanneer wel feitelijken gronclslag de micldelen geantwoord werd verstrekt, of clat het aan steund op beweerde feiten die geenerlei
eischer den last van een bewijs heeft op- grond vinclen in de bestreden beslissing
gelegcl, dan wanneer het hem dit bewijs of clit' door cleze worden tegengesproken.
25 April1939.
146
niet heeft opgelegd.
1'7 Janu ari 1939.
18
44. - St·ratzMcen. - Middelen steu40. - Middel dat feitelijlcen gronclslng nend op beweerde teiten waa1·van de wel·mist. Mist feitelijken grondslag het lceUjlcheid noch bevestigd, noeh ontlcend
middel waarbij wordt bewcerd dat niet is. - Missen grondslag in feite de micldegeantwoord werd op de conclusie die deed len die slechts steunen op beweringen van
gelden dat het slachtoffer wettelijk ver- feitelijken aard, waarvan de werkelijkmoed moest worden, behoudens tegen- heid niet wordt bevestigd door het bestrebewijs, een fout te hebben begaan, dan cleu arrest, noch door eenig stuk waarop
wanneer de beslissing uit de omstandig- het Hof acht mag slaan.
lleden die ze opgeeft afieidt dat geen font
13 Maart 1939.
80

_.,'•
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38

45. - Middel gesteund op de onwetUgheid van een thesis d-ie door de bestreden
beslissing n·iet wordt ingemepen.-- Mist
grondslag in feite het middel gesteund
daarop dat de rechter het recht van beklaagde om bij voorrang door te rijden
afhankelijl;: heeft gemaakt van de voorwaarde dat beklaagde aan alle door den
Wegcode opgelegde verplichtingen, namelijk te vertragen bij het naderen van een
zijbaan, moest voldaan hebben, dan wanneer de rechter beklaagde slechts veroordeeld heeft om de rechterzijde van de
baan niet te hebben gehonden.
7 Maart 1939.
75
46. - Middel gesteund op een feitelijlce bewering die niet blijlct uit de bestreden beslissing. - Mist grondslag in

feite het middel gesteund daarop dat de
burgerlijke partij bekencJ heeft dat zij
geen enkele voorzorg genomen heeft om
de hoofdbaan te naderen, dan wanneer
niets van dien aard blijkt uit de bestreden
beslissing die, integendeel, vaststelt dat de
burgerlijkP partij voorzichtig geweest is.
7 Maart 1939.
75

47. - Stmfzalven. -

Middelen die feitelijken grondslag missen. - Missen fei-

telijken grondslag de middelen die steunen op een vaststelling of op een beschikking van de bestreden beslissing, dan
wanneer deze beslissing die vaststelling
en die bes,childdng niet bevat.
28 Maart 1939.
121
48. -- Stmtzalcen. - Middd gegTond
op een besUssing waaTvan het bestaan ·nit
geen enkel stuk blijlct. - Mist feitelijken

grondslag het middel gesteund op een
slissing waarvan het bestaan uit geen
kel aan het Hof overgelegd stuk is
bleken.
27 Februari 1939.

beenge66

49. - Bu1·gerlijke zalcen. - Midilel
dat jeitelijlwn g1·ondslag mist. Mist

feitelijken grondslag het middel dat tegen
het bestreden arrest een beslissing aanvoert die het niet bevat.
27 April 1939.
147

50. -

Stratzalcen. Middelen die
gronilslau missen in feUe. - Mist grond-

slag in feite het middel gericht tegen een
beslissing die het arrest niet bevat of
aanvoerencl een feit dat door het arrest
wordt tegengesproken.
13 Maart 1939.
B8
51. '- Middel tlat teitelijken g1·onilslag
mist. Mist feitelijken grondslag net
mirldel dat aan het bestreden arrest een
vaststelling toeschrijft die in strijd is
met de in dat arrest gedane vaststelling.
27 April 1939.
147

52. beruep. -

Stratzaken. - Rcchtspleging in
Middel aanvoerend dat de aan-

duidiny van de vuo1· het ve-rslag, het onder.zoelc, en de debatten gebruikte taal
ontb1·eekt. Zittingsblad houdend (lat
die taal toeril gebruilct. - Mist feitelijken

grondslag llet middel ontleend aan het
ontbreken van de aanduiding van de taal
die, v66r de correctioneele rechtbank uitspraak doende in beroep, werd gebezigd,
wanneer het zittingsblad uitdrukkelijk
vermeldt « dat de rechtsiJleging Nederlandsch is >>.
24 Januari 1939.
25

53. - Burgerlijke zaken. -- Bwweerde
schending aan een wet die niet we1·d toegepast. - Mist teitelijlcen grondslag. Missen feitelijken grondslag de middelen
genomen uit de beweerde schending van
een andere wet dan degene die door den
rechter toegepast werd en moest toegepast worden (ter zake, van een wet betreffende de onrechtstreeksche gemeentelijke belastingen, dan wanneer er spraak
was van een rechtstreekscl!e gemeentelijke belasting).
23 Maart 1!l39.
114

54. - Strafzalcen. · - Beteekenis van
een term 1'an de wet. - Miildel mist feitetijl<:en grondslag. - , Mist feitelijken
grondslag het middel hetwelk doet gelden
dat een arrest de door eischer aan een·
term van de wet gegeven beteekenis heeft
miskend. dan wanneer het arrest die beteekenis, niet miskeni! heeft.
BO Januari 1039.
29

55. - Middel steunend daarop dat de
1·echter, otschoon hij aanneernt dat twee
misdr'ijven, waa1·voo1· hij stratt, het gevolg zijn van een misdadiu opzet, noahtans twee ·stt·afjen uitspreekt. Mist
grondslag in feite het middel daarop gesteund dat de rechter heeft vastgesteld
dat twee misdrijven, · waarvoor hij straft,
gevolgd zijn uit hetzelfde misdadig opzet,
en twee straffen heeft uitgesproken, dan
wanneer de rechter die vaststelling in
werkelijkheid niet heeft gedaan.
10 Januari 1939.
10

56. - Stratzalcen. - Micldel dat feitelijlcen grondslau mist. - Mist· feitelijken
grondslag bet middel gesteund op een door
een medebeklaagde gepleegd misdrijf, dan
wanneer dit misdrijf door de bestreden
beslissing niet bewezen werd verklaard.
28 Maart 1939.
125

57. -

Atliddel dat gronilslag mist in

Mist feitelijken grondslag het
middel gesteund daarop dat de door beklaagde toegebrachte slagen aan het
slachtoffer geen onbekwaamheid tot arbeid hebben veroorzaakt, dan wanneer de
rechter verklaart dat zoodanige onbekwaamheid voldoende gebleken is uit de
overgelegde getuigschriften.
17 April1939.
131

teite. -
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58. - Middel gesteund daarop dat de
1Jurgm·Zijke vero01·aeeling uitgesproke1t
werd zonder dat het oorzakelijk ver1Jand
t,usschen het misdrijf en de schade wei'd
bepaald. Mist grondslag in feite bet
middel genomen daaruit dat beklaagde
tot schadevergoeding werd veroordeeld,
>IOnder dat bet oorzakelijk verband tusschen bet misdrijf en de schade werd
vastgesteld, dan wanneer de bestreden be:
slissing bepaalt dat de auto van de burgerlijke partij meegesleept werd door die
van beklaagde, en dat, ten gevolge van
deze botsing, de burgerlijke partij werd.
gewond.
7 Maart 1939.
75
59. - 8t1'afzaken . ....L. Jll·iddel aanvoet·end dat de 1Jestreden beslissing onnauwkeurig het advies >Van den deskundige
heeft weergegeven. Mist feitelijken

grondslag bet middel hetwelk aanvoert
dat de beslissing onnauwkeurig het advies van een door den rechter aangestelilen deskundige heeft weergegeven, dan
wanneer die beslissing aan den deskundige geen andere besluiten toekent dan
die welke deze deskundige heeft uitgedrnld.
27 Febrnari 1939.
66
60. - Middel 1Jet·rejfende een beschikking die in de best1·eden 1Jeslissing niet
vooTkomt. :_ Mist feitelijlcen grondslag

het middel hetwelk steunt op de beweI'ing dat de rechter de nietigheid van de
beroepsakte beeft uitgesproken, dan wanneer de bestreden beslissing zoodanige
verklaring niet bevat.
23 Maart 1939.
112
61. - Stmtzaken. - Middel dat feite1ijken gronrlslag mist. - Missen feitelij-

ken grondslag de middelen die tegen de
bestreden beslissing aanvoeren dat zij e<,n
verkeerde nitlegging van den eersten
rechter bekrachtigd heeft en een tekortkoming ten laste van de burgerlijke
partij niet heeft vastgesteld, dan wanneer die beslissing znlke bekrachtiging
niet bevat en een tekortkoming ·vanwege
de bnrgerlijke partij vaststelt.
28 Maart 1039.
125
62. - Ve1·keerde uitlegging van de best-reden beslis8in,q. !ij lcen grondslag.

Middel mist feite-

Mist feitelijken
grondslag·, als gestennd op vetkeerde nitlegging van de bestreden beslissing, bet
middel hetwelk aanvoert dat deze beslis-.
sing, na de onbevoegdheid te hebben erkend, bet beroep nietig, en zonder gevolg heeft verklaard, dan wanneer nit
haar bewoordingen blijkt dat de rechter
aileen heeft willen zeggen dat, vermits
hij niet bevoegd was om over bet ingestelde beroep nitspraak te doen, bet geding door dit beroep v66r hem niet aanhangig kon gemaakt worden.
23 Maart 1939.
112
63. - Fiscale zalcen. - Middel dat een
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Mist feitelijken grondslag bet middel dat aanvoert
tegen bet beslnit van een bestendige deputatie dat bet als grond voor de heffing
van opcentimes bij de eednlaire belastingim, betaald in een gemeente, aangenomen heeft de noodzakelijkheid om andere
schulden dan de eischbare schulden van
die gemeente te voldoen, dan wanneer de·
heffing enkel stennt op de noodzakelijkheid om de strikt wettelijke verplichtblgen van de gemeente na te komen.
14 Maart 1939.
81l
64. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. · - Ontvanlcelijkheid. - Mist feitelijken grondslag
bet middel gestennd daarop dat bet bE'streden arrest beslist heeft dat een verzekeringsmaatschappij verbonden is daardoor aileen dat haar zoogezegcle lasthebber zich bij de clienten voorstelde als
houder van een aanbod tot verzekering,
nitgegaan van die maatschappij, welke
opdracht ook hem door haar moge verleend geweest zijn, dan wanneer bet arrest vaststelt dat die lasthebber voorzien
was van een onbeperkte volmacht om de
zaak af te handelen.
30 Maart 1939.
126
65. ·- Bur·geTlijlce zaken. - Mi(ldel
dat grondslag mist in r·echte. - Wanneer
bet feit, dat tegen de bestredt'n beslissing
wordt aangevoerd, geen enkel van de in
bet middel opgegeven wetsbepalingen
scbendt, mist dit middel grondslag in
rechte.
16 Maart 1939.
96
66. ·- Stmtzaken.
Ontvanlcelijk.heid. - Is niet ontvankelijk bet middd
gestennd op een Yergissing iu de aanwijzing van de wetsbepaling die bet feit
strafbaar stelt, dan wanneer de toegepaste straf wettelijk is. (Wb. v. Strafv.,
artt. 411 en 414.)
·
24 April1939.
142
67. - Middel ontleend aan een veTgisonjuiste bewe·r·ing bevat. -

sing in de aanwijzing van de wetsbepaling die de strat voorz·iet. - Toegepaste
straf wettelijlc. - MiddeZ niet ont·vanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk bet middel

dat steunt op een vergissing in de aanwijzing van de wetsbepaling llie de op bet
wanbedrijf toepasselijke straf voorziet,
dan wanneer de toegepaste straf wettelijk moest opgelegd worden, gelet op de
feitelijke vaststellingen van cle bestreden
beslissing. (Wb. van Strafv., artt. 411
en 414.)
28 Maart 1939.
12i
68. - Burge·rUjlce zalcen. - VeTwe1·ping. - Moet verworpen worden het middel dat de schending inroept van een regel, die in een bepaald wetsartikel vervat is, zonder aan te wijzen waarin de
bestreden beslissing dien regel geschonden
bee ft.
27 April1939.
147
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69. --· Ve·rwerping. - Moet verworpen
wor.den het middel gericht tegen 'een b,eslissing die wordt afgeleid uit een rechtstheorie welke door dat middel niet betwist wordt.
27 April 1939.
147
70. - B1wgerUjke zaken. - Ve·rwerping. - Moet verworpen worden het mid{iel waarbij wordt aangevoerd dat de.wettelijkeregel, die door den ten gronde oordeelenden rechter werd toegepast, geschonden werd, indien geen andere wetsbepalingen worden aangeduid, die zich
ter zake tegen die toepassing zouden verzet hebben.
27 April 1939.
147
71. - M·iddel houdende schend'ing van

rechtspleging v66r den eersten rechter
werd begaan, wanneer die onwettelijkheid de bevoegdheid niet raakt, niet werd
ingeroepen v66r den rechter in beroep,
en deze zich die onwettelijkheid niet
heeft eigen gemaakt. (Wet van 29 April
Ul06, art. 2.)
25 April1939.
146
77. - Stratzaken. - BurgerUjke vor-

de wetsbepalinqen betreffencle de terugvorclering 1-•an het niet verschulcligcle, zonde·r (lie wetsbepalingen aan te (lttiden. lv.naaez niet ontvankeUjk. - Is niet ont-

gaan in eersten aanleg, n·iet ·ingm·oepen
v661.- den 1·echte1· in bemep. Eischer
niet ontvankelijk ze als middel tot veTbTelci'ng aan te t'oeren. - Eischer is niet

vankelijk het middel dat, in fiscale zaken, de schending inroept van de wetsbepalingen betreffende de terugvordering
van het niet verschuldigde, doch die wetsbepalingen niet aanduidt.
10 Januarl1939.
4
72. - F'iscnle zaken. - Middelen die

ontvankelijk om, als midtlel tot verbreking, in eersten aanleg aangaande het gebruik van de talen in gerechtszaken begane nietigheden te doen gelden, indien
uit den bundel niet blijkt dat hij ze v66r
den reenter in beroep heeft ingeroepen.
(Wet van 29 April 1806, art. 2.)
24 Januari 1939.
25
79. -· lJliddel ,qestettnrl daaT01J dat de

geen schendiny ttitmalcen van cle in de
voo1·zienin.fJ aangeduicle wetsbepalingen.
- Verwe1·ping. - Ret Rof verwerpt de

derin.fJ.

~

7'lienw middel. -

Niet ontvan-

kelijlc. - Is niet ontvankelijk het middel
dat, aangaande de lmrgerlijke vordering,
een vraag betreft die niet aan den ten
gronde oorcleelenclen rechter ls onderworpen geweest.
14 l\Iaart 1939.
92
78. ·- Stmtzaken. - Nietigheid be-

vm·nielcle titel niet degene ·is clie dooT be-

in fiscale zaken (rechtstreeksche belastin- klaagde we1·cl onderteekend. - Bewering
gen) ingestelde voorziening, tot wier sta- n·iet aangevoercl voo1· (len eersten ·rechtm·.
ving middelen worden aangevoerd waar- · - V m·we?'Jiing. - Beklaagde kan niet de
van de opgave geenerlei schencling aan- eerste maal v66r het Hof van verbreking
wijst van de in het verzoekschrift ver- aanvoeren dat de door hem vernieldE~ akte
melde wetsbepalingen. (Wet v. 6 Septem- niet de overeenkomst bevatte die hij onderteekend had.
ber 1895, art. 14.)
20 Februari 1939.
56
20 Maart 1939.
105
80. BuTqerli.flce zaken.
Ann73. - Ve1·werping. - Kan niet :langenomen worden het middel gesteund op de spraak die een toevoegsel 'UO'I"Int •1Jan de
beweerde schending van zekere bepalin- vonleTin.'l (l'ie eische1· bij den eersten ·rechGeen
gen van het Burgerlijk Wetboek betref- ter had awnhanqig qemaalct. fende de erfdienstbaarheden, wier toe- niettw middel. - Is geen nieuw middel
passing geen verband houdt met de be- het middel dat een aanspraak doet gelden
streden beslissing aangaanqe de burger- die ·impliciet maar noodzakelijk voortlijke gevolgen van een misdrijf tegen een vloeit nit de thesis verdecligcl v66r den
ten gronde beslissenden rechter (ter zake,
vrovinciale verordening.
17 April1939.
131 de stelllng dat verkrijging door verjaring van het recht om de in een muur,
74. -- Btwge-rlijke zalwn. - Schendiug in strijd met de wet, gemaakte openingen
van opgcheven wetsbepaling inqeroepen.
te behoud.en, niet de verkrijging mede- Ferwe·rpinq.- Moet verworpen worbrengt van een erfdienstbaarheid non (tlden het middel dat de schending van een tius tollendi ten nadeele van het naburig
opgelleven wetsbepaling iuroppt.
erf, dan wanneer de vordering er toe
27 April 1939.
147 ·strekt aan eischer llet recht te doen toe75. - Ji'·iscale zaken. - Mirlrlel niet kennen om tegen dezen gemeen geworden
onderwm·pen aan den rechter. - Afgewemuur te bouwen).
zen. - Het Hof verwerpt het middel dat
21 December 1939.
235
aan den rechter, die over de zaak uit81. - F'·iscale zaken. - Niettw ni'irlcleZ.
spraak deed, niet onderworpen werd.
Mi1ldel niet ingeroepen voor de ten
6 Februari 1939.
39 groncle bMlissenden rechter.
Geen
76. - Stmtzalcen. Ont·vankelijknieuw midclel. - Ret Hof van beroep, uitheid. - Is niet ontvankelijk het middel
spraak doende in fiscale zaken, is gehoug·esteund op een onwettelijkheid die in de den om, niettegenstaancle het stilzwijgen
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van de partijen, ambtshalve de middelen
op te werpen die belastingzaken betreffen, vermits dit onderwerp van openbare
orde is; wanneer dat Hof die middelen
niet opwerpt, verwerpt het ze op stilzwijgende wijze, zoodat indien zoodanige
middelen v60r het Hof van verbreking
worden ingeroepen, zij geen nieuwe middelen zijn.
7 Maart 1939.
76
82. - F:!tmtzaken. - Voorciening a~
leen tegen arrest van ve1·oordeeling.
Midde~ genomen uit de om·egelmatigheid
van de beschikking tot verwijzing. Niet ontvanlcelijk. - Wanneer de voor-

ziening enkel gericht is tegen het arrest
van veroordeeling, gewezen door een Hof
van beroep, is het middel, genomen uit de
onregelmatigheid van de beschikking tot
verwijzing, niet ontvankelijk.
13 Maart 1939.
80
83. - Stmtzalcen. - Midde~en die
aoor het Hot niet in aanrnerking worde·n
.1/enomen. - Het Hof neemt alleen in ·aan-

merking de middelen door beklaagdeeischer opgegeven in de verklaring tot
voorziening, in het verzoekschrift waarvan spraak in artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, of in de memorie neergelegd tot staving van de voorziening.
28 Maart 1939.
125
84. - Middelen die doo1· het Hot niet
i:n aanmel"lcing wo1·den genomen. - Het
Hof mag geen miudel in aanmerking nemen waarop het, uit oorzaak van zijn
onduidelijkheid, niet in staat is te antwoorden.
24 April1939.
140
85. - Niet-ontvankelijkheid. - Is niet
ontvankelijk het in· onduidelijke bewoordingen opgegeven rniddel.
27 April1939.
147
86. - Middel onduidelijk.
Verwerping. - Het Hof verwerpt het middel dat
bet wegens zijn onduidelijkheid niet kan
onderzoeken.
2 Mei1939.
152
87. - Stratzaken. - Bezwaa1· tegen
een ten overvloede opgegeven 1·eden van
rle best1·eden beslissing. - Gernis aan belang. - Is niet ontvankelijk, bij gebrek

aan belang, het middel dat bezwaren aanvoert tegen een reden die, in de bestreden
beslissing, ten overvloede is opgegeven.
14 Februari 1939.
53
88. - Ontvankelijkheid. - Is niet
ontvankt'lijk het middel gericht tegen een
ten overvloede opgegeven reden.
3 April1939.
129
89. - Ontvankelijkheid. - Is niet
ontvankelijk het middel gericht tegen een
ten overvloede opgegeven reden.
30 Maart 1939.
126

90 .. -- St1·atzaken. - Middel dat enkel
g1·ieven aanvoe1·t tegen een 1·eden ter,
ove·rvloede ·opgegeven in de best?-eden besliss;i-ng. - GebTek aan belll!nfJ. - I~ niet
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het
rniddel dat uitsluitend grieven aanvoert
tegen een reden die ten overvloede in de
bestreden besUssing wordt opgegeven.
55
14 Fellruari 1939.
91. - BuTge1·lijke zaken. - Middel
rlat van belang is ontbloot. - Zijn van
belang ontbloot de middelen die, zelfs terecht, zekere beschouwingen van de bestreden beslissing bespreken, wanneer
deze door andere redenen wettelijk met
redenen omkleed is.
27 April1939.
147
92. - Stratzalcen. - Stmf gerechtvaa?·digd. - YeTwerping. - Is ontbloot
van belang voor beklaagde het middel
dat, zelfs indien: het gegrond was, niet
wegneemt dat de veroordeeling tot straf
uitgesproken wegens andere te zijnen
laste gelegde feiten gerechtvaardigd blijft.
2 Mei 1939.
155
93. - Stmtzaken. - Middel niet ontvankelijk,

als ontbloot van belang. -

Wanneer eischer veroordeeld werd .wegens verschillende misdrijven voortvloeiend uit een feit, is het middel ingeroepen ten aanzien van enkele van die
misdrijven niet ontvankelijk, bij gebrek
aan belang, indien de uitgesproken straffen gerechtvaardigd blijven ten aanzien
van de andere misdrijven. (Wb. v. Strafvordering, artt. 411 en 414.)
27 Maart 1939.
118
94. - Middel ontbloot van belang. Wanneer een enkele straf werd uitgesproken wegens twee misdrijven, is het middel dat slaat op een van die misdrijven
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
indien de straf gerechtvaardigd blijft ten
aanzien van het ander rnisdrijf.
29 Maart 1939.
124

95. vanlcelijlc,

St·ratzaken. - Middel niet ontals ontbloot van belang. -

Wanneer een enkelvoudige burgerrechtelijke veroorcleeling op onverdeelde wijze
gesteund is op verschillende door eischer
in verbreking gepleegcle misdrijven, die
voortvloeien nit een feit, is bet middel
dat ten aanzien van enkele van die misdrijven wordt aangevoerd en niet imtvankelijk wordt verklaard, in zoover het de
publieke vordering betreft, ook niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, in zoover het de burgerlijke vordering r:;takt.
~M=rtl~.

m

96. -- Bu1·gerlijke zaken. -

Middel
niet ontvankelijlc bij gebrelc aan belang.

- Ret middel gesteund daarop dat het
beroep van appelant niet ontvankelijk
_moest verklaarcl worden, kan, wegens ge-
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brek aan belang voor eischer, niet aange- of die niet op straffe van nietigheid zijn
voorgeschreven, werden verwaarloosd.
nomen worden, wanneer de rechter in beroep het vonnis van den eersten rechter Het middel genomen uit de nietigheid van
zoodanige beslissingen is bijgevolg niet
op alle punten bevestigd heeft.
ontvankelijk, bij gebrek aan belang.
16 Maart 1939.
96
31 Januari 1939.
30
97. - Midrlelen ontbloot van belang.
103. - Stratzalcen. - Midde/. van be- Voor beklaagde bestaat er geenerlei
belang om v66r het Hof de grieven te lang ontbloot. - Is niet ontvankelijk, als
herhalen, die gesteund zijn op de onregel- ontbloot van belang, het middel genomen
matigheid van een beschikking van de uit de onwettigheid van een huiszoeking,
raadkamer waarbij het handhaven van dan wanneer uit geen enkel aan het Hof.
de voorloopige hechtenis wordt bevolen, onderworpen stuk is gebleken dat de vaststellingen, tijdens die huiszoeking gewunneer hij die grieven heeft voorgebracht v66r de kamer van inbeschuldi- daan, tegen eischer werden in aanmergingstelling en deze rechtsmacht, uit- king genomen.
13 Maart 1939.
80
spraak doende over het beroep van eischer, regelmatig beslist heeft dat de
104. - Stmtzaken. - Midrlel ontvoorloopige hechtenis behouden' blijft.
bloot van belang. - Is niet ontvankelijk,
19 Juni 1939.
184 als ontbloot van belang, het middel geno98. - Ontvanlcelijlcheid. - Ret mid- men uit de schending van de rechten der
del gesteund daarop dat het slachtoffer verdediging, en gesteund daarop dat het
van een verkeersongeval zelf een fout vooronderzoek onvoldoende was, dan
heeft begaan en derhalve eischer niet ai- wanneer de veroordeeling van eischer geleen verantwoordelijk is voor het onge- grond is op de mondelinge en op tegenval, is, wat betreft de beslissing over de spraak gedane rechtspleging.
13 Maart 1939.
80
publieke vordering, van belang ontbloot.
24 April1939.
141
1 05. - N iet-ontvanlcelij lcheirl.
Is
99. - Gebrek aan belang. - Is ont- niet ontvankelijk het middel waarin het
bloot van belang voor beklaagde het mid- feit en het recht zich vermenge1i en dat
O:el gesteund daarop dat de datum van de niet aan den ten gronde oordeelenden
ten laste gelegde feiten in de dagvaarding rechter werd onderworpen.
13 Maart 1939.
80
niet nauwkeurig genoeg werd opgegeven
13 Maart 1939.
88
om toe te Iaten te berekenen of er ver14 Maart HJ39.
92
jaring was, dan wanneer, zelfs rekening
27 J\tiaart 1939.
116
houdend met den meest verwijderden datum uit die opgave blijkend, de verjaHOOFDSTUK IV.
ring van de publieke vordering niet verkregen is.
VERBREKING,
18 April1939.
132
VERBREKING; VERBREKING AMBTSRALVE;
100. - Strafzalcen. - Middelen antDRAAGWIJDTE VAN DE VERBREKING; GEVOLG.
bloat van belang. - Zijn niet .ontvanke106. Stra_tza'ken. Verbrelcing
lijk, bij gebrek aan belang, de middelen
waarbij beklaagde als grief tegen de be- ambtshalve over de publielce vo·rdering.
streden beslissing aanvoert dat zij een 0n- - Ferbrelcing ove1: de bw·gerUjke vordewettelijkheid begaan heeft ten nadeele ring. -. Wanneer het Hof ambtshalve de
van de burgerlijke partij of van een me- verbreking uitspreekt over de publieke
vordering, strckt die verbreking zich uit
debeklaagde.
28 Uaart 1939.
125 tot de burgerli.ike vordering.
24 ,J anuari l!l39.
22
101. - 01·imineele zalcen. - Middel
107. Stratzalcen. :_____ Voo1·zienin.g
ontbloot van belang. - Wanneer beschulbeklaagde tegen de beslissing ove·r de
digde aan het Hof van assisen gevraagd van
bur.qe1·lijke vordering. Geen middel
heeft hem van een feit akte te verleenen,
wo1·dt a-mbtshalve opgeworpen. Ret
is het middel door hem genomen uit de Hof
ambtshalve, op de voorziening
nietigheid van dit arrest, dat zijn vraag van werpt
beklaagde, geen middel op ten aanheeft iligewilligd, Diet ontvankelijk, bij
zien van de beslissing over de burgerlijke
gebrek aan belang.
31 J anuari 1939.
30 vordering.
10 .J anuari 1939.
10
102. - Orimineele zalcen. - Middel
14 Februari 1939.
53
ontbloot van belang. - De nietigheid van
20 Februari 1939.
59
het arrest van veroordeeling, gewezen
20 Uaart 1939.
109
door een Hof van assisen, kan niet ont27 l\faart 1939.
118
staan uit de nietigheid van beslissingen
28 Maart 1939.
121, 122, 125
waardoor het Hof weigert vast te stellen
24 April1939.
140,142
dat vormen, die niet zijn voorgeschreven.
2 Mei 1939.
155
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108. - Voorziening van de blwgm·lijke
pa1·Uj. - Geen m-iddel wo1·dt ambtshalve
·opgeworpen. Het Hof werpt ambts-

halve geen middel op bij voorziening van
de burgerlijke partij.
9 Januari 1939.
1
28 Maart 1939.
121
25 April1939.
1.'16
109. - F'iscale zalcen. - Rechtst1·eeh:.sche belastingen. Geen middel wordt
ambt.~halve
opgeworpen. Indien er
wetsbepalingen bestaan die, in fiscale za-

ken, door den recbter moesten in acbt
genomen worden, is bet bestuur gebouden ze in zijn voorziening in te roepen.
20 Maart 1939.
105
110. - F'iscale zalcen. -- Hij ·vool·lcomend geval wordt een middel ambtshalve
01Juewo1·pen. - In geval van voorziening
van den belastingplicbtige tegen een beslissing van de bestendige deputaLie in
zaken van recbtstreeksche gemeentelijke
belastingen, werpt het Hof bij vc,orkomend geval ambtsbalve een middel op.
21 Maart 1939.
110
111. Middelen ambtshalve opgewo?·pen. Strafzalcen. V erbrelcing
<Mnbtshatve. - Wanneer de strafrecbter

bij de vaststelling van bet bestaan. van
.een door beklaagde betwist contract,
waarvan de uitvoering aanleiding gaf tot
ec:;n misdrijf, de regelen van bet burgerlijk recbt beeft miskend, wordt het middel, ontleend ll.an de schending van artikel 16 van de wet van 17 April 1878,
•'lmbtsbalve door het Hof opgeworpen.
28 Maart 1939.
122
112. Strnjzaken. Voo·rziening
1;a:n belclaagde. Verbrekiny voor zoover de verbeltrdverlclai'ing onwetti.Q wm·d
uitgesprolcen. - Verbrelcing op dat pltnt
alleen. Wanneer de verbreking in

strafzaken, op de voorziening van beklaagde. slecbts uitgesproken wordt omdat voorwerpen werden verbeurd verklaard waarvan de verbenrdverklaring
niet wettig werd bevolen, gescbiedt de
verbreking gedeeltelijk en treft zij Pnkel
rlat punt.
10 Januari 1939.
10
113. - Dmagwijdte.
Stratzalcen.
- Wanneer, op de voorziening vail beklaagcle, de verbreking slecbts worclt uitgesproken omdat bet arrest de verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voorwerpen bevolen heeft in zoodanige bewoordingen dat het Hof zijn contr6le
over de wettelijkbeid van die beslissing
niet kan uitoefenen, gescbiedt clp vE'rbreking aileen op dat punt.
13 ~faart 1939.
84
14 Maart 1939.
93
114. - Stmfzalcen. - Belclaagden alleen in be1·oep. -

Onwettige veroonlee-

Ung doo·•· clen 1·echter in beroep die hootdelijlcheid ten aanzien van de kosten van
ee1·sten aanleg ·uitspreekt. - Verb1·eking
slechts· op dit·plmt. - Wailneer verbre-

king plaats beeft omdat de rechter in beroep, op bet beroep ingesteld door beklaagden alleen, de hoofdelijkbeid ten
aanzien van de kosten beeft uitgespro:
ken, geschiedt de verbreking · slechts op
dat punt .
16 .Januari 1939.
12
115. - .JJmaywijdte.
Wanneer :het
Hof verbreekt omdat de vervangende gevangenisstraffen, uitgesproken bij samenloop van wanbedrijven, zes maanden te
boven gaan, geschiedt de verbreking
slechts op dat punt.
28 Maart 1!J39.
126
116. - Dmaywijdte. - Wanneer het
bestreclen arrest, op de voorziening van
de burgerlijke partij die optrad door
recbtstreekscbe dagvaarding, verbroken
worclt omdat bet de stelling als burgerlijke partij ten onrechte niet ontvankeli.ik heeft verklaard, wordt de verbreking
slechts uitgesproken in zoover bet arrest
uitspraak getlann heeft over de burgerlijke vordering.
24 Aprill939.
142
117. Dmnr;wijdte.
Wanneer
eiscber veroorcleeld werd tot 'twee straffen wegens twee verscbillencle misdrijven,
beeft de verbreking, die slecbts een van
de veroordeelingen treft, geenerlei gevolg
ten aanzien van cle burgerlijke veroordeeling gegrond ov het ander misdrijf .
27 Maart 1939.
117
118. - Dmagwijdte. - Wanneer een
arrest een beklaagde veroordeelt wegens
misclrijf tegen de verkeersverordening van
1 Febrnnri 1934, en vervolgens vervallen
verklaart van bet recht om ·een voertuig
te besturen, daar beklaagde, naar aanleiding van dat misclrijf, licbamelijk onbekwaam wercl bevonden om eE'n voertuig
te besturen, brengt de verbreking van het
beslissend gedeelte, dat het misdrijf tegen
de verkeersverordening van 1 Februari
1934 betreft, de verbreking mede van het
beslissencl gecleelte aangaande de vervallenver klaring.
28 Februari 1939.
71
119. - Stratzalcen.
Dmagwijdte.
- Wanneer een arrest worclt verbroken
omdat het ten onrecbte een burgerlijke
partij ontvankelijk · beeft verklaard,
brengt die verbreking tevens de .verbreking mede van de beslissing die ten aanzien van die partij over· den groncl zelf
van de zaak werd verleend.
24 April 1939.
134
120. - Stmtznk:en. - Dmagwijdte. -Wanneer het Hof de verbreking uitspreekt van een beslissing die bekiaagde
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veroordeelt en hem bovendien ter beschikking van de Regeering stelt, en die verbreking bevolen wordt omdat de bei:·!lissing niet bepaaldelijk de redenen opgeeft
waarom de beklaagde ter beschikking
van de Regeering wordt gesteld, strekt
die verbreking zich nit tot de geheele
zaak.
25 April1939.
144
121. - Ve1·breking ove1· de publielce
vordedng. Brengt verbreking mede
ove1' de bu1·geTlijlce vo1·dering. - Verbre-

king over de publieke vordering brengt
verbreking mede over de burgerlijke vordering.
23 Januari 1939.
21
28 1\'Iaart 1939.
122
·122. - Draagwijdte.
Verbreking,
op voorziening van den veroordeelde, van
de beslissing over de publieke vordering
brengt verbreking mede van de beslissing
over de burgerlijke vordering,
28 Februari 1939.
72
25 Aprill939.
144
HOOFDSTUK V.
VERWUZING NA VERBREKING.

1'23. - Strafzaken.- Voo1·ziening 1xtn
belclaagde. - Verbrekin.IJ wegens gebrck
aan ·reclenen. - Ve1·wijzing. - Wanneer

in strafzaken, op de voorziening van beklaagde alleen, {len arrest wordt verbroken wegens gebrek aan reclenen, bestaat
er aanleidi.ng tot verwijzing.
14 Febniari 1939.
51
124. - Stmtzalcen. - Geheele verwijzing. - Wanneer het Hof, op de voorziening van beklaagde, een beslissing van
veroordeeling wegens gebrek aan redenen
verbreekt, wordt de verbreking bevolen
met verwijzing van de geheele zaak.
25 April1939.
144
125. - Stratzalcen. - Geheele verwijzirt.IJ. - Wanneer het Hof, op de voorziening van beklaagde, 'de verbreking uitspreekt van een beslissing van veroordeeling die bovenclien beklaagcle ter beschikking stelt van de regeering, en die verbreking bevolen wordt omdat de beslissing niet bepaaldelijk de redenen opgeeft
waarom de beklaagde ter beschikking
van de regeering wordt gesteld, geschiedt
die verbreking met verwijzing.
25 April1939.
144
126. - Bt1·atzalcen. - Wanneer in
correctioneele zaken of in politiezaken de
verbreking gegrond is daarop dat de redenen van de bestreden beslissing onzekerheicl laten aangaande de vraag of het feit,
waaraan beklaagde schuldig verklaard
werd, al dan niet een misdrijf uitmaakt,
geschiedt die verbreking met verwijzing,
zelfs op de enkele voorziening van den
·veroordeelde.
·
28 1\'Iaart 1939.
119

127. - StmfzaJcen. - Ve1·b1'ekiny ·mm.
een arrest omdat de uetu·igen, op wier
verlclaringen het de veroordeeling steuut,
den wettelijlcen eed niet hebben afgelegd_
Ve1·b1'eking met verwijz·ing. Wan-

neer, op de voorziening van den beklaagde, het Hof van verbreking een arrest van veroordeeling verbreekt omdat
de getuigen, op wier verklaringen dat
arrest de veroordeeling steunt, den wettelijken eed niet hebben afgelegd, beveelt
het de verwijzing van het geding naar een
ander Hof van beroep.
14 Februari 1939.
5Ct
128. - Btratzaken. - vVanneer, op d.e
voorziening van beklaagde, een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling, dat
de interneering van eischer heeft bevolen,
verbroken wordt omdat een van de gehoOl·de getuigen den wettelijken eed niet
heeft afgelegd, wordt de verbreking nit. gespi·oken met verwijzing van cle zaak
naar een andere kamer van inbeschuldigingstelling.
27 Maart 1939.
117
129. - Draagwijdte. - Wanneer het
Hof verbreekt omd~t de beslissing niet
met redenen omkleed is betreffende de
burgerlijke vordering, beveelt het de verwijzing slechts op dit punt.
6 Maart 1939.
74
130. - Strafzalcen. - Bepe·rlcte ve-rwijzing. - Wanneer cle stelling als burgerlijke partij gegrond is eenerzijds op
de door het misdrijf veroorzaakte schade,
en, anderzijds, op de uitvoering van een
verbintenis welke door de wet aan die
partij was opgelegd, en wanneer, op de
voorziening van beklaagde, de verbreking
van het arrest enkel uitgesproken wordt
omdat de burgerlijke partij ten onrechte
ontvankelijk werd verklaard om op te
treden tot terugbetaling van de bedragen
die zij bij de uitvoering van haar wettelijke verplichting uitgekeerd had, wordt
cle verwijzing beperkt tot deze burgerlijke vordering.
24 J uli 1939.
134
131. - Stl'atzalcen.- Ve1·wijzing voor
llitspraalc aan,qaande de ve1·beu.1·dve1·lcZaringcn. Wanneer verbreking plaats

heeft omdat, eenerzijds, de rechter zekere voorwerpen heeft verbeurd verklaard, zonder vast te stellen dat de wettelijlce voorwaarden om de verbeurdverlclaring te kunnen uitspreken vervuld
zijn, en omdat, anderzijds, de rechter anclere voorwerpen heeft verbeurd verklaard zonder vast te stellen dat hij uitspraak deed bij eenparigheid, dan wanneer de verbeurdverklaring slechts kon
bevolen worden krachtens een beslissing
verleend bij eenparigheid, geschiedt rle
verbreking met verwijzing, om uitspnwk
te doen over de verbeurdverklaring.
10 Januari 1939.
10

.~ )
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132. ~ Stmtzaken. - Vet·wijzing upaat beslist wot·dt over de vet·beut·dve;·.lc!aring, - Wanneer, op de voorziening

breking plaats heeft omdat de· rechter in
beroep, op het betoep ingesteld door be"
klaagden alleen, ze hoofdelijk tot betliJ
ling van de kosten van den eersten aanleg
heeft veroordeeld, geschiedt de verbreking zonder verwijzing ..
16 Januari 1939.
12
138. - Stmtzaken.- Verbrelcing om-

van beklaag·de, de verbreking· wordt uitgesproken omdat het arrest de verbeurdverklariug van inbeslaggenomen voorwerpen bevolen heeft in zoodanige bewoordingen dat het Hof zijn contr6le over
de wettelijkheid van deze beslissing· niet
kan uitoefenen, geschiedt de verbreking
met verwijzing, opdat uitspraak zou gedaan worden aangaande de verbeurdverklaring.
13 J\llaart 1939.
84
133. - Verwijzing opdat ·uitspmalc
.zo~t gedaan
k~aring. -

dat de geschonden gemeenteverot·denin!l
geen wettelijke lcracht heett. ~ Geen verwijzing.- Wanneer in strafzaken een be-

slissing van veroordeeling verbroken
wordt orndat de gemeenteverordening
waarop zij steunt geen wettelijke kracllt
meer had, ten tijde dat het vervolgde fe\t
werd gepleegd, geschiedt de verbreking
zonder verwijzing.
24 April1939.
U!!l
139. -- Gedeeltelijke verb1·elcing. Verbrelcing zonder verwijzing. - Wanneer llet Hof gedeeltelijk verbreekt omdat
cle vervangenclc gevangenisstraffen, uitgesprokeb. bij samenloop van wanbedrijven,
zes maandeil te hoven gaan, geschiedt de
verbreking zonder verwijzing.
28 Maart 1939.
126
140. - Vet·b1·eking omdat de rechte·r

wo;·den over de ve;·beu;·dvet·-

·wanneer, op de voorziening
van beklaagde, de verbreking uitgesproken wordt omdat bet arrest de verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voorwerpen heeft bevolen in zoodanige bewoordingen dat het Hof zijn contr&le over de
wettigheid van die beslissing niet kan
uitoefenen, geschiedt de verbreking met
verwijzing, opdat uitspraak zou worden
gedaa'u nangaande de verbeurdverklaring.
13 Maart 1939.
86
134. - Stt·atza,ken. - Vm·wijzing opdat over de ·verbeurdverlclaring uitspraak
zou. -worden ,qedaan. - Wanneer, op de

voorziening van bekhiagde, de verbteking
wordt uitgesproken orndat het arrest de
verbeurdverklaring van inbeslaggenomen
voorwerpen bevolen heeft in zoodanige bewoordingen dat het Hof zijn contr&le
over de· wettelijkheid van deze beslissing
niet kan uitoefenen, geschiedt de verbreking met verwijzing, opdat uitspraak zou
gedaan worden aangaande de verbeurdverklaring.
14 J\llaart 1939.
93
135. - Verbreking zondet· verwijzing.
- Wanneer het Hof, uitspraak doende in
strafzaken, op de voorziening van beklaagde een arrest van verom'deeling verbreekt wegens gebrek aan redenen, geschiedt de verbreking zonder verwijzing.
27 Maart 1939,
117
136. - Volwzielting van llek~aagde. Ontbreken va.n de vaststeUvng dat al de
bcstanddeelen van het misdrijf bestaan.
- ·verbreking zondm· verwijzing. -Wan-

neer, op de enkele voorziening van beklaagde, het Hof een arrest van veroordeeling verbreekt orndat de rechter nagelaten heeft het bestaan van al de bestanddeelen van het misdrijf vast te stellen,
geschiedt de verbreking zonder verwijzib.g. (Wb. v. Strafv., art. 429.)
24 Januari 1939.
22
137. - Stmtzalcen. - Verbreking omdat, op het b61'oep van beklaagden alleen,
fle ;·echtm· in bet"oep ze hoofdelijk vet·oordee~d heett tot de kosten. Vei·breJ~·ing zonde-r vet·w·ijzing. Wanneer ver-

1

waarnaar wera verwe.zen opnieuw uitSpl·aa.k floet ovm· de lcosten -van den aan~eg in verbreking. ~ Verbreking op da,t
punt zonder vm·wijzinrJ. - Waniieet de

beslissing van den rechtei', waarnaat door
het Hof van verbreking verwezen werd,
verbroken wordt in zoover zij opnieuw
uitspraak doet over de kosten van den
aanleg in verbreking, gescliiedt de verbreking enkel op dat punt zoilder verwijr.ing.
18 April 1939.
132
141. - 8tt·atzaken·.
Vet·b1•eking op
·vqot·z·iening van bek~aagde alteen en ver"
uJijzing. - De rechte;·, rtaa.r wi.en verwezen werd, lean de stmt verzivat·en. -

Wanneer de verbreking in een strafzaak
werd bevolen op de voorziening van be. klaagde alleen, en de ·l'laak verwezen werd
naar .een anderen rechter, dan heeft deze
clezelfde macht als de rechter wiens beslissing verbroken werd; hij kan derhalve elke straf uitspreken die de vorige
rechter wettelijk had kunnen opleggell en
lle straf, die uitgesproken werd, verzwa~·en.
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6 Juni 1939.
VE~EENIGlNG ZONDE~
OOGME~K.

'

WINST-

Inachtnetning van rie tonnnliteiten
voot·r;eschreven ·doo;· a;·tike~ 3 van de wet
van :27 J uni 19'21. - V erzuimen van de
tormaliteiten 1Joo;·gescht·even doiJ1· artilce~ 10 vnn diiJ wet. Vm·ecniging met
rechtspersoonUjkheid, bekwa.am om rechten te vet·lwijgen. - De vereeniging zon-

ller winstgevend doel, die haar statuten

VERJARING IN STRAFZAKEN.
in het bijvoegsel van het Staatsblad liet
verschijnen maar de lijst van haar !eden
ter . griffie van de burgerlijke rechtbank
niet heeft neergelegd, heeft niettemin de
rechtspersoonlijkheid, en is bekwaam om
rechten te verkrijgen.
20 Maart 1939.
106

VEQJAIUNG IN StQAFZAKEN.
1. - Publielce vordering. - Naar cle
politierechtbanlc verweze·n wanbedt·ijf. Termijn. De termijn voor verjaring

van de publieke vordering, uitgeoefend
wegens een naar de politierechtbank verwezen wanbedrijf, is zes maanden ; die
termijn kan, behoudens het geval van
schorsing, niet verder verlengd worden
dan een jaar te rekenen van den dag
waarop het misdrijf werd gepleegd. (Wet
van 17 April 1878, artt. 21, 23, 26 et 27.)
5 .Tuni 1939.
168
2. - Misdrijven tegen het reglement
betrejJende de politic van en de scheepvaart OfJ de door den Staat beheerde bevaarbare waterwegen. - Vet·jaring door·
verloop van drie jaar. --' De mlsdrijven

tegen het reglement betreffende de politic
van en de scheepvaart op de door den
Staat beheerde bevaarbare waterwegen
zijn, lrrachtens artikel 100 van het koninklijk besluit van 15 October 1935,
stra.fbaar gesteld met correctioneele stra.ffp.n die verjaren door verloop van drie
.iaar (artikel 1 van de wet van 6 Maart
1818, gewijzigd door artikel 1 van de wet
van 5 Juni 1934) ; artikel 4 van die wet,
vervangen door artikel 78 van de gemeentewet van 30 Maart 1836, kent slechts den
·aard van de politieovertreding toe aan de
misdrijven tegen de gemeenteverordeningen van huishoudelijk bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen. (Wet v.
17 April 1878, artt. 23 en 24.)
21 Februari 1939.
60
3. - WanbedriJt van onvrijwiUig toegebmchte viwwondingen. - Verja'l"ing van
een misdrijf tegen de vet·lceersverot·denin.IJ, welk misdt•ijf een bestanddeel van
voot•noemfl wanbedrijf vot·mt. - Zander
invloed op de verjating van dit wanbedrijf. - Wanneer een beklaagde vervolgd

is wegens het wanbedrijf van onvrijwillig toegebrachte verwondingen en wegens
een misdrijf tegen de verkeersverordening, well;: misdrijf een bestanddeel van
voornoemd wanbedrijf vormt, oefent de
verjaring van de publieke vordering wegens het misdrijf tegen de verkeersverordening geen invloed uit op de verjaring
van de publielm vordering ootreffende het
wanbedrijf van ·onvrijwillig toegebrachte
verwondingen.
:n October 1939.
219
4. - Publielce vorderin(! verjaar·d. Omstnndigheid die niet de verjaring van

de te belcwamer tijd ingesteUle bltrger·lijke
ror·dering nwdebrengt. De verjaring·

van de publieke vordering, volgend uit
een misdrijf, brengt niet de verjaring.
mede van de burgerlijke vordering die te
bekwamer tijcl werd ingesteld. (Wet van
30 Maart 1891, art. 1.)
7 Maart 1939.
75
5. - Prtblielce vordering.
Bwrge·rUjlce vo·rdering ingesteld te belcwamer'
tijd. - De verjaring van de publieke vor-

dering brengt geen verjaring mede van de
burgerlijke vordering, gesteund op het
misdrijf, indien de burgerlijke vordering
te bekwamer tijd werd ingesteld. (Wet v.
26 Maart 1891, art. 1.)
5 Juni 1939.
168
6. --

Wanbed1"ijf~

-

Stuiting. -

In

correctloneele zaken is het beroep van
het openbaar ministerie, tegen de beslissing van den eersten rechter ingesteld
binnen den termijn van drie jaar te reke~
nen van den dag van het wanbedrijf, een
daad van vervolging die de verjaring vrm
de publieke vordering stuit.
11 Juli 1939.
202
7 . - lVnnbedrijf.- Niet verlcregen.Behoudens een bijzondere wetsbepaling,.
is de publieke vord_ering wegens een wailbedrijf niet verjaard wanneer op den dag
van het arrest van het Ho.f .van beroep.
drie jaar nog niet verloopen zijn sedert
de laatste daad van onderzoek of van ver~
volging, verricht binnen den termijn van
drie jaar, te rekenen van den dag van
het wanbedi'ijf. (Wet van 17 April 1a78.
art. 26.)
11 .J uli 1939.
202
8. - Verlceer. - Vm"jnring doot· verloop van een jnnr, wellce strat oolc wordt
toegepast. - Yerjaring lean gestuit war~
den. - 'l'er .zake van misdrijven tegen de

algemeene verkeersverordening is de ter~
mijn voor de verjaring van de publieke
vordering een jaar, welke straf ook
wordt toegepast.
Ter zake van misdrijven tegen de alge~
meene verkeersverordening wordt de verjaring van de publieke vordering gestnit
door de daden van onderzoek of van ver,
volging, die plaats hebben binnen den
termijn: van ecn jaar te rekenen van den
dag waarop het misdrijf werd gepleegd,
24 April1939.
134
9. - Schorsing. - Uitstel bevolen orn
toe te laten een onderzoelc te doen wegens
valsch getrtigenis. - Oorzaalc van schorsing van de ve1·jarirtg. - Uitstel bevolen

om toe te laten een onderzoek te doen op
grond van valsch getuigenis is -een wettelijke oorzaak van schorsing van de verjaring der publieke vordering.
8 Mei 1939.
151
10.

~

Schorsin(J .. -

UUstez bevolen om

VERKEER.
toe te laten ecn onderzoek te doen wegens
get'tligenis. - D~tur van. de schorsing. - Wanneer uitstel wordt bevolen

val~ch

om toe te laten een onderzoek te doen op
grond van valsch getuigenis, is de verjaring van de publieke vordering geschorst
te rekenen van den dag van het vonnis
dat uitstel beveelt tot den dag van de beslissing over het onderzoek.
8 l\Iei1939.
157

VERKEER..
1. - Gemeentm·eglement waa·rbij ve•J'boden ·wonlt een bepaalde snelheid te
ovm·schr·ijden. - Verbodsteekens.- Ove1·tt·eding. ·- Overtreding van de al.oemeene
·verlceersveronlening. - Geen 1)erplichting
tevens de overtreding tegen gemeentereglement op te geven. - Wanneer een gemeentereglement verbiedt een bepaalde
snelheid, bij het doorrijden van een kom,
te overschrijden en dit verbod aangewezen is bij middel van teekens, welke overeenstemmen met het voorgeschreven model, dan kan de weggebruiker, die deze
snelheid te boven gaat, veroordeeld worden wegens overtreding van de algemeene
verkeersverordening om het door de teekens aangewezen verbod te hebben overtreden, en moet de overtreding van het
gemeentereglement niet tevens opgegeven
worden. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,
art. 5, 2°, art. 132, 2, A., 10°.)
9 October 1939.
212
2. - A.1·tikel 11 van het koninklijk besluit van 1 F'ebt·ua?·i 193-'f. - Artilcel 2,
a.linea "1, der wet van 1 Aug·ustus 1924. -

Een veroordeeling bij toepassing van artikel 11 van het koninklijk besluit van
·1 Februari 1934 dp het verkeer onclerstelt
niet noodzakelijk de vaststelling van de
voorwaarden tot toepassing van artikel 2,
a linea 7, van de wet van 1 Augustus 1924.
27 Juni 1939.
19()
3. - Openbare iveg samengesteld uit
·ve1·schillende deelen. - Kan een enkelen
weg vormen. - Een openbare weg, be-

staande uit verschillende deelen of rijwegen, kan een enkelen weg uitmaken.
25 Aprill939.
146
4. - Rangorde van de u;egen. - Van
toepassing buiten alle aanwijzing aan de
splitsingen. - De rangorde van de open-

bare wegen is bepaald door het reglement
op de verkeerspolitie; de hoeclanigheid van
hoofdweg of van secundairen weg hangt
n~et af van de aailwijzing door signalen
geplaatst in de nabijheid van de splitsingen, aatisluitingen of kruisingen, maar
volgt uit den wil van den wetgever.
20 Maart 1939.
109
5. - ""Vo01·we·rpen die het ver1cee1· hinderlijk of gevaarlijk maken. -

Begr·ip.

- Het is verboden op den openbaren weg

47

voorwerpen te laten vallen, die het verkeer kunnen hinderen of onveilig maken.
·Van zoodanigen aard zijn voorwerpen die,
ofschoon zij geen gevaar opleveren op het
oogenblik dat zij geworpen of achtergelaten werden, nochtans door de omstandigheden, binnen een korte tijdspanne, llinderlijk of gevaarlijk voor het
verkeer kunnen worden. (Algemeene verkeersverordening van 1 Februari 1934,
art. 12, § 1.)
24 October l!J39.
215
6. - Rijwielpad op baan zonder stoep
of verhoogden be1·m. - Verplichting voo1·
den voetganger uit te wijken om w·iel1·ijde1·s doo1· te laten. - Geen verplichting
het 1'ijwielpad te ve1·laten. - De voet-

ganger die gaat over een rijwielpad, ·aan~
gelegd op een baan zonder -stoepen of verhoogde bermen, is verplicht uit te wijken om de wielrijders door te laten; hij
is niet verplicht het rijwielpad te verlaten, maar hij moet den doortocht vrij
geven. (Kon. besl. v. 17 Januari 193(),
art. 2, vervangend artikel 21 van de verkeersverordening van 1 Februari 1934.)
9 Januari 1!J39.
1
7. - Verplichting de helft van den rijweg v!'ij te laten. - Voorwaa1·de van toepassing. - Artikel 27, § 1, van het ko-

ninklijk besluit van: 1 Februari 1934, legt
aan den bestuurder van een voertuig de
vetplichting om de helft van den rijweg
vrij te laten slechts op wanneer het nakomen van dat voorschrift mogelijk is,
namplijk wegens de breeclte van den rij,weg.
·
10 Juli 1939.
202:
8. - VerpUchting de linke1· helft va.n
den 1·ijweg vrij te laten. - Voorwaarden.
- Artikel 27, § 1, van het konin.klijk be-

sluit van 1 Februari 1934 legt aan de
weggebruikers de verplichting de linker
helft van den rijweg vrij te laten slechts
op ingeval het nakomen van ·dat voorschrift mogelijk is.
6 J uni 1939.
171
9. - Voo1·bijsteken. - Auto aankomend links van de baan, wanneer de 1Jec
weging pas aanvangt. - Overt?·eding. -

Overtreedt de verkeersverordening de bestuurder van een auto die een voertuig
links voorsteken wil en, terwijl hij zijn
beweging daartoe aanvangt, een uit de
tegenovergestelde richting komende auto
ziet op een afstand die gevaar voor botsing medebrengt. (Kon. besL van 1· Februarf 193-!, art. 35.)
2 Mei 1939.
155
10. - Koninklijk besluit van 1 F'eb1'UM'i 1934, a1·tikel 39. - Uit- en instappen van reizigm·s op plaatsen waar voertuigen op mil8 stilhouden en ·waar geen
vluchtheuvels zijn. - Wijl artikel 39 van
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het koninklijk besluit van 1 Februari 1934
toelaat dat de teizigers op den openbaren
weg aan de niet van een vluchtheuvel
voorziene llalten van voertuigen op rails
in- en uitstappen, laat het ook de hiertoe
noodzakelijke verplaatsingen toe, zelfs
onmiddellijk v66r of onmiddellijk na het
stilhouden van llet voertuig op rails; die
bepaling echter ontslaat cle reizigers niet
van de door artikel 22 voorgeschreven
verplichtingen die niet met artik~l 39 in
strijd zijn.
De halten bedoeld door artikel 39 van
het koninklijk besluit van 1 Februari
1934. zijn, wat betreft de tramway's, al de
reglementaire halten er in begrepen de
halten . die aangewezen zijn als « halte
op verzoek >>.
24 April1939.
141
11. - Spom·ovenoeg.
BestuU1·de1·
van een vonrtuig. - Te nemen maat-regelen. - Noch door artikel 42 van het ko-

ninklijk besluit van 1 Februari 1934, aangevuld door artikel 2 van het koninklijk
besluit van 25 Mei 1936, noch door artikel 2 van het koninklijk besluit van
25 Augustus 1937, wordt voorgeschreven
dat de bestuurder van een voertuig zelf
moet nagaan, vooraleer een spooroverweg op te rijden, of er geen trein aankomt. Verzekering desaangaande kan hij
bekomen door elk gepast middel en, bij
voorkomend geval, door een teeken van
den ban·eelwachter.
14 Februari 1939.
52
12. - Gevaa1·lijke snelheid. - Beg1·ip.
- Een s;nellleid die gevaarlijk of hinderlijk is voor het verkeer is niet nooclzakelijk een snelheid waarvan de bestuurcler
van een voertuig niet voortclurend meester is gebleven. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, artt. 41 en 42.)
18 September 1939.
206
13. - Ye1·plichting voo1· den bestUlM'der rneester te blijven van de snelheid
Dan zijn vom·tuig. - Begrip. - De door

artikel 42 van het koninklijk besluit van·
1 Februari 193·1 opgelegcle verplichting om
steeds meester te blijven van de snelheic1
van het voertuig, schrijft elken bestuurder voor die snelheid te verminderen,
clesnoods tot volkomen stilstand toe, ten
einde de botsing te voorkomen tegen een
zichtbaar hindernis, waarvan de ligging,
welke deze ook moge zijn, van clien aarc1
is dat zij een aan.rijding moet cloen vreezen. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, artikel 42.)
13 J uni 1939.
181
14. - Yoo1Tang tot doortocht van tlen
_qebruilce1· van de hoofdbaan. - Rechtvaardigt niet overd1·even snelheid bij het
nade1·en van aansl~titing. De rechter

scllendt niet het beginsel betreffende den
voorrimg tot doortocht van den gebrui-

ker van de hoofdbaan, wanneer hij, op
grond van de feitelijke en door hem vermelde omstandigheden, beslist dat die
gebruiker · een zware fout' heeft begaan
door oYerdreven snel te rijden bij het naderen van een aansluiting. (Kon. besl.
van 1 Februari 1934, artt. 42 en 55.)
20 Februari 1939.
59

15. - Foon·ang tot doortocht. - WegYom·geb1'Uiker die 1·echts aankomt. waa1·den tot voon·ang. De gebruiker
van den openbaren weg, die van rechts
komt, geniet den voorrang tot doortocht
slechts in geval van samentreffen van
hoofdwegen van dezelfde kategorie of
in geval van kruising op een openbaar
plein, alsmede in alle gevallen die door
het koninklijk besluit vnn 1 Februari
niet zijn .voorzien. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, artt. 55 en 56.)
6 Juni 1939.
172
16. - /Jestum·der die de rechte·rzijde
niet hottdt. Geen DiJorrang tot doortocht. - De bestuurder van een voertuig

die cle rechterzijde niet houdt kan geen
aanspraak maken op doortocht bij voorrang, die hem toelaten zou als onvoorzien
te beschouwen de hindernis ontstaan door
een ander voertuig dat nauwelijks de
door hem gevolgde baan was ingereden
en dat hij niet had zien aankomen.
2 Mei 1939. '
152
17. - Fei"Tceersvoon·ang van hem rlie
over den hoofdw'l3g rijdt. Te nemen
·voorzo1·gen. - Bet feit dat een gebruiker

van den weg verkeersvoorrang geniet ontslaat hem niet van de verplichting de
door de omstandigheden geboden voorzichtigheidsmaatregelen te treffen.
18 September 1939.
206
18. - Voertuigen op rails. - Foorrang. - Uitoefening. - De voorrang tot
doortocht op de aangelegde spoorlijnen,
verleend aan de voertnigen op rails bij
artikel 26 van het koninklijk besluit van
1 Februari 193i, gewijzigd door artikel 5
van het koninklijk besluit van 17 Januari
1936, geeft niet het recht derde personen
in clwaling te brengen, aangaande hun
door de omstandigheden gewettigd vertrouwen dat hij die het recht van voorrang ·heeft clit recht niet zal uitoefenen.
In clergelijk geval pleegt de derde, die
het recht van voorrang schendt, niet
nooclzakelijk een misdrijf tegen de hierboven vermelde bepalingen en begaat hij
ook niet noodzakelijk een fout.
30 October 1939.
216
19. - Veroonleeling om een· vom·tuirt
op 1·ails niet do01·gelaten te hebben. V1'ijsp1·aalc van de telastlegging om zijn
voertuig voor een hinde1·nis niet te hebben
stil,qehouden. - Geen tegenstrijdigheid in
clie beslissing. - De veroordeeling uitge-

sproken teil laste van een weggebruiker

L~-

VERKEER.
om een voertuig op rails niet te hebben
doorgelaten, en de vrijspraak uitgesproken ten voordeele van denzelfde op de
telastlegging niet meester van zijn snelheid te zijn gebleven en zijn voertuig niet
te hebben stilgehouden v66r een hindernis zijn geen met elkander strijdige beslidsingen. (Kon. besl. v. 1 Februari 1934,
art. 26, gewijzigd door artikel 5 van het
kon. besl. van 17 Januari 1936, en artikel 42, al. 1.)
24 April1939.
142
20. - Op den openba1·en weg stationneerend voert,uig, t1tsschen het vallen van
rlen avond en het aanbrelcen van den dag.
- Moeten aangewezen zijn. - Op welh:e
wijze? _, Het voorschrift van artikel 87,
§ 1, van het koninklijk besluit van 1 Fe-

bruari 1934, luidencl dat, tusschen het vallen van den avoncl en het aanbreken van
den clag. ieder op clen openbaren w~g
stationneerencl of geparkeerd voertmg
moet aangecluid worclen, betreft niet de
voertuigen clie stationneeren of gel)arli:eercl zijn OlJ een claartoe bijzond.er voo~·
behouch~n plaats, noch de voertmgen d1e
cluidelijk zichtbaar gemaakt zijn op een
afstancl van minstens 100 meter, door de
oiJenbare of Drivate verlichting.'
23 Mei 1939.
165
21. - Voe1·t1tigen clie op den openba1·en
weg Rtationneeren wsschen het vallen van
clen avond en het aanbrelcmt va,n rlen dng.
- F erplichtingen. - Het voorschrift van
artikel 87, § 1, van het koninklijk besluit

van 1 Februari 1934, betreft niet de voertuigen die stationneeren of gel)arkeerd
zijn op een daartoe bijzonder voorbehouden plaats, noch de voertuigen ,die duidelijk zichtbaar gemaakt zijn, op een afstand van minstens 100 meter, door de
openbare of de private verlichting.
19 September 1939.
208
22. - Bestlt?M"rler van een voertuig die
van 1·ichting wil ve1·anderen. - Te geven
teelven. Verplichting van algemeenen
aat·d. :-- De door artikel 96, 1°, van het

koninklijk besluit van 1 Februari 1934 opgelegde verplichting, die voorschrijft dat
de bestuurder van een voertuig de andere
weggebruikers door een teeken moet
waarschuwen, indien hij van richting wil
veranderen, is een verplichting van algemeenen aard; zij moet zelfs nageleefd
worden wanneer de bestuurder zich op
een aansluiting bevindt en de zijbaan wil
inrijden.
28 Maart 1939.
124
23. - Moto1·voertuig dat moet voo1·zien zijn van een 1wmmerplaat. Gebntilc, van het voertltig op den openbaren
weg. - Beteelcenis van die woorden. -
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den openbaren weg, zoodanig voertuig in
het verkeer brengt en er zich van bedient
of er, althans in zekere mate, over beschikt.
5 Juni 1939.
167
24. - Motorvoertuig geb1·uilct op den
openban;n w.eg. - Nummerplaat waa1·op
de regeeTingsstempel moet voorlcomen. Ferplichting arleen geldend voo1' ande1·e
moto1·voe1·tui_qen dan moto1Tijwielen met
hulpmotm·. - Het voorschrift van artikel 110, § 1, van het koninklijk besluit

van 1 Februari 1934, luidens hetwelk de
nummerplaat Yan een op den openbaren
weg gebruikt motorvoertuig den regeeringsstempel moet dragen, betreft enkel
de motorvoertuigen die geen motorrijwielen of rijwielen met hulpmo~ zijn.
28 Maart Ul39.
119
25. - Motm·voe1·tuig dat rnoet voorzien ziin van een 1Mtrnrnerplaat. - Voertuig gebru'ilct OJJ den openba1·en weg. Beteeken,is van deze woorden. - Gebruikt

een motorvoertuig, in den zin van artikel no, § 1, van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, hij die op den openburen weg een motorvoertuig in het verkeer brengt waarover hij, althans in zekere mate, beschikt.
28 Maart 1939.
119
26. 'Vervallenvedcla'l"ing van het
recht een ,voert'ltig te besttwen. - Rechte1· clie vaststelt dnt belvlaagde lichamelij 7v onbclclLJaarn is een voertuig te best1tren. Ve1·plichting de ve1·vaUenvm·kla1·ing uit te sp1·eken. - De rechter is vi>r-

plicht de vervallenverklaring van het
recht om een voertuig · te besturen nit te
spreken tegen den persoon dien hij veroordeelt wegens misdrijf tegen de verkeersverordening, en dien hij erkent als
lichamelijk onbekwaam om een voertuig
te besturen. (Kon. besl. van 1 Februari
1934, art. 11; wet van 1 Augustus 1927,
art. 2, al. 7.)
,
27 JUni 1939.
196
27. Ve1·vallenverklaring van het
1·echt een voertuig te besturen. - Schending. - Dutw van de nienwe 'Vc1·vallenverklaTiiLg. -In geval van schending van

het verbod een voertuig te besturen, mag
de duur van de bij de beslissing van veroordeeling' uitgesproken veroordeeling het
dubbel van de loopende vervallenverklaring niet te boven gaan. (Wet van 1 Augustus 1924, art. 2.)
19 September 1939.
208
28. Belvlaagde lichamelijlc onbelcwaarn een voe1·t1tig te best'!t1·cn.
V1·ije beoonzeelin.q door rlen 1·echter. -

De ten grande beslissende rechter oordeelt vrij of, in de omstancligheden van
Gebruikt een motorvoertuig, in den zin, de zaak, de veroordeelde lichamelijk onvan artikel 110, § 1, van het koninklijk bekwaam is een voertuig te besturen.
besluit van 1 Februari 1934, hij die, op
27 Juni 1939.
19G
4
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VERKOOP. -

VERZEKERINGEN.

VERKOOP.
1. Vo1·derinu tot nietigverlcla1·-ing
wegens dwaling omtrent de zeltstandigheid en vo1·dm·inu tot n·ietigvm·Jcla1·ing
omdat de verkoohte zaak b·uiien den handel was. Yorderingen onderscheiden
van de vo1·de1"lng tot lcoopvemietiging wegens verb01'gen gebTelc. - De vordering

tot nietigverklaring van een verkoop, wegens dwaling omtrent de zelfstandigheid,
en de vordering tot nietigverklaring gesteund daarop dat de zaak buiten den
lmndel was, zijn vorderingeu die juridisch onderscheiden zijn van de vordering
tot koopvernietiging wegens verborgen gebreken. Zij zijn uamelijk onderworpen
aan verschillende termijnen.
2il November 1939.
223
2. - Hwisdieren bestcmd om ueslacht
te worden. - Yo·rdering tot nietigverklaring op grand van a1·tikelen 1110, 11;28
en 1.598 van het Burgerlijk 1·Vetboelc. ilfwijzencl vonn·ls omdat niet iugesteld
in de voonvaanlen en Mnncn term-ifn
doo1· de wet van 3 J·uli 1894 ·voorzien. Onwettelijkheid. Wanneer een dier,

cling op, (Kon. besl. nr 61, van 13 .Januari
1935, art. 1.)
21 November 1939.
222

VERLATING VAN FAMILIE.
Bestanddeelen. Het misdrijf voorzien door artikel 3\Jlbis van het Strafwetboek bestaat slechts indieu de nietuitvoering van de verplichting om onderhoud uit te keeren vrijwillig is geschied.
24 .Januari 1939.
22

VERLOFDAGEN (BETAALDE).
Jaarlijlcsche betaalde verlotdagen.
Voorwaardmi. - A1·beiclers die zich hobben verbonden aan nijvei·aar te leveren
zelcere D001'tbrengselen van een arbeicl
rlien zij vrij ·verl'ichten. - Niet van toe}Jasslng, - De jaarlijksche betaalde ver-

lofclageu zijn niet versclmldlgd aan huisarbeiclers die zich hebbeu verbouden, niet
om onder het gezag, de leicling en het toezicht van een werkgever te arbeiden,
maar wei om aan een nijveraar te leveren
zekere voortbrengselen van een arbeicl
clien zij geheel onafhankelijk, waar en
wanneer het hun past, verrichten. (Wet
van 8 .Juli 1936, art. 2.)
209
26 September 1939.

bestemcl voor het verbrnik, daartoe geheel ongeschikt is bevonden, en de koover
een vordering tot nietigverklaring, gesteund op de artikelen 1110, 1128 en 1598
van het Burgerlijk Wetboek instelt, is onwettig het vonnis clat die vorclering niet VE.RNIELING.
ontvankelijk verklaart omclat zij niet
Fcmiclinr; van tUels. - Bestancldeelen
werd ingestelcl in de voorwaarclen en binlien de termijnen bepaalcl bij de wet van van het misdrijf. - Opdat vernieling van
3 .Juli 1894. (Wet van 25 Augustus 1885, · een titel strafbaar weze is het voldoende
clat de vernielde akte als eeu titel kan
art. 13.)
23 November 1939.
225 ingeroepen worden totdat over de nietigheid er van in rechten uitspraak gedaan
is of totdat die nietighei!'l door de belangVER.KOOP MET PREMIEN.
hebbende partijen wordt erkend; zulks
is het geval met een akte die als begin
1. - Ve1·oordeeling van ondenwrningsvan bewijs door geschrift kan gelden.
hootd, als dader, alhoewel hij handelde
(Strafwb., art. 527.)
do01· tussohenlcomst van zijn aangestel20 F'ebruari 1939.
56
den. Het misdrijf van verkoop met
premien wordt gevormd door een daad
die eigen is aan het hoofc1 van de handels- VERZEKERINGEN.
onderneming, wanneer hij dat micldel
1. - Bewijs van de ve1·bintenis van de
aanweudt om de zaken nit te breiden; de
tegenover de
veroordeeling kan worden uitgesprokeu ·verzekeringsmaatschappij
- Ontwe1·p van polis opgetegen dit ondernemingshoofd alleeu, als verzeke1·den.
maakt do01· cle veJ'iiielcerinysmaatsohapp·lj
dader van het misdrijf, zelfs indien hij en
clo01· haar overhandigd aan een verzedoor tusschenkomst van aangestelden ke1'ingsagent.
Aarwaarding door de
heeft gehandeld. (Kon. besl. nr 61 van verzelcerden van
het aanbod dat h~tn dou1·
13 .Januari 1935, artt. 1 en 5.)
den a,qent narnens de maatschappij wordt
21 November 1939.
222 geclaan. - Indien een verzekeringsmaat2. - Premie. - Begrip. - Bij het schappij de polis heeft gereed gemaakt
verbod om te verkoopen met prem1en en overhandigd heeft aan een persoon,
heeft de wetgever als premien beschouwcl agent genoemd, die aldus geheele volde voorwerpen afgeleverd tegen een ge- macht verkreeg om de zaak af te nanderinge vergoeding; de rechter omschrijft Ien, kan de rechter dam·uit aflleiden dat
wettig de premie wanneer hij vaststelt de verzekeringsmaatschappij tegeuover de
dat •zij afgeleverd werd tegen een geringe verzekerden verbonden was vanaf het
vergoeding; door deze vaststelling geeft oogenblik dat de verzekerden het aanbod
hij het ongewone karakter van de vergoe- van verzekering, aan hen gedaan namens
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de maatschappij en door dien agent, heb-,
ben aangenomen.
30 Maart 1939.
126
2. -

VerzelcerinrJ tegen ongevallen ve1·oo1·zanlct nnn rlerden. Voorrecht ve1·leenrl door de wet van 24 Mei 1937 ten
voonleele ·van het slachtoffer. - Dit vocrrrecht m.aaltt den ver.zelteraar niet tot bJW·
qe1·lijlc ve1·am.twoordeli.ilte · voo1· den' verzclce·rde. - De wet van 24 Mei 1937 bepaalt

dat de schuldvordering, ten voordeele vrm
het slachtoffer van een ongeval, bevoorrecht is on de vergoerling die de verzekeraiilr van de burgerlijke verantwoordelijkhei.d, op grond van de verzekeringsovereenkomst, verRchnldi.gcl is. Uit deze bepaling volgt niet dat rle verzekeraar burgerlijk verantwoordelijke persoon wordt ten
aanzien van het door den verzekerde g·enleegde misdrijf, en als zoodanig ontvankelijk is om tusschen te komen in het gecling clat voor den strafrechter aanhangig is.
6 Maart 19R9.
72
3. - Ver.zelcen:nq ter~en ondenlom en
vroentijd.i,qen doorl. · - Bedienclen. - Afhouclinyen .r~cdaan 1Jooralcer de ve1·vol.ainq . ~tJeni amwevanqen. Om.stancligheid die zich niet verzet teqcn tle veToordeeling om. de stm·tinpen van den ver~·e
lceJ·inqsplichtlqe te doen ~tit eipen penni'llqen en het doo1· rlezen qeleilen nacleel te
herstellen. De omstandigheid dat rle

werkgever, die op de voorgeschreven ti.idstippen de vereischte afhoudingen op de
bezoldiging van zijn aan de wet van
18 .Juni 1930 onclerworpen bediende niet
gedaan had. deze afhoudingen verricht
heeft v66r den clag waarop de vervolging
tegen hem is begonnen, verhindert niet
dat die werkgever veroordeeld wordt om
zelf die bijllragen te betalen en elk ander
door den verzekeringsplichtige geleden
nadeel te herstellen. (Wet van 18 Juni
1930, art. 56; wet van 3 Maart 1933, nrti.kel 14.)
10 .Jnli 1939.
201
4. -

VeTzelceriny teqen ouclerdorn en
1Jroeqti.irlipen clood. - Becliencle niet qehoud.en tot netalinp van bi.idrage. ~
Werlc.r!ever rlie ve1·zu.imt de werkpeve1·sbi,id1·n.!Je in het fonds te storten. - Misrll'i.if. - Is strafbaar krachtens de nrti-

kelen 56 en 57 van de wet van 18 Juni
1930, gewijzigd door de wet van 3 Maart
1933, de werkgever die nalaat de door
die wet voorgeschreven werkgeversbi.if!rage in het toelagenfonds te storten, al
is fie bediende tot geenerlei bijdrage gehonden.
14 Februari 1939.
54

VISSCHEIUJ.
Visschen zonder ver.r~unninrf en zonde1·
de pacht te hebben. - De1·de onwetend
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van clez.; omstandiyheden. - Geen m.edeplichtigheid. - Hij clie hulp verleent aan

een persoon die vischt zonder houcler te
zijn van de vereischte vergunning, kan,
als medeplichtige aan dit misclrijf, niet
gestraft worden, indien het hem onbekencl
was dat de visscher zoodanige vergunning
niet bezat.
'
16 October 1939.
213

VOEDINGSMIDDELEN.
1. l.en. -

Vervalschiny van t•oedingsm.iddeBewi,is. -De misdrijven tegen de

beslniten of reglementen genomen krachtens cle wet van 4 Augustus 1890 kunnen
door alle bewijsmidclelen van het gemeen
recht worden bewezen.
2 Odober 1939.
210
2. - Vervalschinp van voedinpsmidclelen. Kopi.i van proces-verbaal niet
ove1·ha.nclip!l, binnen vie1· en twintiy uren,
aan M•e1·kedeT. Gevol.!J. Wanneer

een afschrift van het proces-verbaal, opgemaakt door de agenten, vermeld in artikel 2 van cle wet van 4 Augustus 1890,
niet werd afgegeven aan den overtreder.
binnen vier en twintig uren na de vaststelling van een misdrijf tegen een besluit
of een reglement genomen krachtens die
wet, dan is het proces-verbaal geenszins
nietig maar zal het geen bewijskracht
hebben totdat het tegendeel wordt bewezen. (Wet van 4 Augustus 1890 art. 2.)
20 October 1939.
'
210

VONNISSEN EN AimESTEN. Zie BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ ;
RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN; VERBREKING.
HOOFDSTTJK I.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARTIERTEN.

1. - St1·a,fzaken. - Hoeve1· de ve1·plichUn.r1 tot oppave van de 1·erlenen 1·eilct.

- De verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleeden houdt
niet in dat de rechter in uitdrukkelijke
bewoordingen de in een akte van verzet
vervatte :feitelijke beweringen of beoorrleelingen moet beantwoorden; bet is volcloende dat de rechter hiertegenover een
vaststelling vermeldt waaruit volgt oat
die beweringen of beoordeelingen niet gegrond zijn.
22 Mei 1939.
164
· 2. - Duisterheid van de 1·edenen van
een vonnis. - Oontrole van het Hof van
verb·relcinp onmogelijk. ~ Verbrelcing. _

Wanneer de redenen van een vonnis dnister zijn derwi.jze dat de controle van het
Hof van verbreking er door verhinderd
wordt, verbreekt het Hof bet vonnis, als
niet wettelijk met redenen omkleed.
20 Maart 1939.
105
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3. -- Stmtzalcen. - Dubbelzinnige redenen die het H of niet toelaten zijn controle uit te oetenen. 17erbrelcing. -

De beslissing die zich, in haar redenen
van feitelijken aard, noch over het bestaan, noch over het niet-bestaan van een
bestaitddeel van het misdrijf uitspreekt,
maar in haar redenen van rechtelijken
aard de wetsbepaling, die het misdrijf
omschrijft, aanwijst en aldns verklaart
dat het vastgestelde feit door die wetsbepaling voorzien is, stennt op dubbelzinnige redenen die aan het Hof niet toelnten zijn contr()le nit te oefenen. Zoodanige beslissing scllendt artikel 97 van de
Grondwet.
28 Maart 1939.
119
4. ~ Beslissing na venozJZtng verlclarend dat zij het vonnis « a quo >> bevestigt. - Beteelcenis. - Wanneer de rech-

ter, bij wien de zaak werd aanhangig gemaakt. bij een 'door llet Hof van verbreking bevolen verwfjzing, verklaart dat hij
het vonnis a qzto bevestigt, bedoelt hij
noodzakelijk llet vonnis uitgesproken
door den eersten rechter; van dit vonnis
alleen neemt hij kennis nadat de beslissing door een andere rechtbank, uitspraak doende in beroep, werd vernietigd.
18 April1939.
132

5 .. - · Beslissing zoogezegd ttitspmalc
<< ultrct petita >>. ~ Begrip. De
rechter die beslist over de burgerlijke
vordering, doet geenszins uitspraak over
llet niet gevraagde en ultra petita, wanneer de stelling als burgerlijke partij
blijkt nit de rechtspleging, en uit het
vonnis volgt dat de raadsman van die
vartij aangaande de vraag van deze werd
gehoord.
18 April1939.
132
doende

6. - Strajzalcen. - .Fonnis van veroordeeling flat de wetsbepaling die het
stmfbanr teit bepaalt, dooh niet de wetsbepaling (lie de stmf voorziet, heett op_qegeven. - Verbrelcing. -Is niet in rechte

met redenen omkleed het vonnis van veroordeeling, waarbij wel de wetsbepaling
cUe het misdrijf omschrijft, doch niet de
wetsbepaling die de straf bel)aalt en het
feit tot een misdrijf maakt, wordt opgegeven.
6 Jnni 1939,
171

7. - Strafzalcen. - Verjaring. - Datztm van het misdrijf niet na.uwlceurig genoeg bepaald. - Onmogelij!o;heid voor het
Hot zijn oontrole ttit te oefenen. - Beslissing niet met redenen omlcleed. - Wanueer de datum van het misdrijf Diet
nauwkeurig genoeg is bepaald, is de beslissing niet met redenen omkleed en kan
het Hof Diet nagaan of de publieke vordering al dan niet verjaard is.
25 April 1939.
144

8. - Stmjzaken. - Paging tot misdaad. - Geen vermeldin.q van de wettelijlce bestanddeelen van de poginrt. - Niet
met redenen omlcleed. - Is niet wette-

lijk met redenen omkleed de veroordeeling
uitgesproken om gepoogd te hebben << in
den zin van artikel 56 van het Strafwetboek >> een misdaad te plegen, indien het
arrest het bestaan van de bestanddeelen
van de strafbare poging niet vaststelt.
14 November 1939.
220
9. - Belcl(tagde, gedagvaa1·d als mededader vun een misclrijf, buiten de zaalc
uesteld om de eenige reden dat de rer1elen
bet1·e;jende deelneming, voo1·zien doo·r artilcel 66 van het Strajwetboelc, niet van
toepassin.q zijn op rnisdrijven voorzien
rloor de b,ijzondere wetten en 1'eglementen. - Onvoldoende reden. - Is niet wet-

tig met redenen omkleed het vonnis <lat
den als mededader van een misdrijf gedaagden beklaagde buiten de zaak stelt
om cle eenige reden dat dit misdrijf voor?;ien is door een bijzonder reglement
waarop de regelen betreffende de strafbare deelneming niet van toepassing zijn,
vermits, zelfs in dat geval, strafbaar
blijft degene die rechtstreeks aan llet
misdrijf meclegewerkt heeft. (Strafwb.,
art. 66.)
21 Februari 1939.
60
10. - Strajzalcen. - Deelneming.
Wettelijlce bestanddeelen. Niet vermelcl. - Niet rnet redenen omlcleed. -

Is niet wettelijk met redenen omkleed de
veroordeeling uitgesproken om « als dader of mededader, in den zin van artikel 66 van het Strafwetboek J> een poging
tot misdaad te hebben gepleegd, indien
het arrest het bestaan van de bestanddeelen van de strafbare deelneming niet
vaststelt.
14 November 1939.
220
11. - Verbeurdverlcluring van verdoovingsmiddelen en giftstoffen. - Gm·echtvaa1·digd als voo1·zorgsmaat1·egel om gevaarlijke ot schadelijlce zeltstandigheden
te verwijcleren. - Met 1·edenen gestaafd.

- Is, overeenkomstig de Grondwet, met·
redenen omkleed het arrest dat, in geval
van vrijspraak, de verbeurdverklaring
van verdoovingsmiddelen en giftstoffen·
uitspreekt, tot staving opgevend dat zij
als voorzorgsmaatregel geldt om gevaarlijke of schadelijke voorwerpen aan den
omloop te onttrekken. (Grondw., art. 97.)
10 Januari 1939.
10
12. Btrafzalcen. OnvrijwUlige
(loading. -· De beslissing die verklaart
dat beklaagde schuldig is aan onvrijwillige dooding is met redenen omkleed wanneer zij de. tekortlwming, die de ten laste
van beklaagde gelegde dooding veroorzaakte, bepaalt.
24 April1939. ·
140
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13. - Belclaa,gde schuldig ve1'7.;laarcl
aan onvrijwillige doocling en misd1'ijf te1/C'fl, de vm·Tcewrsvemrdening. Beweerde
}out ,vam het slachtoffer niet van dien
aa1·d dat zij (lc schuld van qelclaagde
,nitsluit. -- Niet ve1·eischt dat de over de
,stratvonle1'ing beslissende n:Jchte1· onderc::,oekt of die tout bestaat. - De rechter,

17. - Stmtznlcen.
VaststelUngen
die qeen tegenstrijdigheid inhouden. -

ile overhandiging van de betwiste titels
bewezen is doo'r een begin van schrifteUjlc bewijs en do01· zware, overeenstemmende en bepaalde vennoedens. Voliloende 1·eden. - Is met redenen omkleed

oo1·deelin.q om een ve1·bocl anngewezen
floor ?'egelmaUge teekens te hebben ove,rtTeden. - Oeen verplichtinu het [lemeentereglernent, dat het verbod aat, te ve~
mez,zen. - Bet vonnis dat een weggebrm-

Er is geen tegenstrijdigheid in de beslissing die vaststelt eenerzijds dat beklaagcle een kruispunt kende .~n wist d~~
het gevaarlijk was en, anderziJcls, dat hlJ
niet wist dat hij op die plaats den voorrang had.
24 April1939.
140
die beklaagde schuldig verkluart aan onvrijwillige dooding en misdrijf tegen tie
18. - Beweenle tegenstt'i.fdigheid. ~
verkeersverordening, moet zich niet uit- Wanneer de rechter verklaart, eenerzijds
Epreken aangaande het bestaan van een dat de zichtbaarheitl op het oogenblik
fout van het slachtoffer die, in de gege- van het ongeval voldoende was, en, anven omstancligheden, niet van dien aa~·d derzijds, dat beklaagde, ingeval die zic~.t
was dat zij cle schuld van beklaagde mt- baarheid hem onvoldoende bleek, ZIJn
sloot. (Grondw., art. 97.)
lichtbaken moest aansteken, spreekt hij
6 Maart 1939.
74 ' zich zelf niet tegen. (Gronclw,., art. 97.)
6 JI..Iaart 1939.
74
14. - Ve1·oo1·deeling wegens misbr,uUc
van vertmuwen. ~ AT,rest beslissend dat
19. -- Stmtzaken. - Verkeer. - Ver-

en staaft cle veroordeeling wegens misbruik van vertrouwen het arrest hetwelk
bepaalt flat cle overllundiging van cle betwiste , titels bewezen is door eeli begin
,van :,.cltriftelijk bewijs en door zware,
~wereenstemmencle en nauwkeurige vermoedeuE, die volgen nit de feiten weU;:e
het vermeldt. De overige reclenen zijn ten
overvlo~~rle opgegeven.
13 .Juni 1939.
183
15. - Stratzc~ken. - T'ervalscldng van
1'0edingsmiddclen. ~ Verlcoop. Onzekerheid in de redenen aangaande het be,drieglljk 011zet. - Geb1·ek aan 1·edenen.

- W anneer in het 11rrest, dat beslist over
f'en telastlegging gegrond op artikel iJOO
van het Strafwetboek, onzekerheid wordt
gelaten aangaande de vraag of, in de bedoeling van het Hof van beroep, het bedrieglijk opzet niet uitgesloten was door
de omstandigheid dat kooper en verkooIJer wisten hoe de waar (afgeroomde
melk) was samengesteld, ofwel, of het
bedrieglijk opzet voldoeilde was gebleken
door ltet fPit dat er in cle verkochte waar
een aaur.ieulijke hoeveelheid. water 'Uanwezig was clan is dat arrest niet met
reclenen ,;mkleecl overeenlwmstig artil,el !li van de Grondwet.
14 Februari 1939.
51
16. - St,rafzaken. _, D,ragen van verboden ,wnpen. Niet opgege1,en wel,k
wapen. Beslissing niet met 1·erlenen
omklecil. - Is niet met reclenen omkleed

het arrest dat 'veroordeelt wegens het
dragen van een verboclen wal)en, zoncler
nader op te geven welk wapen het was en
zoncler te bel)alen dat het behoort tot de"ene clie de wet als verboden wapenen
~ermeldt. (Wet v. 3 Januari 1933, artt. 3
en 4; Grondwet, art. 97.)
27 Maart 1939.
117
~.

ker veroordeelt om een verbod, aangewezen door teekens die met het voorgeschreven model overeenstemmen, te hebben
overtreden, moet het gemeen(ereglement,
waarbij het YPrbocl werd g0geven en
krachtens hetwelk de teekens werclen
aangebracht, niet aancluiclen. (Gronclwet,
art. 97.)
9 October 1939.
212
HOOFDSTUK II.
CONCLUSIE; BEANTWOORDING.

20. Ooncl'Usie. Beantwoording
door den rechter. ~ Vere,ischten. - Ar-

tikel 97 van de Grondwet eischt dat elk
vonnis met red en en omkleed moet zijn;
derhalve is de rechter gehouden te antwoordcn op de vragen, verweermiddelen
en excepties die in de eonclusies van
de partijen v'ervat zijn; hij is echter niet
verplicht antwoord te verleenen op de
bewijsvoering, die dient tot staving van
die vragen, verweermiddelen en excepties.
6 Februari 1939.
43
21. - Rechter niet verplicht de in
conclusie vervatte bewijsvoelina te beantwool'den - De rechter is wel gehou-

den de vragen, excepties en verwe~~mid
delen, die in de conclusies vervat ZIJn, te
beantwoorden, maar hij is niet verplicht
antwoord te verstrekken op de tot staving
dienende bewijsvoering. (Grondw., artikel 97.)
20 Februari 1939.
59
22. - Stmtzalcen. - F'eitelijk betoog.
- De regel luidens welken de vonnissen
en arresten met redenen omkleed moeten
worden verplicht den rechter 'te antwoorden op de vragen, verweermidclelen 0n
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excepties, maar legt hem niet op in te
gaan op een zuiver feitelijk betoog.
24 April1939.
134, 140
23. - Ontbreken van anttvoo·rd op bewijsvoerinu in conclusie. Geen verplichtinu antwoo1·d te verstrekken. - De

recllter is niet gehouden te antwoorden
op eenyouclige bewijsvoering vervat in de
conclusies.
24 .Januari 1!:139.
23
24. St1·ajzali:en. Exceptio.
BeamtwoonlintJ. -De verwerping van een
door beklaagde opgeworpen exceptie is
wettelijk met redenen omkleed inclien de
beslissing de reden opgeeft waarom beklaagde niet gerechtigcl is die exceptie in
te roepen.
24 April1939.
142
25. - 8trafznken.
Rechtsmilidelen
of vepu;eermidrlelen. in de conclus·ie aangevoerd. Geen beantwoo1·ding. A1·rest niet met 1·edenen omlcleed. - Is niet

wettig met reclenen omkleecl het arrest
clat een beklaagde veroordeelt, zoncler te
antwoorclen op de rechtsmicldelen of verweermicldelen die in zijn conclusie werden aangevoerd.
28 Februari 1939.
71
26. - Strujzalcen. - OoncZ.ItS-ie hondend verwee·nniddelen in feite
en in
rechte.- Beantwoording. - Wanneer be-

klaagcle in zijn conclusie verweermiclclelen over llet feit en over het recht ontwikkelt, moet de beslissing, die feiten
vaststelt, waardoor a an het betoog .in
rechte allen groncl wordt ontnomen, niet
nacler antwoorden op clit rechtelijk betoog.
5 Juni 1939.
167
27. - BewntwoonUng vun de ·cerwee1·midd.elen, excepties en vragen. - Bewntwoording van betvijs·voering n·iet ve?·eischt. -- De verplichting om de volllliS-

sen t>n arresten met redenen te omkleeden brengt mecle dat de rechter gehouden
is te antwoorden op de door partijen aangebrachte vragen, verweermiddelen en t>Xcepties, maar legt hem niet op uitdrukkelijk te antwoorden op de bewijsvoedng en
beweringen van louter feitelijken aard.
27 Februari 1939.
66
28. - Stra.tzulcen. - Oonclnsie van bel,:laagde. - Beaniwoonling. - vVanneer
de conclusie van beklaagcle slechts bewijsvoering van feitelijken aard bevat,
buiten alle verweer in rechte, is wettelijk
met reclenen omkleed de beslissing van
veroordeeling die, tegenover de beweringen van de concludeerencle· partij, feiten
opgeeft waaruit volgt dat die beweringen
ongegrond zijn, en die namelijk in de
bewoordingen van de wet vaststelt dat al
de bestancldeelen van het misclrijf ter
zake bestaan.
5 Juni 1fW9.
166

29. - Beant·woordillg van concl·us·ie. Op cle conclusie van beklaagcle waarbij
worclt aangevoerd clat hem een som van
meer clan 150 frank werd afgegeven als,
verbruikleening, antwoordt de rechter
volkomen door te vermelclen dat die som
moest clienen tot betaling van koopwaren
en tot opricllting van een handel.
2 .M:ei 1939.
153
30 . .:__ Stmtzalcen. - Geen conclusie.
- Vnststell-ing van al de wettelijke bestanrldeelen van het misdrijf. - Beslissing wettelifk met redenen ornkleed. -

Bij gebreke van conclnsie is wettelijk
met reclenen omkleed cle beslissihg van
veroorcleeling die in de bewoordingen v::m
de wet vaststelt clat al de bestancldeeleu
van het misdrijf bestnan.
25 April1939.
14(>
31. - st1·atzaken. aonclu.sies. Beant-woonling. - Wanneer de conclusies
van beklaagde slechts feitelijke besclwuwingen llevatten, is de beslissing, clie bet
bestaan van het misdrijf vaststelt in de
bewoorclingen van de wet, met wettelijke·
red en en omkleed.
:!8 .M:aart 1939.
121
32. - Misbntik ·van ·vert1·ou·we1t. Boelcdeel toebehoo1·encl ann de bibliotheek cle1· 1tniversite-it, mede.qenornen door
een st1tdent, zonder een-i_qen vonn.- Do01·qaans .Qeclooqd. - Vaststelling cloo1· den
rechte1· dat e1· een contract van leeninrr
is. - Antwoonl wettelijlc voldoende. -

Wanneer beklaagde beweert dat de rechter niet geantwoord heeft op de conclusie
waarin hij llield staan dat er geen « over- '
handiging )) is geweest van het boek dat
zoogezegd door hem werd vercluisterd,
bestaat er beantwoording van die conclusie, indien de rechter vaststelt dat
gewoonlijk werd gecloogd dat de studenten, zonder naderen vorm, de boeken van
de bibliotheek der universiteit meclenamen, en daaruit afieidt dat er een con,
tract is ontstaan krachtens hetwelk een
student regelmatig in bezit werd gesteld
van het verduisterde.
23 .Tanuari 1939.
20
33. Stmtzaken. Uitgifte .,;an
check zonller rlelclcing. - Belrlaagde die
aa.nvoert da.t hij zijn toestnnd vnn onvermogen niet l.:ende. - An·est vaststellenrl
clat beklaa,qde met weten gehundeld heeft.
- Besl-iss·inl] 1AJettelijlc met n;denen omlcleecl. Wanneer beklaagde, vervolgcl

wegens de uitgiJ'te van een check zonder
toereikencle, voorafgaande en beschikbare dekking, aanvoert dat hij gehandelcl
heeft ~o~ontler dat hij zijn toestancl van onvermogen kende, is het arrest van veroordeeliug, clat vaststelt dat beklaagde de te
zijnen laste feiten met weten gepleegcl
heeft, wettelijk met redenen omkleerl.
. (Strafwll., art. 509b·is.)
Hl7
3 Juli 193ll.
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34. Uondns'ie van beklaagde. Geen 1'echtst1·eeksche beantwoMding. Niet rnet redcncn omlcleetl. Is niet,

overeenkomstig artikel 97 van de Grandwet, met redenen omkleecl het arrest dat,
om wegens exploitatie van hazardspel te
veroordeelen, steunt op den invloed van
tle kansen en de behendigheid in het spel,
en niet antwoordt op het rniddel van
recht dat wordt afgeleicl uit cle geringe
waanle van den inzet, beklaagcle desaangaande bij conclusie aanvoerend dat er
geen hazardspel was, maar wel louter
verrnaak waarbij de speler, voor een onbecluiclenden inzet, ontspanning zocht, en
tlat er geen spraak kon zijn van een overdreven inzet waardoor de passie tot het
spel wercl aangewakkercl.
13 J uni 1939..
182

35. -

Ooncl'ltsie. -

BcantwuonUng. -

·wanneer beklaagde bij conclusie aanvoert : 1° clat een verslag van cleskunclig
onderzoek berust op onderstellingen ;
2° dat de ingeroepen wettelijke bepalingen op de zaak niet van toepassing zijn;
3° dat de burg·erlijke partij een tekortkorning heeft begaan, antwoordt daarop
volkomen het vonnis dat beslist : a) llat
het advies van den deskunclige overeensternt met hetgeen blijkt uit de clebatten;
b) clat cle auto van de burgerlijke partij
in het zieht was op llet oogenblik clat cle
beweging om voorbij te steken wercl begonnen; c) clat cle fout begaan door de
burgerlijke parttj de schuld vnn beklaagde niet wegneemt.
2 1\fei 1939.
155
36. - FragenUjst d·ienend tot het opmalcen van cle Ujst ian clc gezwo1·enen. Opgestelcl in het NecleTlanflsch. - Weigedng daa1·o p te antwoonlcn gestemtcl op
h.et geb1'ek aan Jcennis van cle taal. Oonclusie 1warin worclt anngcvoercl clat
rlie we·igering cle 1titoetcning is van een
recht. Oonclusie niet beantwoo1·cl. Ve1·brelcing, --Is niet wettig met redenen

omkleed het arrest dat verzuimt te antwoorden up de conclusie waarin beklaagde aanvoert clat hij de in het Neclerlandsch gestelcle vragenlijst. dienend tot
llet opmaken van de lijst van de gezworenen, niet kon vershian, en hij met
recht zijn llanclteekening mocht weigeren
op een stuk dat opgemaakt werd in een
taal die hij volgens de wet niet verplicht
was te kennen. (Grondw., art. 97; wet v.
18 Juni 18li9, artt. 98 en 115bis, gewijzigcl
lloor de wet van 21 December 1930, artikelen 3 en 17.)
6 Febnmri 1939.
41
37. - St-ra.tzalcen. - Ocen antwoo1·cl

onvrijwillig toegebrachte verwondingen
en afwijzing van den eisch der burgerlijke partij, verwaarloosd heeft te antwoorden op de conclusie waarin de burgerlijke partij aanvoerde dat in rechte
beklaagde het voordeel van den voorrang,
die aan clen van rechts komenden be~·
stuurder behoort, verloren llad daardoor
dat hij verschillende tekortkoming·en beging, namelijk dat hij niet de uiterste
rechterzijde van den rijweg had gehouden
bij het nacleren van een aansluiting.
(Grondw., art. 97; kon .. besl. v. 1 Februari 1934, artt. 55 en 29.)
24 .Januari 1939.
26
38. -· Conclusie in berucp gcsteuncl
claaruv aat cle vcmntwoo1·de/.ijlclwicl voo1·
een ·ungeval moet vercleeld · wonlen tusschen belclaagcle en burge1·lijlce pa1·tij, 011
,q1·oncl van een clouT cleze begane tekoi·tlcoming. - Rechte1· in beToep clic verwijst
naa1· cle reclenen van clen eersten 1·echte1·,
veTkla..rencl dat clie telcMtlcoming niet bewezen we1·cl. Antwoonl op conclusie.

- W anneer in beroep de beklaagde bij
conclusie aanvoert dat de burgerlijke verantwoordelijkheicl moet verdeeld worden
tusschen hem en de bnrgerlijke partij, op
grond van een door deze partij begane
tekortkoming die bestond in de overdreven snelheid van haar voertuig, is de
recht!c•r in beroep, clie de reclenen van den
eersten rechter tot de zijne maakt, niet
meer verplicht op uitdrukkelijke wijze
clat verweer te beantwoorden, indien de
eerste rechter verklaard heeft dat geenerlei tekortkoming gebleken was ten laste
van de burgerlijke partij, die niet te snel
reed.
20 Februari 1939.
58
39. - Ooncl.nsie. - Geen volledige benntwooi·ding. - Ve1·b1'elcing, - Wanneer
beklaagde bij conclusie aanvoert dat cle
herstelling van de door een botsing beschatligcle voertuigen voor de burgerlijke
partij, die de· herstelling zelf deed, geen
vermeerdering van algemeene kosten
heeft medegebracht, dat bijgevolg· cle
meerdere vergoecling daarvoor toegekend
zonder eenig verband is met het mistlrijf
en derhalve niet gerechtvaardigd is, antwoordt <le rechter niet volleclig op dit
verweermicldel inclien hij enkel verklaart
dat, ingeval cle burgerlijke partij de herstelling door een clerde had laten do en,
cleze derde haar ee1i deel van zijn algemeene kosten zou aangerekend hebben.
Daaruit volgt dat de beslissing op nat
punt niet wettelijk met reclenen omkleell
is, en moet worden verbroken.
20 Maart 193fl.
100

op een rniclclel dnt in concl·nsie een 1'echtsvraag opwerpt. - Vc1·breMng. - Is niet
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wettig met redenen omkleed het arrest
dat, bij vrijspraak van beklaagde wegens

1. - Bercl tot nanhoHrliii.Q. - Beschil.'kinuen ·van mnclkcmwr cUe lwt bevel tot
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a.anhonrTing beve8tigen. Niet va.tbnm·
voor t'er·br·elcin,q. - Geen enkele wetsbe-

valing laat toe zich in verbreking te voorzien tegen een bevel tot aanhouding en de
beschikking van de raadkamer die zooclanig bevel bevestigt.
20 Februari 1939.
60
2. - Beschikking d·ie ve1'7<la.n·rt da.t het
openbaa r bela.ng het hnndlwven va.n de
Onr·er•oor·lootl'i!Je hechtenis vo}'(ler·t. gelm.ntirJe besehiklcing. - Beroep van beklaa.,qde. Vermogen van de knmer ·z;nn
inbeschu.lrl·i,qingstelU•ng. - De kamer van

inbeschuldigingstelling, die kennis neemt
van bet beroep door beklaagde ingesteld
tegen een onregelmatige beschikking van
de raadkamer, waarbij wordt beslist dat
de openbare orde het handhaven van de
voorloopige hechtenis vordert, kan zelf
bevelen clnt deze hechtenis zal behonden
blijven.
19 Jnni 1939.
184
3. --- Bevest-ighii/ r;an het ber;el tot aa.nho·zulin 11 IJinnen. 'IYijf cla.gen nn ondervraging. - Zelfde redenen nls voor het bevel.
- Vnststetling dnt ·het feit dwnn,qa.rbe·id
·zmn vi.iftien tot twintig jnar of een
zwaa}'(ler st·raf kan rnedebr'engen. - Voldoende gestaafd. De bevestiging van

het ben~l tot aanhouding binnen vijf dagen na de ondervraging steunt op dezelfde
redenen als die waarop cle aflevering van
het bevel tot aanhouding rust; de vaststelling dat de feiten dwangarbeid van
vijftien tot twintig jaar of een zwaarder
straf knnnen medebrengen is voldoende
om de bevestiging te staven. (Wet van
20 April 1874, artt. 1 en 4.)
23 October 1939.
21-l

4. - H nndha1;ing na. vm·loop der ee1'ste maa.nd. - Vaststelling vereiseht da.t
het OJienbnar belang ha.ndhaving vordert.
- Redenen oz;an het bevel tot aanhouding
en ·van z-ijn bevest-ig·ing binnen vijf dagen
na- ondervm.,qing. VaststeUing dat de
feiten d·wwn{lnrbeid van vijftien tot twintig jaa.r· of een z-wanrder str·af k1tmwn
medebrengen. - Onvoldoencle gestaafcl. -

De handhaving van de voorloopige hechtenis na de eerste maand is onderworpen
aan de vaststelling clat het openbaar belang die handhaving vereischt; de redenen die gelden tot staving van de aflevering van het bevel tot aanhouding en van
de bevestiging er van binnen vijf dagen
na de ondervraging (te weten : clat de
feiten dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar of een zwaarcler straf kunnen
meclebreugen), zijn niet vollloende om de
handhaving van de voorloopige hechtenis,
na de eerste maand, te rechtvaardigen.
(Wet van 20 Apri11874, art. 5.)
23 October 1H3H.
214

VIUJHEID VAN

VE~EENIGING.

Wet van 24 JYiei 1921. - Ku;aarlwiUig
opzet, vereiseht (loor artikel 4 van die
·wet. - Ber1r·ip. - Het kwaaclwillig opzet

clat als bestimcldeel van het bij artikel 4
van de wet van 24 Mei 1921 voorziene
misdrijf wordt vereischt, bestaat in den
wil om de vrijheid van vereeniging te
schenden.
()6
27 Februnri 1H39.

"'T
WEGEN TE LAND.
1. - Stedez.ijlte tvegen. - Koninkli.fk
besluit tlat een ]Jlattelctndsgemeente stelt
onde1· lwt 'I'C,'lim.e van de tvet van 1 Febr"u.ar·i 181,1,. -~ Beoorr'leeUng aanga.nnde
de vraag of dat besz,uu (Jepast of doeltreffend is. - A._an de ·reehterlijlw rnaeht
ontzeqcl. - De hoven en reclltbanken mogen niet beoorcleelen of een lwninklijk besluit, clat genomen is binnen de perkPn
van de door de wet verleende macht, t>n
waardoor het gebied van een plattelandsgemeente onder het regime van dee stedelijke wegen wonlt ge"lteld, gepast of cloeltreffencl is.
3 Juli 193!l.
199
2. - 8tcrlelijkc I.Cef/CII. - Be{time van
<le wet van .1 ]i'elirnar·i 181,4. - Plattela.nds,qemeente d-ie sleehts bestaat 1tit aaneengebouwde nedeelten of n-it geboun•cle
gecleelten met aUeenstannde doch bij el-

knnde·r gelegen woningen. - Kan geheel
ondenvorpen wo1·pen nan het 1'e(Jim.e van
genoem.de wet. - Wanneer een gemeente

enkel bestaat uit aaneengebouwde gedeelten of nit gebouwde gedeelten met alleenstaande doch llij elkancler gelegen woningen, kan de Koning zooclanige gemeente
geheel stellen onder het regime dat geldt
voor de steclelijke wegen. (Wet v. 1 Februari 1844, art. 1, gewijzigcl door wet
van 15 Augustus 1897.)
3 Juli 193H.
1H9

WEGEN TE WATER.
Bevan·rba.re of vlotbare r·ivier. Als
zoodan:ig erkend door· een van de bijzonrler·e 1·e_qlementen over·eenlcomstig het Tconinklijlc bc,~lu·it van 15 October 1935. V nn rlien aanl_, volgens va.ststellin_q va·n
den ·rechter. - Toepassing vnn dat Tcon-inkl'i:ik liesl-u.'it. - Is wettelijk de toevas-

lc-

WEGERS, METERS, SCHEEPSMETERS.- WET.
sing van het koninklijk besluit van 15 October 1935 betreffende de politie en het
bevaren van de bevaarbare onder Staatsbeheer zijnde waterwegen, op een rivier
die door een bijzonder reglement overeenkomstig dat besluit als bevaarbaar of
vlotbaar werd gerangschikt, en clie, volgens de vaststellingen van den rechter,
die eigensch;:tppen heeft.
20 Juni 1939.
191

WEGEQS, METERS, SCHEEPSMETEQS. - Zie GEMEENTEVERORDENING.

Uitoefen-ing t•cm dit be1·oep op mwrkten,
in hallen, havens. -Bevoegde pe1·sonen.-

Binnen het gebied van de markten, halleu en havens is het beroep van weger,
meter, scheepsmeter ontzegd aan daartoe
niet bevoegcle versonen; bevoegde personen zijn, hetzij de beambten van de
openbare weeg-, meet- of scheepsmeetkantoren in de gemeenten waar zooclanige
kantoren bestaan, hetzij, in de andere
gemeenten, de burgers wier eerlijkheid en
bekwaamheicl erkend is, en aan wie fle
gouverneur der provincie het ambt van
weger, meter of scheepsmeter heeft verleend. (Besluit van 7 brumaire jaar IX,
artt. 3 en 4; wet van 29 floreal jaar X,
art. 1.)
232
19 December 1939.

WET.
1. - Te-r-ugwe1·Jcende lcracht. - Artikel 2 van het Bttrgerlijlc Wetboelc. -
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De bepaling van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek is slechts van toepassing
onder vciorbehoud van de afwijkingen die
de wetgever nader bepaalt.
28 November 1939.
228
2. Uitleggi'llg, Nederlandsche telcst. -

B'ransche telcst,
Verschil. In

fiscale zakel;l, zooals in andere, moeten de
betwistingen gegrond op een verschil tusschen den Franschen en den Nederlandschen tekst van de wet worclen opgelost
naar den wil van clen wetgever' bepaald
volgens de gewone regelen tot uitlegging,
zonder voorrang van den eenen tekst boven den anderen. (Wet van 18 April 1898,
art. 7.)
18 December 1939.
232
3. - Bdlgische wet voo-rschl"ijvend dat,
voo1· hawr toepassing, de Belgische ~-ech
ter venvijze naar een vreemde wet. Niet vereischt clat vreemde wet in Bel_qic o·t>ereenlcomstig de Belgische wett({n
bekendgemaalct weze.
Wanneer de
Belgische wet voorschrijft dat, met het oog ov haar toepassing, de Belgische
rechter moet verwijzen naar een vreemde
wet, kent de Belgische wet daanloor aan
de vreemde wet geen bindende kracht toe
op Belgischen bodem; derhalve moet die
vreemde wet, in Belgie niet worden bekendgemaakt overeenkomstig de vormen
voorgeschreven voor de bekendmaking
van de Belgische wetten. (Grondwet, artikel 129; wet van 18 April 1898, art. 4.)
9 October 1939.
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-6
en in de vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
17 Januari 1938.-2° Kamer.- Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H, Vitry. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, advocaat generaal.

2e KAMER. -

18 Januari 1938.

fa VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- AFSTAND.
2o MIDDELEN VAN VERBREKING.
- STRAFZAKEN.-BEWEERDE ONREGELMATIGHEID IN HET VOORONDE.RZOEK.
- GEEN VOORZIENING TEGEN DE BE·
SCHIKKING TOT VERWIJZING. - MIDDEL
NIET ONTVANKELIJK.
30 STRAF. - ZWAARSTE STRAF. - BE·
GRIP.
~0 STRAF. - .SAMENLOOP VAN NAAR DE
CORRECTIONEELE RECHTBANK VERWEZEN MISDADEN EN HERHALING. - VEROORDEELING TOT ACHT STRAFFEN VAN
ACHTTIEN MAANDEN GEVANGENIS. WETTIG.
so RECHTEN DER VERDEDIGING.WIJZIGING VAN DEN DATUM VAN HET
MISDRIJF. - BEKLAAGDE VERWITTIGD
VAN DE WIJZIGING VOORALEER DE ZAAK
IN BERA\D WORDT GEHOUDEN.- RECHTEN DER VERDEDIGING GE~ERBIEDIGD.
6° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
BESCHIKKING TOT VERWIJZING.
GEEN VOORZIENING TEGEN DIE BESCHIKKING. - Is DEFINITIEF.

1o Het Hof van verbreking beslist den regelmatig gedanen afstand van een voorziening die werd ingesteld (1)
.
2° Is niet ontvankelijk het middel genomen
uit de beweerde onregelmatigheid van het
vooronderzoek, wanneer de beschikking
tot verwijzing niet bestreden wordt (2).
3° Een gevangenisstraf, welke de duur er
van weze, is altijd minder zwaar dan een
. crimineele straf (Strafwb., art. 7).
~a Een beklaagde, die in staat van herhaling
is, en schuldig wordt verklaard wegens
acht misdrijven, die door de wet misdaad
worden genoemd, maar die regelmatig
naar de correctioneele rechtbank werden
verwezen, kan wettig veroordeeld worden
tot acht straffen van achttien maanden
gevangenis (Strafwb., artt. 56 en 60).
(1) Zie Verbr., 22 December 1936 (Hull. en
PAsrc., .1936, I, 463, 4o).

sa

Wanneer de dagvaarding een bepaalden
datum opgaf als die waarop het misdrijf
gepleegd werd, en de rechter een anderen
datum voor dat misdrijf heeft aangewezen, kan beklaagde niet komen beweren
dat daardooT zijn Techten van verdediging
werden geschonden, indien uit de vermeldingen van de bestreden beslissing, uit de
processtukken, en uit de OJ!gave van het
middel zelf blijkt dat htj, ten minste
vooraleer de zaak in beraad werd genomen, geweten heeft dat het feit, waarvoor
hij terechtstond, het misdrijf was hetwellc gepleegd werd op den in de beslissing
vermelden datum.
6a Bij gebTeke van voorziening tegen de
beschikking tot verwijzing, wordt ·deze
definitief (2).
(BRUWIERE.)

Voorziening· tegen een arrest van het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
16 Februari 1937.
ARREST.
Overwegende dat de zaken ingeschreven sub nrs 2620 en 3091 samenhangend
zijn en dat hun samenvoeging dient bevolen;
A. Omtrent de voorziening van Bruwiere:
Overwegende dat eischer, bij akte op
de griffie van het Hof van beroep te
Brussel, in dato 15 Mei 1937 van zijn voorziening afstand he eft gedaan;
Overwegende dat deze afstand dient
gedecreteerd en dat eischer in de kosten
dient verwezen;
B. Omtrent de voorziening van Maes :
Overwegende dat eischer bestreden
arrest er een verwijt van maakt hem te
hebben veroordeeld wegens zware diefstal, te Schaerbeek, op 19 Maart 1936, ten
nadeele van Sauvage, gepleegd, zonder
dat de betichting aanleiding heeft gegeven
tot een regelmatig voorbereidend onderzoek, het arrest alzoo de rechten der verdediging schendende;
Overwegende dat eischer naar de correctioneele rechtbank te Brussel werd verwezen bij regelmatige beschikking der
raadkamer van gezegde rechtbank van
eersten aanleg op 30 J uli 1936 geveld;
Overwegende dat het gebrek van het
zoogezegde voorafgaandelijk onderzoek
betreffende den diefstal ten nadeele van
(2) Zie Verbr., 4 november 1935 (Bull. en
PAsrc., 1936, I, 33), en 23 Juni 1924 (ibid.,
1924, I, 423).

Overwegende dat zulk beding bestaat
in het kader van het wettelijk statuut van
den officier, zooals dit statuut, op dit gebied, door de wetten en reglementen werd
opgericht;
Overwegende dat dit begTip een nadeel
door den Staat geleden uitsluit; dat het
. toedienen van deze zorgen slechts de uitvoering is van de verbintenis welke hij
heeft aangeg·aan in geval het gevaar
overkomt dat hij heeft · willen op zich
nemen, {ln ook de uitvoering is van de
verpliehtingen hem door de wetten en
reglementen opgelegd;
Waaruit volgt dat bestreden arrest,
door over dit deel van de vordering van
den Staat uit te spreken zooals het zulks
heeft gedaan, artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet heeft geschonden;
Overwegende dat de hierboven ontwikkelde beschouwingen worden toegepast op het verhaal dat de Staat beweert
uit te oefenen wegens het salaris en de
woonstvergoeding door hem aan den van
dienst vrijgestelden officier betaald;
Overwegende dat deze betalingen gedaan werden krachtens de wettelijke vo0rschriften die dit gevaar, waarvan de
Staat gebeurlijk den last op zich neemt,
voorzagen;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten
en in de vergoeding van 150 frank jegens
verweerder.
'J'weede zaak'
(BELGISCHE STAAT [LANDSVERDEDIGING],
T. DESIR.)
.

Voorziening tegen een arrest van het
Hof van beroep te Luik, g·ewezen op
H Juli 1937.
ARREST.

Omtrent het eenig middel tot vel·breking : schending van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat verweerder vervolgd
was om, bij gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg, doch zonder het inzicht den
persoon van een ander aan te randen,
onvrijwillig· verwondingen te hebben veroorzaakt aan colonel Dutrieux;
Overwegende dat, door deze laatste
niet in staat is geweest zijn dienst waar
te nemen gedurende een verpleging· van
twee en dertig dagen in het krijgshospitaal te Luik, en gedurende drie verlofperioden voor herstel van 30, 15 en 30 dagen, eischer zich als burgerlijke partij
heeft gesteld en van verweerder de som

van 29,572 fr. 95 door hem uitbetBald,
heeft gevorderd, waarvan 1,H5 frank als
kosten van verpleging in het hospitaal en
van radiografie, het overige als salaris aan
den colonel gedurende die perioden uitbetaald;
Overwegende dat bestreden arrest deze
vordering niet gegrond heeft verklaard, om
red en : 1° dat de geneeskundige- pharmaceutische en verplegingskosten welke de
Staat uitkeert voor heni de tegenwaarde
zijn van de afhouding .door hem op het
salaris der officieren gedaan, en dat het
volbrengen zijner verplichtingen voor den
Staat noch de oorzaak noch den grond kan
zijn van een nadeel; en 2° dat bet niet
bewezen is dat de afwezigheid van den
colonel Dutrieux den Staat kosten heeft
veroorzaakt welke hij niet zou moeten
doen hebben indien deze officier, zonder
onderbreking, zijn dienst had kunnen
voortzetten,;
Overwegende dat voor den Staat de
verplichting, waardoor hij aan zijn officieren de geneeskundige- en pharmaceutische zorgen en verpleging, welke noodzakelijk worden, namelijk in geval van
ongeval, kosteloos moet toedienen, voortspruit uit een beding met wisselvallig
karakter, waarvan hij . de tegenwaarde
vindt in de verplichte afhouding op hun
gewone salarissen;
·
Overwegende dat zulk beding bestaat in
het kader van het wettelijk statuut van
den officier zooals dit statuut, op dit gebied door de wetten en reglementen werd.
opgericht;
Overwegende dat dit begrip een nadeel
door den Staat geleden uitsluit; dat het
toedienen van deze zorgen slechts de uitvoering is van de verbintenis welke hij
he eft aangegaan voor wanneer een ongeval
overkomt waarvan hij het gevaar wei heeft
willen op zich nemen en ook de uitvoering
is van de verplichtingen hem door de
wetten en reglementen opgelegd;
Waaruit volgt dat bestreden arrest,
door over dit deel van de vordering van
den Staat uit te spreken, zooals het zulks
heeft gedaan in artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek, niet heeft geschonden;
Overwegende dat de hierboven ontwikkelde beschouwingen worden toegepast op het verhaal dat de Staat beweert
uit te oefenen wegens de wedde door hem
aan den van dienst vrijgestelden officier
betaald;
Overwegende dat die wedde betaald
werd krachtens de wettelijke voorschriften
die dit gevaar, waarvan de Staat gebeurlijk den last op zich neemt, voorzagen;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten

18de wet van 18 J uni 1930 en, voor zooveeJ
noodig, van artike1 1 van het Koninklijk
1o MIDDELEN VAN VERBREKING. besluit van 28 September 1931, houdende
samenordenirig van de wet van 24 DecemBURGERLIJKE ZAKEN. ARBEIDSber 1903, en van de wetten, welke deze
ONGEVALLEN. MIDDEL GESTEUND OP
gewijzigd hebben, doordat het bestreden
DE BEWERING DAT DE RECHTER NIET
vonnis, dat de beweegredenen van den
ZOU VERMELD HEBBEN OF HET SLAGHTeersten rechter aanneemt, de wet betrefOFFER « ARBEIDSTER » OF « BEDIENDE »
fende de vergoeding der schade voortspruiWAS. BESTREDEN BESLISSING VASTt~nde uit de werkongevallen van toepasSTELLENDE DAT HET SLACHTOFFER TE
smg verklaard heeft, zonder te bepalen of
GELIJK ARBEIDSTER EN BEDIENDE WAS.het slachtoffer een arbeider of een bediende
MIDDEL DAT GRONDSLAG MIST IN FEITE.
2o HUUR VAN WERK EN VAN DIEN- was, zoodat het Hof in de onmogelijkheid
verkeert na te gaan of de rechter ten
STEN. DIENSCONTRACT. WIJZE
gronde voormelde wet niet toepasselijk
WAAROP DE BEDIENDE OF DE ARBEIDER
verklaard heeft, zich uitsluitend steunBETAALD WORDT .. NIET VEREISCHT
dende op het gegeven dat het slachtofferDAT DE BEDIENDE OF DE Ai'IBEIDER
d?or een arbeidscontract gehouden was,.
RECHTSTREEKS DOOR DEN PATROON BEmettegenstaahde de feitelijke omstandigTAALD WORDT. · - DRINKGELD DOOR
heid door hem weerhouden, dat het geen
KLANTEN GEGEVEN. SLUIT DE HOEvergoedin&' van zijn patroon ontving, maar·
DANIGHEID VAN BEDIENDE OF ARBEIDER
slechts drmkgeld ·van dezes ciHinten en
NIET UIT.
terwij1 artikel 1 van de wet op het arb~ids
1° Mist grondslag in feite het middel daaruit contract uitdrukkelijk vereischt dat het
genomen dat een beslissing de wet op de loon door den patroon of het ondernearbeidsongevallen toegepast heeft, zonder mingshoofd betaald weze :
Overwegende dat het bestreden vonnis,.
nader te bepalen. of het slachto ffer « arbeidster » of' « bediende " was, dan wan- de motieven aannemende van den eersten
neer die beslissing, bij vermelding van de rechter, souverein vastgesteld heeft dat
door het slachtoffer verrichte taak, aan dit verweerster in cassatie niet alleenlijk het.
slachtoffer de tweevoudige hoedanigheid werk van een bediende verrichtte, maar
van arbeidster en bediende toekent en « ook handenarbeid moest verrichten,.
daaruit afl~idt dat de wet op de arbeids- vermits zij niet enkel gelast werd met het
ongevallen ~n elk geval van toepassing is bedienen der klienten, doch ook de scho(wetten geordend op 28 September tels, tassen, enz ... moest afwasschen >>;
Dat het vonnis daaruit wettiglijk heeft.
1931, art. 1).
2° Noch de wet van 7 Augustus 1922 op het kunnen afleiden dat verweerster met de
dienstcontract, noch die van 10 J\!laart dubbele hoedanigheid van arbeidster en
1900 op het arbeidscontract, vereischen, van bediende bekleed was, waaruit spruit.
de eerste opdat er een dienstcontract zij, d~t, in elk geval, de wetten op de vergoede tweede opdat er een ar beidscontract dmg der schade voortspruitende uit de
weze, dat de bediende of de arbeider recht- arbeidsongevallen, samengeordend door
Koninklijk besluit van 28 September 1931
streeks door den patroon betaald wordt.
Ten aanzien van den eene en. den andere van toepassing zijn overeenkomstig arti·
• ~staat. er o~P-n enkp/ hehtr ,( -Jat de hun kel 1 dier wetten;
Dat dus het middel, door te zeggen dat
-. ""'«ny !Jcs~meae bij wijze van
het vonnis niet heeft bepaald of verweerJOT u,e klanten gegeven drinkgeld.
ster arbeidster was ofwel bediende in
(EMBRECHTS, T. SELS.)
feite mist;
·
'
Op het tweede midde1 : schending van
Voorziening tegen het vonnis door de
rechtbank van eersten aanleg te Antwer- artike11 van de wet van 24 December 1903
betreffende de vergoeding der schade
pen, gewezen op ? Juli 1936.
voortspruitende uit de werkongevallen
zooals het gewijzigd en aangevuld werd
ARREST.
door artikel 1 van de wet van '18 Juni
<?P het eerste middel : schending van · 1930, en, voor zooveel noodig, van artiartikel 9? van de Grondwet van artikels 1
kel 1 van het Koninklijk besluit van
3, 11, alinea 5, van de wet van 10 Maart 28 September '193'1, houdende samenorde1900 op het arbeidscontr.act, artikel 1 van ning van de wet van 24 December 1903
de wet van 24 December 1903 betreffende en van de wetten welke deze gewijzigd
d~ vergoeding der schade voo~tspruitende h~bben; schending van artikels 1, 3 en 11,
u!t. de werkong(lyallen zooals het gewij- almea 5, van de wet van 10 Maart '1900,
Zigd en aangevuld werd door artikel 1 van op het arbeidscontract, 5, 6, 8, 15, 16,
1" KAMER.-

10 Februari 1938.

17ARREST.
Gezien de voorziening;
Omtrent het eenig middel : schending
-van artikel 97 der Grondwet, doordat
« bestreden arrest de verschillende punten,
in de conclusHln door betichte eischer in
beroep genomen, niet beantwoord heeft,:
Aangezien bestreden arrest zich als
-volgt uitdrukt : " Overwegende dat de
-verschillende conclusien van betichte geen
enkel grond vinden in de feiten der zaak ,
Aangezien het Hof, met deze woorden,
de feiten door betichte in de conclusien
-voorgewend als nieJ; bewezen verwerpt;
dat bestreden arrest, door zich alzoo uit
te drukken, de conclusien volledig heeft
beantwoord, en zijn beslissing voldoende
met redenen heeft omkleed;
Dat het middel in feite mist;
En overwegende, voor 't 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 de wet zijn;
Om deze redenim, het Hof verwerpt de
-voorziening; verwijst eischer in de kosten.
1 Februari 1938. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
-voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, H. Gesche,
-eerste advocaat generaal.
2e KAMER.- 7 Februari 1938.
VOORZIENING IN VEREREKING.
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONEELE RECHTBANK. - VOORBEREIDENDE BESLISSING. - VOORZIE·
NING NIET ONTVANKET.IJK.
Is niet o.ntvankelijk de voorziening tegen een
door de raadkamer gegeven beschikking
die geen exceptie van onbevoegdheid behandelt en den beklaagde naar ·de correctioneele rechtbank verwijst. Zoodanige
beschikking is een voorbereidende, over
het onderzoek verleende beslissing (Wb.
van Strafv., art. 416).

(BOCHAR.)
ARREST.
Overwegende dat de voorziening gericht
is tegen een beschikking der raadkamer
waardoor betichte naar de correctioneele
rechtbank wordt verwezen; dat het slechts
een voorbereidende en onderzoeksbeslissing is, en dus, v66r het eindarrest, voor
geen voorziening in verbreking vatbaar is;
VERBR., 1938.- 2

Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischer in de kosten.
7 Februari 1938. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Genart. - Gelijkluidende conclusie, H. Sartini van den Kerckhove,
advocaat generaal.
2e KAMER. -

7 Februari 1938.

VOORZIENING IN VERBREKING. VOORZIENING VAN DE BURGERLIJK VER·
ANTWOORDELIJKE PARTIJ. - GEEN BE·
TEEKENING AAN DE PARTIJEN. - GEEN
AUTHENTIEKE UITGIFTE VAN DE BESTREDEN BESLISSING. - VOORZIENING
NIET ONTV ANKELIJK.
Is niet ontvankelijk de voorziening van de
als burgerlijk verantwoordelijk gedaagde
partij die haar voorziening niet heeft beteekend aan de partijen tegen dewelke zij
gericht is en geen authentieke uitgifte van
de bestreden beslissing overlegt (Wb. van
Strafv., artt. 418 en 419) (1).
(SOCIETE BRUXELLOISE. D' AUTO-TRANSPORT
T. FIRQUET.)
V oorziening· tegen een arrest van· het
Hof van beroep te Brussel, gewezen op
27 November 1937.
ARREST.
Omtrent de voorziening in verbreking
door betichte ingesteld tegen het arrest,
op 27 November 1937 geveld, dat slechts
over de burgerlijke vordering beslist :
Overwegeride dat aanlegger geen middel inroept en dat het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Omtrent de voorziening in verbreking
door de burgerlijk verantwoordelijke partij tegen hetzelfde arrest ingesteld;
OverWE. · ~, ·' ' ' ·. ,, . '~~~~+ ---Ldat eische-;.es haar voorzienirtg
,
king aan de tegenpartij aangezegd h~c _
en dat zij geen authentieke uitgifte van at
bestreden beslissing . bij den bun del gevoegd heeft; dat dus de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en verwijst aanleggers in de
kosten.
7 Februari 1938.- 2eKamer.- Voorzitter, H. Jamar, voorzitter. - Verslaggever, H. Istas.- Gelijkluidende conclusie,
H. Sartini van den Kerckhove, advocaa:t
generaal.
c

(1) Zie Verbr., 5 Januari 1937 (Bull. en
PA.SIC., 1937, I, 3, 4o).

