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VALSCHHEID. - VALSCHHEID IN GESCHRIFTEN.- INTELLECTUEELE VALSCHHEID.- ARTIKEL 196 VAN HET STRAFWETBOEK, LAATSTE ALINEA. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN.
Artikel 196, laatste alinea, van het Strafwetboelc is van toepassing wanneer het
geschrift in zekere mate, voor of tegen
iemand, bewijs kan -opleveren van het
beding, de verklaring of het feit, en aldus
een openbaar of privaat belang lean
schaden, en wanneer het verdraaien van
de waarheid met dit opzet werd gepleegd.
Het is niet vereischt dat het geschrift
volledig bewijs oplevert van het beding,
de verklaring of het feit (1).

(BERNHEIM.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 21 December 1938 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Omtrent de schending van artikel 9?
der Grondwet, artikelen 196, 19?, 213
en 2H van het Strafwetboek :
Overwegende dat het middel in zijn
eerste onderdeel aan het bestreden arrest
verwijt dat het den aanlegger veroordeeld
heeft wegens inbreuk op - artikelen 196
en 214 van het Strafwetboek om in een
koopcontract valschelijk te. hebben ver-.
meld dat hij kooper was in eigen naam,
dan wmneer het contract deze melding
geenszins behelst :
Overwegende dat uit de bewoordingen
(1) Zie Verbr., 19 April 1909 (Bull. en
1909, I, 204); 13 Maart 1939 (A1-resten
van het Hof van Verbreking, 1939, b1z. 88;
Bull. en PASIC., 1939, I, 138).
PASIC,
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van het bestreden arrest blijkt dat de
aanlegger, in een koopcontract, bedrieglijk de waarheid heeft vervalscht om valschelijk te hebben vermeld : « dat hij
1,000 frank betaald had bij het teekenen
van het contract », en, daarenboven, « dat
hij kooper was in eigen naam »;
Overwegende dat een enkele straf werd
uitgesproken en dat deze wettig gerechtvaardigd is door de vaststelling van
de eerste dezer vervalschingen, vaststelling die door den aanlegger niet is bestreden;
·
Waaruit voortvloeit dat de eisch tot
verbreking, luidens de bewoordingen van
artikelen 411 en 414 vari het Wetboek
van Strafvordering, niet ontvankelijk is
voor zoover hij op het eerste onderdeel
van het middel berust;
Overwegende dat het middel in zijn
tweede onderdeel aan het arrest verwijt
dat het de bepaling van artikel 196 van
het Strafwetboek,· waarop de betichting
gesteund was, niet nauwkeurig heeft bepaald, dan wanneer de aanlegger zulks
in zijn conclusien aan het Hof van beroep
gevraagd had ;
Overwegende dat de aanlegger, in
conclusien v66r den rechte:r over den
grond genomen, staande hield « dat verkeerde of leugenachtige vermeldingen, van
den aard dergene die hem waren ten laste
gelegd, de strafbare valschheid voorzien
in de laatste alinea van artikel 196 van
het Shafwetboek, niet konden uitmaken,
verrnits er uit geen titel kon ontstaan
van aard om voor of tegen ierriand als
bewijs te kunnen dienen »;
Overwegende dat het arrest deze conclusien behoorlijk heeft beantwoord door
te beslissen dat « opdat deze wetsbepaling
van toepassing weze het vervalschte geschrift niet noodzakelijk een titel van
recht of van verbintenis moet uitmaken,
dat het volstaaL. dat het aangeklaagd
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geschrift, in om 't even welke mate, vatbaar zij om als bewijs tegen een ander te
dienen, en opgesteld geweest zij met het
inzicht om bet ten nadeele van derden
over te leggen " ;
Dat het middel in zi,in tweede onderdee! derhalve in feite niet opgaat;
Overwegende dat, in zijn derde onderdee!, het middel tegen de beslissing van
het bestreden arrest beweert dat, luidens
de laatste alinea van artikel 196 van het
Strafwetboek, slechts strafbare valschheid bestaat wanneer de vervalschte vermelding van het geschrift voor of t.egen
iemand een titel in strijd met de werkelijkheid uitmaakt, en dat het niet volstaat dat het geschrift in een zekere mate
als bewijs kan dienen;
Overwegende dat deze bewering in
rechte niet opgaat;
Overwegende, inderdaad; dat, luidens
de bij het middel aangehaalde wetsbepaling, de toevoeging of vervalsching
strafbaar is, wanneer het gaat over een
beding, verklaring of feit welke de akte
voor doel had op te nemen en vast te
stellen;
Dat een geschrift voor doel kan hebben
een beding, een verklaring of een feit op
te nemen en vast te stellen, zonder nochtans van deze een volledig bewijs op te
leveren, en, derhalve, ·zonder een titel·van
recht of van verbintenis uit te maken;
Overwegende dat aldus bet bestreden
arrest terecht beslist dat de laatste alinea
van artikel196 van toepassing is wanneer
het geschrift, in eenige mate, voor of tegen
iemand een bewijs kan uitmaken van de
vervalschte bedingen, verklaringen of feiten, en alzoo openbare of private belangen
kan schaden, en wanneer deze vervalsching der waarheid met dat inzicht werd
begaan;
·
En overwegende ... (zonder belang);
Om die redenen, het Hof verwerpL. ..
. 8 Januari 1940.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, vonrzitter. - Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
·
2e KAMER. -

8 Januari 1940.

DIEFSTAL. - WEGNEMING VAN EEN
AAN EEN ANDER TOEBEHOOREND AUTOVOERTUIG. - NA GEBRUIK, ACHTERGELATEN OP DEN OPENBAREN WEG. WEGNEW!ING IN DEN ZIN VAN ARTIKEL 461 VAN HET STRAFWETBOEK.
Pleegt een wegnerninq van een anders zaalc,
in den zin van artilcel 461 van het Straf-

wet boelc, h ij die het aan een ander toe behoorend autovoertuig, buiten weten en
tegen den wil van den eigenaar, wegneernt, en tevens, van af het oogenblik
van de wegneming, de bedoeling heeft
het voertuig niet aan zijn eigenaar te1·ug
te bezorgen, maar e1· over te beschilcken,
narnelijlc door het op den openbaren weg·
achter te laten na er van gebruilc te hebben gemaakt.

(PANNIER EN ANDEREN, T. AGTEN.)
De Heer Advocaat generaal R. Hayoit
de Termicourt gaf zijn conclusie als
volgt (1) :

De voorzieningen zijn niet met redenen
gestaafd. Maar het bestreden arrest steunt
op een recbtsregel - de wettelijke omschrijving van den diefstal, - die door
bet Hof als juist .zal worden bevestigd,
indien het de voorzieningen, gericht tegen
de over de publieke vordering gewezen
beslissing, verwerpt.
Ik meen derhalve te moeten onderzoeken of het arrest wei wettelijk gerechtvaardigd is.
Eischers werden veroordeeld op grond
van bedrieglijke wegnem,ing van een aan
de burgerlijke partij behoorend autovoertuig. Uit de vaststellingen van het
bestreden arrest blijkt dat eischers zicl1,
tegen den wil en buiten weten van de
burgerlijke partij, bedrieglijk in het bezit
hebben gesteld van het autovoertuig, dat
zij zich daarvan hebben bediend om hun
korps te vervoegen, en het daarna hebben
achtergelaten op den openbaren weg;
eindelijk, dat van af het oogenblik van
de wegneming, eischers gehandeld hebben
m,et de bedoeling het autovoertuig bij zijn
eigenaar niet terug te brengen, maar het
op den openbaren weg achter te Iaten,
op de plaats waar en op het oogenblik dat
zij het zouden goedvinden .
Dat de aldus beschreven daad gepleegd
werd met een bedrieglijk oogmerk, wordt
door het arrest bindend vastgesteld. Maar
is die daad een wegneming in den zin van
artikel 461 van het Strafwetboek?
Verschillende rechterlijke beslissingen
hebben, in zoodanig geval, geweigerd den
dader van de wegneming schuldig te
verklaren aan diefstal van het voertuig.
Zij nemen echter aan dat de dader, wan(1) Den oorspronkelijken Franschen tekst
van dit advies vindt de lezer in Bull. en
PAsro., 1940, I, 8. Wij geven hierboven de
door ons ·gemaakte Nederlandsche vertaling.
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3 neer hij gebruik heeft gemaakt van de
benzine, die zich op het oogenblik van de
wegneming in den benzine-houder bevond,
moet gestraft worden wegens bedrieglijke wegneming van de aldus gebruikte
benzine (zie nota 1, Sirey, 1931, 2, 84o,
onder corr. Nantes, 31 October 1930).
. Ter zake heeft het arrest, zonder nadere
verklaring aangaande de vraag of de door
eischers gebruikte benzine door hen zelf
werd aangeschaft, of integendeel eigendom
was van de burgerlijke partij, een veroordeeling uitgesproken op grand van bedrieglijke wegneming van het voertuig
zelf, om de reden dat er ook dan wegneming bestaat, in den zin van artikel 4o61
van het Strafwetboek, wanneer de dader
van de wegneming niet " het inzicht heeft
gehad de zaak definitief voor zich te
behouden; voldoende is het dat hij, bij
de wegneming, het inzicht heeft gehad de
zaak niet terug te bezorgen aan haar eigenaar "·
Met andere woorden, er bestaat wegneming, in den zin van artikel 4o61 van het
Strafwetboek, wanneer de z·aak aan den
eigenaar wordt ontnomen, niet om er
slechts eenig voordeel uit te trekken en
ze daarna terug te geven, maar wel om
er over te beschikken, zich het bezit van
de zaak toe te eigenen animo domini. Van
geenerlei belang is het of die " beschikking " daarna is gebleken hetzij door een
aanhoudend gebruik, hetzij door de overdracht aan een derde, hetzij zelfs door de
achterlating van de zaak op het oogenblik en op de plaats, die door den dader
van de wegneming werden gekozen.
Deze ::.Lelling lijkt me in overeenstemming te zijn met de wet.
Een zaak, die aan een ander toebehoort,
wegnemen, beteekent : zich van de zaak
meester maken tegen den wil van den
eigenaar " om ze zich toe te eigenen of er
over te beschikken "· Aldus baron della
Faille, in den Senaat (1)
Diefstal, schrijft GARRAUD (2), is tegelijk het vatten en het wegnemen tegen
den wil van den eigenaar. Hij bestaat niet
enkel in het onder zich houden van een
anders zaak; hij onderstelt dat men zich
de zaak toeeigent als eigenaar, om zich er
van te bedienen en er over te beschikken,
zooals de eigenaar zelf dit zou kunnen
doen.
Wanneer de dader van de wegneming·
handelt, niet met de bedoeling om tijdelijk den eigenaar te berooven van het
(1) NYPELS et SERVAIS, art. 461, n° 23.
(2) Droit penal tran9ais, t. V, n° 6 2088,
2096 en 2101 (uitgave van 1901).

bezit der weggenomen zaak, maar met de
bedoeling om aan deze zaak een besteinming te geven die hij, dader, zelf bepaalt,
en derhalve, om ze niet terug te bezorgen,
dan zijn de bestanddeelen van de wegneming aanwezig; de dader gebruikt de
zaak, beschikt er over alsof hij de eigenaar er van was; hij heeft zich het be zit
van de :~;aak toegeeigend animo domini.
Te vergeefs zou men tegen de stelling
van het bestreden arrest komen aanvoeren het arrest dat U hebt gewezen den
4on Februari 1929 (3). In deze zaak bleek
uit de vaststellingen van den rechter dat
de beklaagde op zekere aan een ander
toebehoorende zaken de hand had gelegd
(" apprehende ") met het enkel oogmerk
om ·photografieen er van te maken en
ze daarna terug te plaatsen in de archieven
waaruit hij ze had genomen (" apprehendees ,). U hebt beslist dat het aldus
omschreven feit geen wegneming uitmaakte ; het nemen immers was niet geschied met de bedoeling om over de zaak
te beschikkim.
Conclusie : verwerping en veroordeeling
van eischers tot de kosten.
ARREST.
Het arrest, in overeenstemming met de
conclusie, verwerpt de voorzieningen en
veroordeelt eischers tot de kosten.
8 Januari 194o0.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin. - Verslaggever, H. Wouters. Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

1 e KAMER. -

11 Januari 1940.

VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
SCHADE VEROORZAAKT· DOOR KONIJNEN. FouT.
De verantwoordelijkheid van den houder van
het jachtrecht, op grond van schade veroorzaalct door konijnen, volgt uit de artilcelen 1.382 en 1.383 van het Burgerlijk
Wetboelc en artilcel 7 der Jachtwet, en
onderstelt een {out vanwege den jager (4).
De overvloed van lconijnen op een jacht
bewijst reeds de {out van den jager, daa1·
hij verplicht was. dien overvloed te voorlcomen.
(3) Bull. en PAsiC., 1929, I, 81, no 8.
(4) Zie Verbr., 9 Maart 1939 (.Arresten van
het Hof van Vm·b1·eking, 1939, blz. 79 en de
voetnota; Bull. en PAsrc., 1939, I, 122).

-4Om zich v1·ij te malcen van de fout die
blijlct uit den overvloed van lconijnen,
is de j a ger ontvanlcelij lc te bewij zen dat
hij al wat hij vermocht /weft gedaan om
zijn verplichting, bestaande in het vel'nielen van dat wild, na te /comen, of dat
de schade veroorzaalct werd door konijnen
komende niet van. zijn jacht, maar wel
van elders ..

verkeerde uitlegging, verkee.rde toe passing van artikel 7bis der wet van 28 Februari 1882 op de jacht (wet van 4 April
1900, art. 2) bijzonder in zijn eerste
alinea, van artikelen 1382, 1383 en 1384
van bet Burgerlijk Wetboek, en artikel 97
der Grondwet; doordat bet laatste bestreden vonnis van 22 Juni 1938 den aanlegger veroordeeld heeft om de beweerde
sChade te herstellen door de konijnen van
(TAEYMANS, T. FOREST.)
zijn jacht veroorzaakt, zonder dat de
rechtbank, hetzij door de huidige beslisARREST (uittreksel).
sing, hetzij door deze van 3 Mei 1938,
een fout te zijnen laste bewezen heeft of
Gelet op de bestreden vonnissen op hem heeft toegelaten, zooals hij het in
3 Mei en 22 J uni 1938 door de rechtbank zijn conclusien vroeg, zekere feiten te
van eersten aanleg te Nijvel, uitspraak bewijzen welke van dien aard waren dat
doende in graad van beroep, gewezen;
ze de mogelijkheid van een font in zijnen
II. Voor zoover de voorziening bet op hoofde uitsloten, namelijk dat hij aan22 J uni 1938 gewezen vonnis bedoelt :
houdend de konijnen op zijn jacht heeft
Omtrent het eerste middel : schending, doen vernietigen, dat dit wild nog slechts
verkeerde uitlegging, verkeerde toepas- in ·zeer kleine hoeveelheid bestond op het
sing van artikel 7 bis der wet van 28 Fe- tijdstip van de beweerde schade en dat
bruari 1882 op de jacht (wet van 4 April de beweerde schade slechts door de hazen
1900, art. 2} bijzonder in zijn eerste veroorzaakt was, of door konijnen welke
alinea; artikelen 1.382, 1383 en 1384 van van de gronden kwamen waarop de verhet Burgerlijk Wetboek, en artikel 97 der weerder zelf het jachtrecht uitoefende,
Grondwet, doordat bet bestreden vonnis, dan wanneer de bij artikel 7 bis der jachtin dato 22 J uni 1938 aan den verweerder wetten voorziene schadeloosstelling afvergoeding heeft toegekend voor schade hankelijk is gesteld van een font, welke
door konijnen aan zijn bebouwing veroor- door den klager rnoet bewezen worden, en
zaakt, zonder dat de rechtbank vast- dat, anderzijds, de rechtbank, door, zongesteld of zelfs laten vermoeden heeft dat der rechtvaardiging het aanbod van bede aanlegger wist dat er in zijn bosschen wijs van de hand te wijzen, alle mogelijkeen overvloed van konijnen leefde, of ten heid heeft verloren om de fout van den
minste dat hij door zijn fout dienaan- aanlegger te doen blijken;
·
gaande onwetend was, dan wanneer tegen
Doordat, allerminst, de gewezen beslishem een veroordeeling slechts kon worden singen niet voldoende met redenen omuitgesproken indien een oiigeoorloofd feit, kleed zijn, daar de redenen der vonnissen
een verzuim of een onvoorzichtigheid hem niet toelaten de reden te ontdekken waarvoorafgaandelijk was ten laste gelegd om de rechtbank dit aanbod van bewijs
geweest :
van de hand g_ewezen heeft;
Overwegende dat de verantwoordelijkOverwegende dat de ·jager, om de
heid van de!} houder van een jachtrecht,
af te werpen welke hem wegens den
gesteund op artikelen 1382 en 1383 van schuld
bet Burgerlijk Wetboek, en artikel 7 bis overvloed van konijnen werd ten laste
mag bewijzen dat hij, wat hem
der jachtwet (wet van 4 April 1900, gelegd,
het mogelijke gedaan heeft om
art. 2} bij den jager een fout veronderstelt; aangaat,
Overwegende nochtans dat, zooals blijkt zijn verplichting, dat wild te vernielen,
na te leven, of dat de schade werd aanuit de voorbereidende werken der wet van gericht
door konijnen welke niet van zijn
4 April 1900, de overvloed van konijnen
op de jacht, op zijn eigen, de fout van den jacht kwamen, maar van elders;
Overwegende dat dit wel de draagjager bewijst, omdat hij verplicht was
wijdte was van het bewijs dat de aanlegzulks te voorkomen;
Overwegende dat bet bestreden vonnis ger gevraagd had in deze zaak te mogen
dien overvloed vaststelt en aail de wet leveren;
voldoet door te verklaren dat de door de
Overwegende dat, door te verklaren
konijnen aangerichte verwoesting in on- dat « de rechtbank, dank zij den op de
derhavig gevaJ dat overtrof wat de rechtbank verstrekten uitleg, voldoende
ingelicht was om een beslissing te nemen
pachter normaal moest dulden;
Waaruit voortspruit dat bet middel zonder haar toevlucht te moeten nemen
niet mag aangenomen worden;
tot andere bewijsmiddelen », de rechter
Omtrent het tweede middel : schending, voldoende heeft aangeduid dat hij de
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feiten, wel~e de aanlegger wilde bewijzen,
als niet jmst beschouwde;
' Overwegende dat hij aldus, de conclusien van den. aanlegger verwerpende,
ze beantwoordde daar waar ze het bewijs
der door hem aangehaalde feiten beweerden te leveren ;
Waaruit voortspruit dat het middel
niet mag aangenomen worden;
11 Januari 1940. -1" Kamer.- Voo7'~itte1· H. Jamar, eerste voorzitter. ~VersZaggever, H. Fauquel. _.:_ Gelijkluidende conclusie, H. Gesche, procureur
generaal.
2" KAMER. -

15 Januari 1940.

to RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. ONDERZOEK. -;- GRONDEN
TOT BEVOEGDHEID VAN DEN KRIJGSRAAD. TUSSCHENKOIVIST VAN DE
RECHTERLIJKE COJIHHSSIE.

2o NEDERLANDSCHE TAAL-FRANSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
STRAFZAKEN. KRIJGSRAAD. KEUS VAN DE TAAL DER RECHTSPLEGiNG
DOOJI BEKLAAGDE. KEUS TOEGELATEN ZELFS WANNEER BEKLAAGDE NIET
VOOR EEN RECHTERLIJKE COMMISSIE
VERSCHENEN IS.

so MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. NIETIGHEID VOLGEND UIT SCHENDING VAN DE WET VAN
15 .JUNI '1935 OP HET GEBRUIK VAN DE
TALEN. - · NIETIGHEID BEGAAN IN
EERSTEN AANLEG. GEDEKT DOOR
EEN OP TEGENSPRAAK GEiVEZEN, NIET
ZUIVER VOORBEREIDENDE BESLISSING.
EISCH TOT VERBREKING NIET ONTVANKELJJK.

1° In zilken, die tot de bevoegdheid van den
krij gsraad behom·en, is de Wsschenkomst
van de rechterlijke commissie slechts
verplichtend in dn:e gevallen : wanneer
de ve1·dachte is aangehouden (Wb. van

Rechtspleging voor het leger te Jande,
van 20 Juli 1814, art. 19); wanneer de
k1·ij gsauditwr het noodig acht zekere
onderzoeksdaden te verrichten (zelfde
Wetboek, artt. 31, 56, 83 en 102); en
wanneer het voomfgaand opspo7·ingsonderzoek gedaan werd door de officieren
bedoeld in titel I van genoemd Wetboek
(zelfde V\Tetbbek, art. 35).
2° De bepaling van artikel 18 der wet van
15 Juni 1.935, luidens welke de beklaagde,
die verschijnt v66r een kr~i gsraad, doo1·
den voorzitte1· van de rechterlijke commissie ve1·zocht win·dt te verklaren in
welke van de nat1:onale ta.len h-ij ver-

langt dat de rechtspleging zott geschieden, en hem akte wordt gegeven van
zijn antwoord dat als onherroepelijk zal
gelden, heeft niet tot gevolg hem van zijn
ketts aangaande de taal der rechtspleging
te berooven, wannee1· hij niet door een
i·echterlijke commissie is gehoord geweest
alvorens hij v66r den lcrij gsraad verscheen.
3° De nietigheid volgend daantit dat beklaagde, in strijd met artikel 1.8 van de
wet van 15 Juni 1.935, niet de keus heeft
gehad aanga.ande de taal van de 1'eclltspleging v66r den krij gsraad, is gedekt'
door een op tegenspmak gewezen, niet
zuiver voorbereidend vonnis, dat door
deze 7'echtsmacht iverd verleend zonde1· dat
bedoelde nietigheid we1·d opgeworpen.
(W. van 15 Juni 1935, art.. 40, al. 2.)
(NOTERMAN.)

De Heer Advocaat generaul R. Hayoit
de', Te1·micourt gaf zijn conclusie als volgt :

Aanlegger, die niet tot het leger behoort,
werd op 8 September 1939 door de Rijkswacht bekeurd en onderhoord wegens
overtreding van het Reglement op de
militaire opeischingen. Op grand van dat
proces-verbaal, en zonder v66r een rechterlijke commissie te zijn verschenen,
werd hij door. den krijgsauditeur der pro- .
vincien Oost- en West-Vlaanderen rechtstreeks g•edag'vaard v66r den bevoegden
krijgsraad.
V66r den rechter over den grond voerde
hij echter aan dat de tegen hem ingestelde
vervolg'ing nietig was, daar de zaak niet
door een rechterlijke commissie onderzocht werd.
Daarop heeft het bestreden arrest
g'eantwoord dat de voorschriften, bepaald
bij titel II, hoofdstuk II, van het Wetboek
van 20 Juli 1814, betreffende de rechterlijke commissien enkel toepasselijk waren
op militai1'e verdachten en dat de burgers
integendeel "rechtstreeks v66r den krijgsraad moesten gedsgvaard worden, daar
geen enkele militaire overheid den verdachte een geldig' bevel kon geven om v66r
den krijgsraad te verschijnen ».
Hier dient aangestipt dat, zoo die
laatste aangevoerde reden wel geldig is,
men dan ook zou moeten aannemen dat
het optreden van de rechterlijke commissie niet verplicht wordt, zelfs wanneer·
er, ten opzichte van een burger, tot een
onderzoek dient overgegaan te worden.
Inderdaad, in dit geval ook is er geen
militaire overheid bevoegd om den ,verdachte een geldig bevel te geven om v66r
den krijgsraad te verschijnen ...
· Tach ben ik van oordeel dat de stelling

I
I

I

6door het bestreden arrest aangenomen op tair zullen, bij de krijg'sraden, vervolgen
andere wettelijke redenen lean gegrond alle zoodanig'e misclrijven als waarvan de
erkentenis aan dezelve is opgedragen "·
worden.
Artikel 318 voegt er aan toe : « Zij
Over het Wetboek van 20 Juli 18'lft zegde Thonissen, in de zitting van de Kamer zullen alle procedures aanvangen voor de
der Volksvertegenwoordigers, in dato krijgsraden, dezelven vervolgen, en zoo
8 Maart '1870, dat <r bet nagenoeg geheel verre brengen dat, in den naam van den
ontbloot is van de waarborgen welke door · Souvereinen Vorst, daarin kan worden
de huidige rechtswetenschap worden ver- recht g'esproken "· Die bepalingen werden
eischt; dat het, eenerzijds, belachelijk en, trouwens in de wet van 15 Juni 1899
overgenomen (zie artt. 76 en 122).
anderzijds, afschuwelijkis "·
Nu artikel 320 : « Zij zullen telkens
In den loop der besprekingen der wet
van 25 Juni 1921 legde men er ook den wanneer oflicieren commissarissen tot het
nadruk op dat dit Wetboek « duister " nemen van informatien of een krijgswas, dat. de onzekerhedeil van verklaring raadsvergadering wo1·dt vereischt (~),
talrijk waren; '' dat prikkelende twist- daartoe daags te voren aan den commanpunten opdaagden en de openbare rechts- deerenden oflicier verzoek doen "·
Het springt dus in het oog dat de wetvordering verlamden" (1).
Men kan niets anders dan zulks be- gever van 1814 er niet van oordeel was
treuren en de hoop koesteren dat eerlang dat, voor iedere zaak, die v66r een krijgsde wetgever een gunstige gelegenheid raad moest opgeworpen worden, het
waarnemen zal om de herziening der bepa- benoemen van oflicieren-commissarissen
lingen van dit 'iVetboek te bestudeeren noodzakelijk zou zijn.
Wij stellen trouwens vast, bij het dooren een samengeordend en defmitief werk
bladeren van dit Wetboek, dat het opte verrichten.
De taak, die ons wordt opgelegd, is wel treden van de rechterlijke commissie
·
op die << duisterheid " ietwat licht te enkel voorgeschreven is :
- Ten eerste, waanneer de verdachte
werpE:n ...
in hechtenis werd genomen (art. 19);
* **
- Ten tweede, indien, nadat de stukEerst en vooral dient er op gewezen dat ken den krijgsauditeur overgemaakt zijn,
de rechterlijke commissie geen beslissing . nadere inlichtingen dienen ingewonnen of
treft, welke met die van de raadkamer verdere daden van onderzoek gesteld
kan gelijkgesteld worden. Het optreden (artt. 31, 56, 83 en 102);
van de oflicieren -commissarissen wordt
- Ten derde, wanneer de informatie
enkel door de wet voorgeschreven met het of het voorafgaand onderzoek, dat aan den
oog op de bescherming der rechten van krijgsauditeur is overg'emaakt, door de
den verdachte, 't is te zeggen de bescher- oflicieren bepaald bij den eersten titel
ming <<van de rechten der verdediging'" (2). werd gedaan (art. 35).
In heteerste en het tweede geval treden
Daaruit volgt dat de verdachte van dat
recht kan afzien en dergelijke afstand de commissarissen op als getuigen voor de
vloeit inzonderheid uit de vrijwillige oprechtheid der verrichtingen. In het
verschijning van den verdachte v66r de derde geval mag men veronderstellen dat
een militair, die aileen v66r zijn meerderen
1·echtsmacht van w1j.zen (3).
Buiten kijf staat ook dat de tusschen- verschijnt, dikwijls onvoldoende en nauwkomst van de rechterlijke commissie niet keurige ophelderingen zal verstrekken,
door de wet voorg'eschreven is telkens als dat zijn verdediging .niet volkomen vrij
een strafzaak v66r den krij gs!'aad aanhangig is en dat derhalve een aanvullend onderwordt gemaakt. In verband hiermee vestig zoek altoos nuttig zal zijn.
ik uw aandacht op de bewoordingen van
De wet van 15 Juni 1899 heeft ongeartikelen 296, 318 en 320 van het Wetboek twijfeld de bevoegdheid der rechterlijke
van Strafvordering voor het Ieger te commissie in geenerlei mate uitgebreid.
Meer nog : de rechtspleging bepaald bij
Iande (20 Juli 1814).
Artikel 296 luidt : '' De auditeurs-mili- artikelen 27 en 32 (verwijzing door de
raadkamer; misdrijf gepleegd ter terechtzitting zelf van den krijgsraad) kan
(1) Parl. Besch., 1920-1921, Kamer, ur 80.
klaarblijkelijk geen aanleiding geven tot
(2) Verbr. 29 Februari 1904 en de conclusie
de tusschenkomst van die commissie.
Yan den. Procureur. generaal Terlinden. (Bull.
Bovendien wordt door de wet van
en PAsiC., 1904, I, 149); 20 Februari 1922
25 J uni 1921 de wijze bepaald, waarop de
. (ibid., 1922, I, 167).
(3) Verbr., 21 Juni 1021 (Btt.ll., en PAsrc.,
1921, I, 407).

(4} " Chaque fois qu'il sera ne.cessaire
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verdachte, die yoor geen rechterlij'ke.·commissie is verschenen, zal gedagvaard
·worden.
.
Kortom, in den huidig'en stand der wet.geving, is bet optreden der rechter-lijke
commissie enkel verplicht in de gevallen
uitdrukkelijk bepaald ',door het Wetboek
van 1814.
Welriu, aanlegger werd niet in hechtenis
genomen; de krijgsauditeur is tot geen
enkele daad van onderzoek overgegaan en
het voorafgaand onderzoek werd niet door

de bij den eersten titel bepaalde officieren gedaan.
Het mid del mist dus rechtelijken grondslag.
·
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voegd · dat de keus,· door den verdaclite .: '}'/t"~!
gedaan bij zijn eerste. oridervraging doq)". :" : ';~'):li~
de rechterlijke, commissie; als onherroepe" -.:- '·~\;;;,·~?
lijk zal gelden
· ·
_
·
.· .. ·;<-::X"'-''~
Men ·mag echter uit die laa:tste bepalirtg · =~.::~>JJ~'
geenszins afleiden dat de keus der taal · ~. (i~':f:;~
enlcel v66r die commissie kan gedaan wor, ._ ;,·.;·~;.;~:;;J,
den, zoodat de verqachten die, oyereeri:-. e •• :~2.icS~.::
komstig· de bepalingen van het Wetboel(
, X::'~:;\~
van 181!. of overeenkomstig artikelfin 32 : ' ~'ir}~;;;:~
der wet van 15 Juni 1899 em· 2 dei' wet·; : '::Ji.·i.':
van 25 Juni 1921, v6<'!r geen rechtedijke- ~ ~.tj.{,~
commissie zijn verschenen, het voorc:teel • ' :;c;.<;:
van hoogerv_ermeld artikel 18 niet Z!)Uden --. - , ~; )1([:.
kunnen gemeten.
.
. . . ..-·.
.-._. -:r,\'1'1
Het aangevoerde argumentis dus geeiil)l . ::.:.' {;1;::~
zins afdoend en derhalve heeft, het be•
-~·.'·~·

~~d~i~~ ~~eet~b~;;fln~~~e~~\e ~~~~~~d~!t:: _: ~}@~

Volledigheidshalve wensch ik uw aandacht nog te vestigen op twee argumenten,
die door den aanlegger naar voren worden
gebracht. .
Artikel 19 van het Wetboek van 1814,
aldus aanlegger, schrijft uitdrukkelijk
-voor dat het benoemen van officierencommissarissen zal geschieden zelfs wan•
.
neer het misdrijf · door de. " burgerlijke
krijgsraad niet heeft kunnen Verkiezen: . . . . , justitie " aangegeven wordt.
.
· Aldus is een bij de :ivet van 1935 voor.> 0 ::• "' IHier werd door aanlegger een vergissing ziene. nietigheid ingeroepen. Doch. dc;l.ze ' ,._,_,_)_ -_ -.•;=.~~.·
_.
begaan. De Nederlandsche tekst van het nietigheid,die de rechtsplegihg 'v66r"den ': : _ .
Wetboek van 1814 is aileen geldig. Welnu, eersten rechter betreft, werd n()ch door~ : · · '::.;_. ·~.{,!'.,i;.;_•
die tekst luidt : " ... galijkmede bijaldien dien · rechter ambtshalve uitgesprokeri, · " - .
---~,~;',;:',~~
een militair persoon op heeter daad door noch v66r hem. door de~ aanl¢gger Qpge':'-~;-.~
.~· :.y~~
de militaire of burgerlijke justitie op het worpen. V66r het krijgshof heeft aanleg~
plegen van een misdaad, staande ter
..beoordeeling van den militairen rechter,
is gearrestee1·d of geapprehendeerd zal de
commandant twee offieieren benoemen ... men zelfs aannemen dat :dj wel: opge-;
~-·':':
Dm den g'earresteerden of beklaagde bin- loopen was, toch thans gedekt is, door> .. , <cc-'i
nen vier-en-twintig uren na het a1'rest of het vonnis door den krijgsraad·gewezeh:
· t.:J~*
-de gedane apprehensie te hooren ... "·
0
.
Het gaat dus wel om een betichte die
in staat van hechtenis verkee1·t, die onder de
integendeel een vonnis van veroordeeling;, . ·, :• :>":·/)';~
hand van het gerecht wordt gesteld. In die over den grond . der• zaak uitspraak.
'· ·,·:.';_.~.._;~
~
dergelijk geval hehl)en wij zelf er op doet en tevensop tegenspra:akis gewezen
_ .
gewezen dat de tusschenkomst van de
(wet.van 15 Juni 1935, art.4c0, alinea 2}(1h,_
;;··.':t:o:.
rechterlijke comro.issie verplicht was (zie
hooger biz. 6, eerste geval).
Aanlegger voert ook aan dat het optreden van de rechterlijke commissie op
algemeene wijze voorgeschreven is door
artikel 18 der wet van 15 Juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken en
'·,·
,.,_
dat bovendien dit,utikel, in het onderhavig
Gelet op het bestreden arrest op.14c N6~'
;J~' .,':~?.
geval, geschonder< werd.
Op dit artikel 18 steunt dus aanlegger
en een argument tot staving van het eerste
middel en een tweede afzo'(l,del"lijk middel.
Artikel 18 der wet van 15 Juni 1935
hu:ldigt het beginsel dat v66r de krijgsraden de rechtspleging wordt gevoerd in
(1) Verbr., 24 Januari 193!1 (Bull; en}>A.srb,i· .· ·.
- ~.:.1,\
de taal door den verdachte verkozen. De
i
wetgever heeft er wei is waar aan toeg'e- 1939, I, 43).

,,o':;l ~;·~~·~,~~~\;;'~~~m~gfu ~; ~''?~;~::~
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Ieger te laude van 20 Juli 1814, artikelel't toeg'evoeg'd heeft dat de keus door den
35 en volgende der wet van 15 Juni 1899, verdachte gedaan, bij zijn eerste onderdoordat het bestreden arrest verklaart vragipg door de rechterlijke cornmissie,
dat de rechtspleging regelmatig is, alhoe- als onherroepelijk zal gelden;
Overwegende echter dat uit die laatste
wel geen rechterlijke commissie sarnenbepaling niet volgt dat de keus der taat
geroepen werd :
.
·
Overwegende dat uit artikelen 296, 318 enkel v66r die cornmissie kan gedaan woren 320 van het in het rniddel vermeld den, zoodat de verdachte, die voor geen
Wetboek van 1814 volgt dat het optreden rechterlijke cornrnissie is· verschenen, het
van de rechterlijke commissie niet nood- voordeel van artikel 18 niet zou kunnen
zakelijk vereischt is telkens als een straf- genieten;
Overwegende dat het; voor het Hof van
zaak v66r den krijgsraad aanhangig wordt
verbreking·, van belang ontbloot is na te
gemaakt;
·
Overwegende dat het Wetboek van gaan of aanlegg'er, in feite, v66r den
20 Juli 1814 de tusschenkomst der rechter- krijgsraad de taal cler rechtspleging wei
lijke corn,missie enkel voorschrijft in heeft kunnen verkiezen;
geval : 1o hetzij de verdachte in hechtenis
Dat inderdaad, krachtens de tweede
is genorn.en; 2° hetzij de krijg'sauditeur alinea van artikel 40 cler wet van 15 Juni
van oordeel is dat er tot een onderzoek 1935, elk niet zuiver voorbereiclend vondient overg'egaan; 3° hetzij het voor- nis, dat op tegenspraak werd gewezen, de
onderzoek overeenkomstig den eersten · nietigheid dekt van het exploot en van
titel van hoogervernield Wetboek werd de overige alden van rechtspleging die
gedaan (Wetboek van 20 Juli 181l~, het vonnis voorafgingen; dat het vonnis
van den krijgsraad, waartegen hooger
at·tt. 19, 31 en 35);
Overwegende dat de bevoegdheid der beroep bij het krijgshof werd ingesteld,
rechterlijke comrnissie g·eenszins uitge- op tegenspraak is g'ewezen en geen zuiver
breid werd door de wet van 15 Juni 1899·; voorbereidende beslissing' uiimaakt; dat
dat krachtens artikelen 76 en 122 dezer de bnveerde nietigheid, moest men zelfs
wet, de krijgsauditeur bevoegd is om v66r aannemen dat zij wel opgeloopen was,
den krijgsraad de publieke vordering in toch niet v66r den eersten rechter opgete stellen; dat bovendien artikelen 2 en 4 worpen werd en derhalve thans gedekt
de,r wet van 25 Juni 1921 op de rechts- is·
'overwegende dat de eisch tot verbrepleging bij verstek v66r de militaire
rechtsmacht de wijze bepalen waarop de king, voor zooverre hij op het tweede
verdachte, die v66r geen rechterlijke mid del is g•egrond, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige ... (zoncomrn,issie is verschenen, wordt g~dag
de!' belan:g);
vaard;
Overwegende dat, in het onderhavig
Om die redenen, het Hof verwerpt ...
g'eval, aanlegger niet aangehouden werd,
15 Januari 1940.--2 9 Karner.- Voordat de krijgsauditeur tot g'een enkel on- zitter, H. Rolin, voorzitter. Verslagderzoek is overgegaan en dat het voor- gever, H. de Cocqueau des Mattes. onderzoek niet gedaan werd door officieren
Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de
bepaald bij den eersten titel van het Wet- Termicourt, advocaat generaal.
hoek van 20 Juli 1814;
Dat rn,itsdien het optreden van de
rechterlijke commissie niet verplichtend
29 KAMER. - 15 Januari 1940,
was en dat het rniddel rechtelijken grandslag mist;
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
Over het tweede middel : schending
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. van artikel18 der wet van 15 Juni 1935
CONCLUSIE GENOMEN V66R EERSTEN
op het gebruik der talen in gerechtszaken, ·
RECHTER.- CONCLUSIE NIET HERHAALD
doordat de verdachte de taal der rechtsVOOR RECHTER IN BEROEP. - GEEN
pleging v66r den eersten rechter niet
VERPLICHTING VOOR DEZEN DAAROP TE
heeft kunnen verkiezen en zelfs niet kon
ANTWOORDEN.
verkiezen, daar g'een rechterlijke com- 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
rn,issie sarn.engeroepen was;
EN ARREST.EN. - STRAFZAKEN. Overwegende dat de in het rniddel aanBESTAAN VAN HET i\HSDRIJF VASTgeduide wetsbepaling het beginsel huldigt
GESTELD MET DE WETTELIJKE BEWOORdat v66r de krijgsraden de rechtspleging
DINGEN. - GEEN CONCLUSIE. --,-WETin 't Fransch of in 't Nederlandsch wordt
TELIJK MET REDENEN OMKLEED.
gevoerd, naar gelang van de taal door den
1° De rechter in beroep is niet gehouden te
verdachte verkozen;
Dat de wetgever er wel is waar aan
antwoo1·den op de v66r den eersten rechter
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genomen conclusie, die in beroep niet
wordt herhaald (1).
2o Bij gebreke van conclusie is de beslissing
van veroordeeling die het bestaan van al
de bestanddeelen 'van het misdrijf vaststelt me( de bewoordingen zelf t•an ~e we~,
met redenen omkleed overeenkomsttg arttkel 97 der Grondwet.
(VAN HOVE.}

Arrest overeenstemmend met den
ten inhoud.

kor~

15 Januari 19r.O.- 2e Kamer.- Voorzitter H. Rolin, voorzitter. Verslaggever: H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,

H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
2e KAMEl\. -

30 Januari 1940.

VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
BUI\GERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN AANSTELLER. KLANT
VAN EEN AUTOBEI\GPLAATS LEENT ZIJN
AUTO AAN DEN CHAUFFEUR-PORTIER,
OM HEM GENOEGEN TE DOEN EN VOOR
DOELEINDEN BUITEN ZIJN DIENST. 0NGEVAL. GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN EXI'LOITANT DER
AUTOBERGPLAATS.

De exploitant van een autobergplaats is niet
burgerlijk ·verantwoordel~ik voor de schade
die zijn chauffeU1·-portier heeft veroorzaalct bij het besturen van eene auto
die door een klant van de autobergplaats
werd toevertrouwd aan den chauffeurpoTtier om dezen genoegen te doen en
voor doeleinden buiten zijn dienst;
van geen belang is het dat de klant zijne
auto aan_ den chauffeur-portier slechts
geleend had, wetend dat deze persoon in
dierist was van de autobergplaats, en
daarom in hem volle vertrouwen had gesteld (2). (Burgl. Wb., art. 138r..)
(1) Zie Verbr., 25 Februari 1929 (Bull. en
PAsrc., 1929, I, 101); 13 Januari 1930 (ibid.,
1930, I, 60); 18 November 1935 (ibid., 1936,
I, 57).
(2) Zie Verbr., 19 April 1928 (Bull. en
PAsrc., 1928, I, 133); 21 December 1933
(ibid., 1934, I, 114); raadpleeg : Verbr.,
18 October 1938 (Arresten van het Hot van
Verbreking, 1938, 216; Bull. en PAsrc., 1938,
I, 326); Verbr., 6 December 1937 (Bull. en
PASIC., 1937, I, 370).

(HAUBOURDIN, T. 'PROCUI\EUR DES KONINGS TE GENT, VAN LANGENHOVE EN
ANDEREN.)
ARREST

(uittreJcsel).

Gelet op het bestreden vonnis

op

1 Juni 1939 door de correctioneele recht-

bank te Gent gewezen;
Voor zoover de voorziening gericht. is
tegen den procureur des Konings en tegen
Van Langenhove :
.
Overwegende ... (van ~tn1er bela_ng); .
Voor zoover de voorztenmg gencht ts
tegtm Versluys, Messiaen en de Naamlooze vennootschap « Compagnie Centraled'Assurances >> :·
Omtrent het middel afgeleid uit de
schending van artikel 138r. van het Burgerliik Wetboek :
Overwegende dat de rechter over. den
grond vaststelt dat de aanlegger Haubourdin, die een garage uitbaat, Van ~augen
hove in ·dienst had als autogeletder en
portier;
Dat de verweerder Versluys een client
was van de garage en aldus Van Langenhove heeft leeren kennen;
Dat de verweerder Versluys, wanneer ·
hij op 26 Februari 1938, o~streeks
23 u. 1/2 als naar gewoonte ZlJn auto
kwam bergen, Van Langenhove in de
garage aantrof in werktenue;
·
Dat Van Langenhove, mogelijk te
goeder trouw, hem gezeg'd had, da_t hij,
op dien carnavalavond, geen tax1 k~n
krijgen om zijn moeder te gaan halen m
de stad en haar bij haar thuis te brengen;
Dat de verweerder Versluys, om Van
Langenhove « plezier te c!oe'?-. », dezen de
toelating had gegeven om ZlJn personenauto te gebrviken, doch enkel en alle.en
om zijn moeder te gaan halen en onmtd.
..
dellijk terug te komen;
Dat Van Langenhove onmiddelltJk na
het vertrek van Versluys, in de garage,
20 liter naphte besteld had, en met de
auto vertrokken was, en, in plaats van
de auto te gebruiken zooals gezegd, herbergen had bezocht, enz ... , dat deze
dwaze onderneming eindigde met een
ongeval dat voorkwam. te Melle, in- den
vroegen morgen;
Overwegende dat Van Langenhove
veroordeeld werd tot schadeloosstelling
jegens de slachtoffers van dat ongeval,
en dat bet vonnis zegt dat de aanlegger
Haubourdin, burgerlijk verantwoordelijk
voor de schade door zijn aangestelde
veroorzaakt, met dezen hoofdelijk deze
sommen verschuldigd is;
Overwegende dat de rechtbank zich
steunt hierop dat, indien de verweerder

Versluys zijn auto aan Van Langenhove
h8eft geleend, dit enkel gebeurde omdat
hij wist dat deze in dienst was van den
aanlegger Haubourdin, en om deze reden
in hem voile vertrouwen had;
Dat bet vonnis erbij voegt dat, indien
men veronderstelt dat Van Langenhove,
op het oogenblik waarop hij de auto in
gebruik nam, reeds meerdere uren met
verlof was, zulks van belang ontbloot is
omdat de verweerder Versluys van deze
omstandig'heid niet op de hoogte was, en
" ware het zelfs bewezen dat Van Langenhove op het oogenblik der feiten in de
uitvoering zijner bediening niet was, het
volstaat dat de strafbare feiten zich voordeden ter gelegenheid van de uitoefening
zijner bediening »;
Overweg•ende dat Van Langenhove
slechts vervolgd werd wegens verwondingen door onvoorzichtigheid en om, op
den openbaren weg, een auto te hebben
gestuurd op een gevaarlijke wijze;
Overwegende dat de strafrechtsmacht
slechts heeft moeten oordeelen over de
fouten welke Van Langenhove heeft begaan, bij het besturen van een voertuig
op den openbaren weg, en niet over de
fouten waaraan hij zich zou schuldig gemaakt hebben door zich in de garage een
voertuig te doen toevertrouwen; dat de
aan Versluys en consoorten toegekende
schadevergoeding de schadeloosstelling is
van het nadeel veroorzaakt door de fouten
welke Van Langenhove beging bij het
besturen van een auto op den openbaren
weg;
Overwegende dat de aanlegger Haubourdin voor deze schade niet verantwoordelijk zou kunnen gesteld worden op voet
van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij het besturen van het voertuig
op den openb'lren weg « in de bediening »
geschiedde waarvo'or Haubourdin " zijn
aangestelde gebruikte »;
Overwegende dat uit de hiervoren aangehaalde vaststellingen van den rechter
over den grond blijkt dat Van Langen1wve op den openbaren weg een auto
bestuurde toebehoorende aan een derde,
den verweerder Versluys, en dat deze hem
de auto had toevertrouwd " om hem plezier te doen » en voor doeleinden welke
vreemd waren aan zijn bedieningen bij
den aanlegger Haubourdin;
Dat het vonnis, door artikel 1384 van
het Burgerlijk Wetboek toe te passen op
den aanlegger Haubourdin, dit onder
voorwenclsel dat de verweerder Versluys
in Van Langenhove slechts vertrouwen
heeft gelnd en hem zijn ·auto slechts
heeft geleend omdat hij wist dat deze in

10dienst was van den aanlegger, - deze
wetsbepaling geschonden heeft;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
tegen den procureur des Konings en tegen
Van Langenhove gerichte voorziening;
verbreekt het vonnis voor zoover het den
aanlegger hoofdelijk veroordeelt tot de
aan de verweerders Versluys, Messiaen en
Naamlooze Vennootschap "Compagnie
Centrale d'Assurances >> toegekende schadevergoeding; ...
30 Januari 1940.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail.- Gelijkluidende conclusie,
H. Leon Gornil, eerste advocaat generaal.

2e

KAMER. -

30 Januari 1940,

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
NEERLEGGING VAN NOTA NA SLUITING VAN DE DEBATTEN. NIET M:EDEGEDEELD. UITSPRAAK. 8CHENDING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING.

Schending van de rechten der verdediging
van de burgerlijke partij !weft plaats
wannee1·, na het sluiten van de debatten
v66r het Hof van beroep, een nota, uitgaande van den raadsman van beklaagde
en van de burgerlijk verantwoordelijke
partij, bij den bundel werd gevoegd zonder dat zij we1·d medegedeeld aan de
burgerlijke partij of haar raadsman, en
wanneer het Hof uitspraak doet op deze
nota zonder de debatten opnieuw te
openen (1).
(VAN PRAET, T. E. LEIRMAN
EN A. LEIRM:AN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest in dato
27 October 1939, door het Hof van beroep te Gent gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van de rechten der verdediging en van
artikelen 190, 210 en 211 van het Wethoek van Strafvordering, en artikel.144
van de wet van 18 Juni 1869, doordat,
na de sluiting der debatten en nadat de
zaak in beraad gesteld werd, verweerders
in verbreking een nieuw stuk genoteerd
onder nr 28, en nieuwe middelen bevattende, bij den bundel gevoegd hebben,
(1) Zie Vebr., 20 Juni 1939 (A1·resten van
het Hot van Verbrelcing, 1939, 186 en de
voetnota).

"

-

:zonder dat eischer er van kennis had v66r
het uitspreken van het bestreden arrest
en zonder dat hij de gelegenb.eid had er
·op te antwoorden :
Over.wegende dat, wanneer stukken
betreffende 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 de aan bet Hof van verbreking overgelegde rechtspleging blijkt dat de debatten v66r het Hof van beroep, op 13 October 1939 gesloten werden verklaard; dat
·OP 1? October, een « nota voor Emile
Leirm.an, beklaagde, en Auguste Leirman,
burgerlijk verantwoordelijke partij "• voor
wie ter terechtzitting geen conclusien
waren genomen geweest, aan het Hof gestuurd en aan den bundel der zaak toe:g'evoegd werd (stuk 28a);
Dat uit het arrest niet blijkt dat het
Hof van beroep de .hierboven gezegde
nota als vreemd aan het geding beschouwd
heeft; dat, integendeel, uitspraak werd
gedaan op deze nota welke eindigt met
de woorden : « om deze verschillende
l'edenen meenen wij de door ons in eersten
aanleg genomen conclusien te mogen
J1ouden staan en in dien zin aan te drin.gen·op de wijziging van het vo.nnis waartegen beroep "• alsof de nota de conclusien vervangde; dat het Hof van beroep de heropening der debatten niet
bevolen heeft; dat 1elfs niet blijkt dat
afsch rift van di t s tuk aa n den raadsman
der burgerlijke partij Van Praet zou zijn
medegedeeld v66r de uitspraak van het
arrest;
Overwegende dat, in die omstandigheden, de rechten der verdediging geschonden werden;
Om. deze redenen, en zonder acht te
slaan op de andere aangevoerde middelen
welke van belang ontbloot worden;
Verbreekt het bestreden arrest; ...
30 J anuari 1%0. - 26 Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Lim.bourg. Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat generaal. - Pl., Mer Struye.
26 KAMER. -

30 Januari 1940.

1° WATERWEGEN.- ERFDIENSTBAARHEID VAN TREK- EN JAAGPAD. -WETTELIJKE BEPALINGEN.
'
2° WATERWEGEN. RIVIER DOOR
EEN KONINKLIJK BESLUIT ALS BEVAAR-

11
BAAR ERKEND OP EEN BEPAALDE PLAA'J1S.
SCHEEPVAART SEDERT LANG GESTAAKT ALDAAR. 0MSTANDIGHEID
ZONDER INVLOED TEN AANZIEN VAN DEN
BEVAARBAREN AARD DER RIVIER.
1° De wettelij ke erfdienstbaarheid van treken jaagpad wordt geregeld door artikel 7,
titel XXVIII, 1an het edikt van den
Franschen Koning, van 13 Augustus
1669, houdend algen~eene verordening
betreffende de waters en bosschen, en
door het keizerlijk decreet van 22 Januari
1808. (Burgi. Wb., art. 650; Kon. besl.
van 15 October 1935, houdend politieverordening betreffende de scheepvaart
op de door den staat beheerde waterwegen, art. 89.)
2° Dat de scheepvaart feitelijk sedert langen tijd op een plaats opgehouden heeft
volstaat niet om dat gedeelte van een
rivier te doen beschouwen als niet bevam·~
baren waterweg, dan wanneer deze bevaarbaarheid werd erkend door een
Koninklijk Besluit betreffende de politie
van de scheepvaart {1).
(DE CAERLE.)
ARREST.
Gelet op het vonnis gewezen door de
correctioneele rechtbank te Leuven, zetelende in graad van beroep ;
Aangaande het eerste m.iddel hierop
gesteund : het vonnis heeft arbkel ? ,
titel XXVIII van de Fransche ordonnancie
van 13 Augustus 1669 toegepast, alhoewel
deze vreem.de verordening zonder verplichtende kracht is in Belgie :
Overwegende dat artikel?, titel XXVIII
van het edict van den Koning van Frankrijk van 13 Augustus 1669 algemeen
reglement voor waters en bosschen, hetwelk het bestaan der wettelijke erfdienstbaarheid van jaag- en trekpad instelt,
verkondigd werd en verplichtend is geworden in Belgie krachtens een decreet
van ~ Prairial van het jaar XIII; dat de
verplichtende kracht van voormeld artikel ? op ons rechtsgebied bevestigd werd
door het Keiserlijk decreet van 22 Januari 1808;
Dat het m.iddel bijgevolg rechtelijken
grondslag mist;
Aangaande het tweede mid del : schen(1) Zie het arrest van 20 Juni 1939, gewezen
ten aanzien van dezelfde partij en betreffende
dezelfde erfdienstbaarheid {Arresten van het
Hof'van Verb1·eking, 1939,191; Bull. en PAsiC.,
1939, I, 323).

ding van artikel 90, § 3, en van artikelen 100 en 108 van het Koninklijk besluit van 16 October 1935 regelende de
politie en de scheepvaart op . 's RijJ.l:.s
waterwegen doordat het vonms beshst
dat aanlegg~r's erf, op den linkeroever va!l
den Derner te Aarschot gelegen, belast rs
met eene ~rfdienstbaarheid van jaagpad
en van trekpad en aanlegger veroordeelt
om, in weerwil van deze erfdienstbaarheid,
eenen muur te hebben gebouwd : 1° wanneer de scheepvaart sedert meer dan
zestig jaar in den doortocht van Aarschot
opgehouden heeft, en 2° wanneer het bijzonder reglement van Derner en Dyle,
in data 15 October 1935, in zijn artikel 4
voorschrijft dat het jagen met scheepstrekkers slechts op een gedeelte van den
linkeroever geschiedt in den doortocht
van Aarschot en wanneer aanleggers
eigendom op dJt gedeelte niet gelegen is :
Aangaande het eerst_e deel : ..
Overwegende dat Imdens het brJzonder
reglement van Derr{er en Dyle, artikel 4
in het middel bedoeld, de Derner bevaarbaar is in gansch den doortocht van Aarschot;
.
.
Overwegende dat het fert, oyerrgens
door den rechter over den grond met vastgesteld, dat de scheepvaart sinds lang;en
tijd zou opgehouden heb?e_n geen~zms
van aard is om aan deze rrvrer de mgenschap van bevaarbaarheid te ontnemen
Over het tweede deel :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
in stede van deze laatste vaststelling te
doen aanvoert dat de door aanlegger opgebouwde muur het verkeer op het jaagpad belemmert;
Dat het tweede middel aldus in geen
.enkel van zijn ·deelen kan aangenomen
worden;
·
Om die redenen, het Hof ver werpt...
30 Januari 1940.-2 8 Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. de Cocque~u des M~ttes. Gelijkluidende conclus~e, H. Corm!, eerste
advocaat generaal.

2" J{AMER. HERHALING. -

30 Januari 1930.

VOORWAARDEN.

Een veroordeeling kan niet tot grondslag
- dienen van de herhaling wanneer die
veroo1·deeling nog vatbaar is voor _ee_n
voorziening in verb_reking; onversch~lhg
is het te dien aanzten dat er geen voorziening werd ingesteld (1).

12
(RUTTEN.)
ARREST.
Gelet op het arrest van 23 November
193 9, door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
Omtrent het middel van ambtswege :
schending van artikel 23 der wet yan
8 Juli 1935, betreffende baLer, margarme,
bereide vetten en andere eetbare vetten ~
· Overwegende dat blijkens het bestreden
arrest de feiten, die aanleiding gegeven
hebben tot de yeroordeeling ten laste van
aanlegger uitgesproken, gepleegd werden
"rand den 29 November 1938 n;
Dat door drie arresten van 25 November 1938, aanlegger reed? veroordeelingen
opgeloopen had wegens mbreuken aan de
wetvan8Juli1935;
..
Overwegende dat uit die o~standrgherd,
het bestreden arrest afg'elerd heeft dat
aanlegger :in staat van herhaling verkeerde "rand den 29 November 1938 n;
Overwegende nochtans dat de arresten
van 25 November 1938, op 29 November
van hetzelfde jaar nog vat?aar waren
voor voorziening in verbrekmg_,_ zoo~at
op dien datum zij kracht van gewrJsde met
bekomen hadden en dat de staat van
herhaling nog niet bestond;
Dat het dus ten onrechte is dat het
bestreden · arrest aanlegg'er veroordeeld
heeft tot de bijkomende straffen van
aanplakking en inlassc~iJ~g van het ai:rest alsook deze van slmtmg van aanlegger's inrichtingen van boterbereiding en
verkoop;
.
.
En overwegende ... (van mtnder belang);
Om die redenen, het Hof verbreek het
bestreden arrest, maar slechts_ voor Z?Oveel het zijne aanplakking_, _de mlasschmg
in dagbladen, en de slmtmg van _a:;mlegger's inrichLingen van hoterbererdmg
en verkoop; beveelt ...
30 Januari 1940.-2e KRmer.- VoorH. Rolin, voorzitter. Ve1·slaggever: H. Limbourg. Gelijkluidende
conclusie, H. Cornil, eerste advocRat
gerieraal.
~itter

2" KAMER. -

30 Januari 1940.

STRAF.- SAMENLOOP VAN EEN WANBEDRIJF EN VAN TWEE OVERTREDINGEN.
POLITIEGEVANGENISSTRAFFEN OP(1) Verbr., 22 Februari "1!)21
PASIC., 1921, I, 261).

(Bull. en

·-13GESLORPT DOOR
VANGENISSTRAF.

CORRECTIONEELE

GE-

JJij vetoordeeling tot gevangenisstm ffen
_ wegens een wanbedrijf en twee daarmede
sarnenloopende overtredingen, rnoet de
1·echter bevelen dat de politiegevangenisstra ffen opgeslorpt zij n door de correctioneele
gevangenisstmf'.
(Strafwb.,

art 59 )
(LEJEUNE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, in dato
25 Mei 1939, door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Omtrent het middel van ambtswege opgeworpen : schending van artikel 59 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat ltet arrest aanlegger
veroordeelt tot correctioneele gevangenisstraffen en geldboeten, uit hoofde van een
wanbedrijf (feit A) en tot politiegevangenisstraffen en geldboeten, uit hoofde van
twee overtredingen (feiten B en C) gepleegd bij samenloop met gezegd wanbedrijf;
Overwegende dat het arrest niet beslist
dat de politiegevangenisstraffen door de
correctioneele gevangenisstraf opgeslorpt
zijn en daardoor artikel 59 van het Strafwetboek schendt;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
veroordeeling overeenkomstig de wet werd
uitgesproken;
- Om die redenen, het Hof verbreekt
het bestreden arrest .doch in zooverre
slechts het niet bepaalt dat de politiegevangenisstraffen, op de overtredingen
B en C gesteld, opgeslorpt zijn door de
correctioneele gevangenisstraf, op wanbedrijf A gesteld ;...
30 Januari 1940.- 2e Kamer.- Voorzitter, H ..Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
H. Leon Cornil, eerste advo.caat generaal.

2e

KAi\1ER. -

5 Februari 1940.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. STUITING EN SCHORSING VAN DE VERJARING. GEEN CONCLUSIE.
2° VERBREKING. STRAFZAKEN. BEVOEGDHEID VAN HET HOF NA TE
GAAN OF DE PUBLIEKE VORDERING VERJAARD IS.

3° VERJARING IN STRAFZAKEN. 8CHORSING. UITSTEL OM TOE 'l'E
LATEN EEN ONDERZOEK TE DOEN WEGENS VALSCH GE'fUIGENIS. 00RZAAK
VAN SCHORSING.- DUUR.

r.o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. GEEN CONCLUSIE:

STRAFZAKEN. .

1° Bij gebreke van desbetreffende conclusie
is de rechter niet verplicht in zijn beslissing van veroordeeling te verrnelden de
daden van rechtspleging die de verjaring
van de publieke vordering hebben gestuit of de oorzaken die deze verjaring
hebben geschorst (1).
2° Het Hof van verbreking is bevoegd om
na te gaan. of de publieke vordering al
. dan niet verjaard is (2).
3° Het uitstel verleend orn toe te Laten over
te gaan tot een onderzoek op grond van
valsch getuigenis is een wettelijke oorzaak van schorsing van de verjaring der
publieke vordering. Deze verjaring is, in
zoodanig geval, geschorst te rekenen van
den dag van het vonnis dat het uitstel verleent tot den dag van de over het onderzoek
gegeven beslissing (S).
.r.o Bij gebreke van conclusie is de beslissing
van veroordeeling wettelijk met redenen
omkleed, wanneer zij vaststelt, in de bewoordingen van de wet, dat al de bestanddeelen van het misdr~if voorhanden
zijn (t.).
(DEMOULIN, 'f. SAINT-HUBERT CLUB
DE BELGIQUE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, op
17 J anuari 1939 door het Hof van beroep
te Luik gewezen;
I. Wat de beslissing betreft over de
publieke vordering :
Omtrent de eerste twee middelen :
schending van artikelen 28 der wet van
28 Februari 1882-t. April 1900 op de
jacht, 28 der wet van 17 April1878, en 97
der Grondwet, doordat het bestreden ar(1) Zie Verbr., 16 October 1916 (Bull. en
PAsiC., 1017, I, 282) en 26 Maart 1928 (ibid.,
1028, I, 124).
(2) Verbr., 7 J"uli 1931 (Bull. en PAsiC.,
1931, I, 210); 18 Februari en 24 J"uni 1935
(ibid., 1935, I, 165, nr 6, en 292).
(3) Vm•br., 8 Mei 193!) (Ar1·esten van het Hof
van verbreking, 1!)39, blz. 157; Bull. en PASIC.,
1939, I, 228).
4) Verbr., 7 September 1939 (Bull. en
IC., 193!), I, 374).

rest de publieke vordering, wegens de
jachtmisdrijven uitgeoefend, niet vervallen verldaard heeft, dan wanneer, op den
dag van de uitspraak van het arrest, meer
dan een jaar verloopen was sedert den
datum der feiten, en dat geen enkele stuiting of schorsing van de verjaring der
publieke vordering in het arrest is vastgesteld :
Overwegende, eenerzijds, dat, bij gebrek aan conclusien van den beklaagde
dienaangaande, de rechter over den grorid
niet verplicht is, in de beslissing van veroordeeling, de akten van rechtspleging,
welke de verjaring der publieke vordering
gestuit hebben, of de redenen waarom ze
geschorst werd, te vermelden;
Overwegende, anderzijds, dat het Hof
van verbreking bevoegd is om in de stukken der rechtspleging na te gaan of de
publieke vordering ja dan niet verjaard is;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de inbreuken op
de jachtwet, wegens dewelke de aanlegger
veroordeeld werd, op 4 September 1937
gepleegd werden;
Overwegende dat de verjaring der publieke vordering, op 8 November 1937,
regelmatig gestuit werd bij het getuigenverhoor door den onderzoeksrechter, en,
op 25 Januari 1938, bij het onderzoek ter
terechtzitting;
Dat ze, sinds dezen laatsten datum, uit
oorzaak van het vonnis der correctioneele
rechtbank te Dinant, de opschorsing der
zaak bevelende ten einde aan het openbaar ministerie toe te laten een onderzoek wegens valsche getuigenis te vorderen, tot op 23 September 1938, datum
van het bevel van niet-vervolging, geschorst is geweest;
Dat ze, eindelijk, een derde maal regelmatig gestuit werd op 21 November 1938,
bij het vonnis van de correctioneele rechtbank te Dinant, de zaak verschuivende;
Waaruit volgt dat de verjaring der publieke vordering op 17 Januari 1939, datum van het bestreden arrest, niet ver-kregen was, en dat het arrest de in het
middel bedoelde bepalingen geenszins ge·
schonden heeft;
Om trent het derde middel, gericht tegen
de veroordeeling uitgesproken wegens
srriaad, en gesteund hierop dat het arrest
niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat de aanlegger hoegenaamd geen conclusien genomen heeft
v66r den rechter over den grond, en dat
deze, in de bewoordingen der wet, het
bestaan heeft vastgesteld van al de bestanddeelen der inbreuk;
Dat het arrest bijgevolg wettelijk gemotiveerd is;

t4 _,
En overwegende dat de substantieele·
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat d~
veroordeeling overeenkomstig de wet werd
uitgesproken;
·
·
II. Wat de heslissing betreft over de·
burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept en dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt devoorziening en veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
5 Februari 1940. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
2e KAMER. -

5 Februari 1940.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- GEEN
CONCLUSIE.
Bij ge b1·elce van des betre ffende concl-usie is de
beslissing, waarbij een door het vonnis
a quo veroordeeld belclaagde wordt vrijgesp!·oken, wettelijlc met redenen omkleed.
wanneer in die beslissing wo1·dt opgegeven
dat het misdrijf niet bewezen is gebleven
uit het ter terechtz!:tting gedane onderzoe/c.

{CUISINIER, T. DELTENRE.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
5 Februari 1940.- 2e Kamer.- VoO'I'zitter, H. Rolin, voorzitter. VerslagGelijkluidende
gever, H. Lambinet. conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER. -

5 Februari 1940.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN.
W anneer de !'aadkamer een aan den oekldagde telastegelegd wanbedrijf naar de
politierechtbanlc heeft verwezen, en de
correctioneele rechtbank, uitspraak doende in beroep, zich onbevoegd heeft verklaard, omdat die beklaagde plaatsvervangend vrederechter is, bestaat e1·
grond tot regeling van rechtsgebied.

15(PROCUREUR DES KONINGS TE MARCHE,
T. LE MAIRE EN ANDEREN.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
5 Februari 1%0.- 2" Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Pourbaix.- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
2°

KAMER. -

5 Februari 1940.

1° STRAF. -

IDEEELE SAMENLOOP VAN
MISDRIJVEN DIE EEN
1\IIISDRIJVEN. ENKEL FElT UITMAKEN. ZWAARS'I'E
STRAF ALLEEN VAN 'I'OEPASSING.

2°

VERZET.- STRAFZAKEN.-----' VONNIS
BIJ VERSTEK. GEEN BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE. ARREST
UITSPRAAK DOENDE OVER HET BEROEP
DAT TEGEN RET OP VERZET VERLEENDE
VONNIS WERD INGESTELD, ZOO DOOR
HET OPENBAAR MINISTERIE ALS DOOR
DE PARTIJ DIE VERZET DEED. VERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF. ,------ NIET WETTELIJK.

1° W annee1· de rechter vaststelt dat verschillende rnisdrijven het gevolg zijn van een
en hetzelfde rnisdadig opzet, rnag de door
hern uitgesproken straf niet de straf, die
bij de wet voo1· het zwaarste rnisdrijf VOOI'zien is, te boven gaan. (Strafwb., arti-

kel 65.)
2° Wanneer tegen een bij verstek gewezen
vonnis geen beroep we1·d ingesteld doo1· het
openbaa1· rninisterie, rnag het Hof van
beroep dat uitspraak doet over de beroepen
tegen het op het verzet verleende vonnis
ingesteld, z66 door het openbaar rninisterie
als door de partij die verzet deed, de straffen niet verzwaren welke door het bij verstek gewezen vonnis werden opgelegd (1).
(DENS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, op ~ December 1939 door het Hof van ber9ep te
Brussel gewezen;
I. Wat betreft de veroordeeling wegens
oplichting (betichting C) :
Overwegende dat de bestreden beslissing werd gewezen op een rechtspleging
waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesprokene
(1) Verbr., 22 Juli 1939 (Bull. en PAsiC.,
1930, I, 371 en de voetnota 1):

veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
II. Wat betreft de veroordeelingen uitgesproken wegens het dragen van valschen
naam in het openbaar (betichting B) en
wegens het feit van afzetterij, omschreven
in de betichting D, 3o;
Omtrent het middel van ambtswege :
schending van artikel 65 ·van het Straf·
wetboek:
Overwegende dat de eerste rechter,
vaststellende dat die misdrijven, alsookeen
inbreuk op artikelen 196 en 197 van het
Strafwetboek, welk hij ook bewezen verklaarde, de uitvoering waren van eenzelfde strafbaar inzicht, den aanlegger veroordeeld had tot een enkele gevangenisstraf van vijf maanden en een geldboete
van 100 frank, verhoogd met 60 deciemen,
of een vervangende gevangenisstraf van
een maand;
Overwegende dat het bestreden arrest
den aanlegger vrijspreekt van valschheid
en gebruik van valsche stukken, maar de
betichtingen D en D, 3°, te zijnen laste
weerhoudt;
Overwegende dat uit deze beschikkingen in hun geheel blijkt dat het arrest het
vonnis a quo bekrachtigt voor zoover dit
laatste de eenheid van strafbaar inzicht
heeft aangenomen, en dat het de door den
eersten rechter uitgesproken straf behoudt;
Overwegende, nochtans, dat, krachtens
artikel 65 van het Strafwetboek, de
zwaarste straf aileen mocht worden uitgesproken; dat, in het onderhavig geval, eens
de betichting van valschheid en gebruik
van valsche stukken verworpen, de
zwaarste straf deze was van artikel 508bis
van het Strafwetboek, dat als maximum
een gevangenisstraf van drie maanden en
een geldboete van 1,500 frank voorziet ·
Dat, bijgevolg, het bestreden arrest:
door den aanlegger tot vijf maanden en
100 frank te veroordeelen, het voornoemd
artikel 65 geschonden heeft;
III. Wat de veroordeeling betreft uitgesproken wegens de feiten van afzetterii
in de betichting D, 1o en 2°, omschreven ~
Omtrent het middey getrokken uit de
schending van artikelen 7 en 8 der wet
van 1 Mei 181>9, 187 en 188 van het Wethoek van Strafvordering :
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank, door het vonnis op 27 Oogst
1938 bij verstek gewezen, den aanlegger
veroordeeld ha·d tot twee straffen van
200 frank, vermeerderd met 60 deciemen
of een maand vervangende gevangenis~
straf;
Dat deze beslissing jegens het openbaar
ministerie op tegenspraak was gewezen;

dat dit. laatste g·een beroep er teg·en had
ingesteld;
Overwegende dat het verzet van den
veroordeelde er enkel toe strekte dezen
laatste geheel of gedee1telijk van de tegen
hem uitgesproken veroordeelingen te ontlasten; dat noch op dit verzet, noch op het
l10oger beroep tegen het vonnis op verzet,
hetzij door den aanlegger, hetzij zelfs
door het openbaar ministerie ingesteld, de
rechter over den grond den toestand van
den aanlegger, zooals hij bleek uit het
Yonnis bij verstek waartegen het openbaar ministerie geen verhaal had genomen,
mocht verzwaren;
Overwegende dat het Hof van beroep,
niettemin in de plaats der twee geldboeten
door den eersten rechter uitgesproken,
twee hoofdgevangenisstraffen van een
maand heeft gesteld;
Dat het Hof aldus den toestand van
hem, die verzet had gedaan verzwaard
heeft, en de bepalingen in het middel
bedoeld geschonden heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch in zoover slechts
het den aanlegger veroordeeld he eft wegens
het dragen van valschen naam in het open-·
baar en het wanbedrijf van afzetterij bepaald in de betichting D, 3°, alsook wegens
de wanbedrijven van afzetterij in de betichting D, 1° en 2°, omschreven; beveelt
clat het onderhavig arrest zal worden overgeschreven op de registers van het Hof
van beroep te Brussel en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening voor 't overige;
kosten ten laste van den Staat; verwijst
(1) Bij dit arrest schreef de H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal bij het Hof
van verbreking, een nota, gedrukt in Pasicrisie
belge (1940, blz. 46), als voetnota 1 bij den
Franschen tekst van bovenstaand arrest. Uit
deze belangrijke nota vertalen wij het slot,
dat luidt als volgt :
« W anneer de wetgever bepaalt dat het
misdriji' « verband moet houden met de uitvom·ing van een overeenkomst "• wil hij doen
gelden dat artikel 16, alinea 1 (wet van
17 April 1878), niet van toepassing is indien
het misdrijf en de overeenkomst zich met
elkander vereenzelvigen, 't is te zeggen :
indien het misdrijf bestaat in het aangaan
zelf van de overeenkomst (zie ALBERIC
RoLrN, Belg. jud., 1882, col. 689; Verbr.,
2 December 1935, Bull. en PAsrc., 1936, I, 72;
1·edenen van het arrest Verbr., 11 Februari
1935, Bull. en PAsrc., 1935, I, 152). Voegen
we daarbij dat indien, in zoodanig geval,
.artikel 16 van geenerlei toepassing is, de

16de zaak aldus omschreven naar het Hof
van beroep te Luilc
5 Februari 1940.- 2e Kamer.- Vool'zitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Lambinet. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.
2e KAMER.

12 Februari 1940.

BEWIJS. STRAFZAKEN.
VALSCHE
AANVULLENDE EED- IN BURGERLIJKE
ZAKEN. BETALING BIJ EEDE GELOOCHEND. BEWIJS VOLGENS DE REGELEN VAN HET BURGERLIJK RECHT.

Wanneer het bestaan van een juridisch feit,
dat v66r den burgerlijken rechter het
voorwerp was van een aanvullenden eed
(ter zake, de betaling van een geldsom),
opnieuw wordt ter sprake gebmcht naar
aanleiding van een stmfrechtelijke vervolging wegens valschen eed, moet de
rechter, die van deze vervolging kennis
neemt, zich gedragen naar de 1·egelen van
het burgerlijk recht (wet van 17 April
1878, art. 16), en mag hij niet het bewijs
door getuigen toelaten, indien de waarde_
van het juridisch feit 1,500 frank te
boven gaat (1).
(STEVENS, T. GREGOIRE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, op 22 November 1939 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
reden er van is dat, zoowel v661• de burgerlijke
als vbbr de strafrechtbank, het bewijs van
een feit, dat in zich zelf strafbaar is, kan
geleverd worden door getuigen (Burgi. Wb.,
art. 1348). Kortom, opdat de bij het Wetboek
van Strafvordering bepaalde regelen, betreffende het bewijs, vbor den strafrechter hun
toepassing zouden verliezen, .is het vereischt
dat de overeenkomst, wier bestaan wordt
ontkend of verklaring wordt betwist, weze :
niet een tot bet misdrijf zelf behoorend
bestanddeel, maar wel een voorafgaande en
noodzakelijke voorwaarde van dit misdrijf (zie
hooger vermeld arrest van 11 Februari 1935),
derwijze dat de strafrechter zal te beslissen
hebben over een eigetilijke prejudicieele vraag
van burgerlijk recht.
Overigens, alhoewel de wetgever enkel de
" overeenkomsten " vermeldt, staat het vast
dat artikel 16 ook van toepassing is op aile
juridische feiten of handelingen ... •

-17Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 16 der wet van 17 April1878,
1341 (wet van 14 April1938), 1348 en 1349
van het Burgerlijk Wetboek :
A. Wat betreft de beslissing op de publieke vordering :
Overwegende da.t de a.a.nlegg·er veroor·deeld werd bij toepa.ssing van artikel 226
van het Strafwetboek, om, te Brussel, op
7 September 1938, ter zitting van den
werkrechtersraad voor bedienden; een valscherr eed te hebben gedaan in burgerlijke
zaken;
Overwegende dat door het bestreden
arrest wordt vastgesteld dat de werkrechtersraad, krachtens artikelen 1357, 2°,
en 1366 en volgende van het Burgerlijk
W etboek, ambtshalve aan den aanlegger
den eed had opgedrag·en : « ik zweer,
van Ernestine Gregoire, niet te hebben
ontvangen zekere sommen bedragende
meer dan 1,500 frank";
Overwegende dat het bewijs der valsch1teid van den gedanen eed, v66r den. strafrechter, door het openbaar ministerie
moest geleverd worden, en dat daarin
moest begrepen worden het bewijs der
betaling van de sommen aangeduid in de
bewoordingen van den opgedragen eed;
Dat a.an het arrest verweten wordt zijn
beslissing hierop te hebben gesteund, dat
het bewijs van die betaling niet zou beheerscht zijn door de bepalingen van artikel 16 der wet van 17 April 1878 en artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek
(gewijzigd door de wet van 14 April1938),
en dat het zou kunnen afgeleid worden uit
getuigenissen, zelfs wanneer er geen begin
van bewijs door geschrift bestaat;
Overwegende dat het bewijs van de betaling eener schuld het bewijs is van een
r.echtsdaad of rechtshandeling waara;m de
wet het gevolg, aangeduid in artikel 1234
van het Bnrgerlijk Wetboek, verleent, en
die in de "zaken" bedoeld bij artikel 1341
begrepen is;
Overwegende dat de werkelijkheid van
deze rechtsdaad of rechtsha.ndeling, in
casu, de voorafgaande voorwaarde was
van de valschheid van den gedanen eed,
't is te zeggen van het wanbedrijf, en bijgevolg, het voorwerp was van een "prejudicieel geschil " in den zin der wet van
17 April 1878, hoofdstuk III;
Overwegende dat de wetgever niet gewild heeft dat, in dergelijk geval, de verplichte bewijsvoering aan het stelsel yan
wettelijke bewijzen, door de burgerh,1ke
wet ingericht, zou ontsnappen; dat de
beoordeeling over eenzelfde "geschil van
burgerlijk recht " aan verschillende regels
zou onderworpen zijn naar gelang van de
rechtsmacht voor dewelke de zaak aanVERBR., 1%0. - 2 ,

hangig is gemaakt, en gebeurlijk zou kunnen afhangen van een keus.gedaan door
den aanlegger in de burgerlijke vorde·
ring;
Overwegende dat uit de voorbereidende
werken der wet van 17 April 1878 blijkt
dat de uitdrukkingen « verband houdt met
de uitvoering van een overeenkomst " en
« bij de uitspraak over het bestaan van
die overeenkomst of over haar uitvoering "• in artikel 16 slecbts strekken tot
aangeven van voorbeelden; dat ze niet als
doel hebben de toepassing van het bierhoven aangehaald beginsel, waardoor de
wetgever zich heeft laten leiden, te beperken, en de beoordeeling over een werkelijk
prejudicieel geschil van burgeJ;lijk recht,
v66r den strafrechter, aan het stelsel van
vrijheid, nopens de bewijzen, te onderwerpen;
.
Overwegende dat de rechter over den
grond, door zijn beslissing te steunen hierop, dat het bewijs van het feit, dat hij
wien door den rechter ambtshalve een eed
werd opgedragen een valschen eed heeft
gedaan, noodzakelijk onderworpen is aan
dezelfde regels waaraan het bewijs der
valschheid van een gedingbeslissenden
eed is onderworpen, en door te beslissen
zooals bij deed, het artikel 16 der wet van
17 April 1878 en artikel 1341 van het
Burgerlijk Wetboek (gewijzigd door de
wet van 14 April1938) overtreden heeft;
B. Wat de beslissing betreft op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking der op
de publieke vordering gewezen beslissing
noodzakelijk de verbreking met zich sleept
van de op de burgerlijke vorde.ring gewezen beslissing welke er het gevolg van
is·
'om die redenen, het Hof verbreekt de
bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het Hof van beroep
te Brussel en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van het vernietigd arrest; veroordeelt de verweerster
tot de kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
12 Februari 1940.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Deleuze. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.
2e KAMER. -

12 Februari 1940.

1° BEDELARIJ. - BJ.JLOOPER VAN
BLIEKE VROUWEN. - BEGRIP.
2° WET. - VERKLARING. - NIET

PU~
O~f-

-18SCHREVEN TERM. KENIS.

GEWONE BETEE-

1° Is bijloo'l!er (souteneur) van publieke
· vrouwen h~j die zonder schaamte een deel
der opbrengst van.den onzedelijken handel van een publieke vrouw ontvangt en
leeft op de kosten van deze, 't is te zeggen
zich ten laste van een publieke vrouw
geheel of geqeeltelijk de tot zijn eigen
bestaan noodzakelijke geldmiddelen verschaft. (Wet van 27 November 1891,
- artt. 8 en 13.)
,2° W anneer de wet den zin van een term
niet bepaalt, heeft deze term in de wet
zijn gewone beteekenis.

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
T. CAPPOEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 28 November 1939 door de rechtbank van
eersten aanleg te Bruss.el, zetelende · als
rechter in hooger beroep van politiezaken,
gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 8 en 13 der wet van 27 November 1891, doordat (eerste onderdeel)
het bestreden vonnis " ten onrechte heeft
aangenomen dat de geldmiddelen voortkomende uit de uitbating van de prostitutie noodzakelijk, ter uitsluiting van al
ander normaal geldmiddel, het levensonderhoud moeten verzekeren van den
·souteneur >>, en doordat (tweede onderdee!), het bestreden vonhis vereischt dat
de souteneur landlooper weze :
Overwegende dat het bestreden vonnis
een beslissing van de politierechtbank te
Brussel te niet doet, welke de terbeschik.kingstelling van de regeering beveelt van
den verweerder, als souteneur van publieke vrouwen;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
.dat de verwee.rder werkloozensteun trekt
welke als voldoend verondersteld wordt
tot zijn levensonderhoud;
Dat die beslissing hierop is gesteund,
dat, '' in onze wetgeving, het gebrek aan
·eerlijke levensmiddelen, vervangen door
'de opbrengst van de prostitutie om in het
Ievensonderhoud van den cc souteneur n te
voorzien, als een wezenlijk bestanddeel
zou voorkomen in de bepaling van den
staat van cc souteneurn, en dat in het onderhavig geval, cc indien de verweerder de
opbrengst van de prostitutie zijner vrouw
tot zijn levensonderhoud gebruikt, dat
slechts is in aanvulling of vervanging van
andere normale geldmiddelen >>;
Overwegende dat, aldus gemotiveerd, de

beslissing aan artikel 8, alinea 2, der wet
van 27 November 1891, een beperkende
draagwijdte toeschrijft, welke uit zijn
tekst niet blij kt;
Overwegende dat de wetgever van de
uitdrukking cc souteneur van publieke
vrouwen >> geen bijzondere bepaling heeft
gegeven; dat ze derhalve in de wet haar
gewone beteekenis heeft;
Overwegende dat, in de gewone beteekenis, cc souteneur >> is deze die, zich niet
schamende een dee! van de opbrengst te
ontvangen van den onzedelijken handel
van een publieke vrouw, op haar kosten
leeft;
Dat dit begrip, waarnaar, zooals blijkt
uit de voorbereidende werken der wet, de
wetgever zich gedragen heeft als wezenlijk bestanddeel niet bedraagt dat de
cc souteneur '' a! andere om 't even welke
levensmiddel misse;
Dat daaruit voortvloeit dat de in het
middel bedoelde artikelen van toepassing
zijn op elken enkeling die, uit de prostitutie eener publieke vrouw voordeel trekkende, zich ten laste van deze geheel of
gedeeltelijk de tot zijn eigen bestaan noodige geldmiddelen verschaft;
Dat aldus, het eerste middel in rechte
gegrond is en dat het onderzoek van het
tweede middel als zonder belang vomkomt;
Om die redenen, het Hof verbreekt
het bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig arrest zal overgesch; even worden
op de registers der rechtbank van eersten
aanleg te Brussel en dat melding er van
zal gemaakf worden op den kant der vernietigde beslissing; veroordeelt den verweerder tot de kosten; verwijst .de zaak
naar de correctioneele rechtbank te Nijvel,
zetelende als rechter van hooger beroep in
politiezaken.
12 Februari 1940.- 2" Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Deleuze. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
2" KAMER. -

12 Februari 1940.

BEROEP. - STRAFZAKEN. - EENPARIGHEID. - VERMEERDERING VAN DR AAN
DE BURGERLIJKE PARTJJ TOEGEKENDE
SCHADEVERGOEDING. - EENPARIGHEID
NIET VEREISCHT.
Moet niet gewezen zijn met eenparigheid, de
beslissing van den rechter in beroep die
het bedrag vermeerdert van de schadevergoeding, door den eersten rechter toe-
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gekend aan de burgerlijke partij, welke beroep instelt. (Wet van 4 September 1891,
art. 2.)

(BORGHMANS, T. JADOUL.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
12 Februari 1940. 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter.- VerslagGelijkluidende
gever, H. Limbourg. conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER. -

12 Februari 1940.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. DUBBELZINNIGE REDENEN.
Is niet met redenen omkleed, overeenkomytig
artikel 97 van de Grondwet, de beslissing
die, om aan de burgerlijke partij haren
eisch te ontzeggen, slechts steunt op
redenen die dubbelzinm:g zijn. Dubbelzinnige. redenen staan gelijk met gebrek
aan redenen.

(TRAMWAYS ELECTRIQUES DE GAND,
T. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP D'HAENE.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.

ARREST (uittreksel).
Gelet op het bestreden arrest op 13 December 1939 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel :
Overwegende dat, eenerzijds, het procesverbaal der terechtzitting van het Hof van
beroep vaststelt dat " de tolk heeft vertaalt hetgeen er te vertolken was, na verklaard te hebben de Vlaamsche taal te
bezitten » (sic) en dat " gedurende de
debatten der zaak er aileen gebruik werd
gemaakt der Nederlandsche taal »;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest den aanlegger akte geeft van besluiten waarin hij beweert << dat de vertaler verklaard heeft zich niet in het Nederlandsch te kunnen uitdrukken en de
vertaling van de door den beschuldigde
gebruikte taal in het Fransch heeft
gedaan » (sic);
Overwegende dat di~ beschikkend gedeelte van het arrest en de meldingen van
het zitting·sblad tegenstrijdig zijn, zoodat
het Hof in de onmogelijkheid verkeert om
een deg·elijke controle uit te oefenen over
de naleving van de door de wet van
15 Juni 1935 op straf van nietigheid
voorgeschrevene bepalingen;
Dat het arrest aldus artikel 97 der
Grondwet he eft geschonden;
0

12 Februari 1940.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
2e. KAMER. -

•

•

0

• • • • • •

0

•

0

Om die red en en, het Hof verbreekt ...
12 Februari 1940.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.

12 Februari 1940.

FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE
TAAL.- WET VAN 15 JuNI 1935. VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST
STRIJDIG MET DE VERMELDINGEN VAN
HET ZITTINGSBLAD. - 0NMOGELIJKHE.ID
VOOR HET HoF ZIJN CONTROLE OVER
HET NALEVEN VAN DE. WET UIT TE
OEFENEN. - VERBREKING.
Wanneer uit hoofde van de tegenstrijdigheid
bestaande tusschen de vaststellingen van
het arrest en de ve!"rneldingen ·van het
zittingsblad, het Hof in de onmogel~jlcheid
is gesteld o·m na te gaan of de op stm ffe
van nietigheid voorgeschreven regelen van
de wet van 15 Juni 1935, betreffende het
gebruik de!' talen in gerechtszaken, werden nageleefd, moet het arrest verbroken
worden.

2e KAMER.

12 Februari 1940.

VERJARING IN STRAFZAKEN. PUBLIEKE VORDERING. 0VERTREDING. - TERMIJN. - STUITING.
Behoudens bi.jzondere bepaling is de termijn
van verjanng van de publieke vordering
uitgeoefend wegens een overtreding : zes
maanden; deze termijri wordt slechts
gestuit door daden van onderzoek of van
vervolging, die plaats hebben v66r dat
hij verstreken is. (Wet van 17 April
1878, artt. 21, 23 en 26.)

(VAN HOREN EN ANDEREN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
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12 Februari 19t.O.- 2e Kamer.- VoorVerslagzitter, H. Rolin, voorzitter. gever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.

(DOiVI.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, op 6 December 1939 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Omtrent het eenig middel tot verbre2e KAMER. - 19 Februari 1940.
king : schending van artikelen 1124 van
RECHTERLIJKE INRICHTING. het Burgerlijk w·etboek, 1 van het
SAMENSTELLING VAN DEN ZETEL. Koninklijk besluit nr 22 van 24 October
ZELFDE MAGISTRAAT OPVOLGEND SUB1934, 574 van het Wetboek van koophandel, en 489 van het Strafwetboek;
STITUUT VAN DEN PROCUREUR DES
KONINGS EN RAADSHEER IN HET HoF
Overwegende dat het bestreden arrest
VAN BEROEP.
vaststelt dat de Naamlooze vennootschap
«Quickly-Nord "• waarvan de aanlegger
Moet verbroken worden het a·n·est van het afgevaardigde beheerder was, failliet verHof van beroep, dat uitspraak doet in klaard werd; dat ze de bekentenis van de
strafzaken en waaraan heef~ deel genornen · staking harer betalingen niet gedaan had;
als raadshee1· een rnagistraat die v1·oeger, de boeken door de wet vereischt niet had
in dezelfde zaak, het arnbt van substituut gehouden, en den inventaris door de wet
van den procureur des Konings had uit- voorgeschreven niet had opgemaakt;
geoefend (1) .
Overwegende dat de aanlegger veroordeeld werd wegens het wanbedrijf van
(VREYS,
bankbreuk;
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
Overwegende dat de voorziening bedat de aanlegger, bij artikel 1 van
Arrest overeenstemmend met den kor- weert
het Koninklijk besluit nr 22 van 24 Octen inhoud.
tober 1934, onbekwaam verklaard zijnde
de bedieningen van beheerder niet geldig
19 Februari 19t.O.- 2e Kamer.- VoorVerslag- heeft uitgeoefend, en dat hij, derhalve te
zitter, H. Rolin, voorzitter. gever, H. Vitry. - Gelijkluidende conclusie, dien titel, niet als bankbreukige kon verH. Leon Cornil; eerste advocaat generaal. volgd worden ;
Overwegende dat het voormeld besluit
ten opzichte van sommige veroordeelden
verbod inhoudt om deel te nemen aan het
beheer van vennootschappen op aan2e KAMER. - 19 Februari 1940.
deelen;
Overwegende dat dit verbod geenszins
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP.
als gevolg heeft deze veroordeelden te
BEHEERDER DIE HET BEHEER WAARrangschikken in de categorie van de onbeNEEMT IN STRIJD MET HET VERBOD DAT
kwamen tot sluiten van contracten, beZEKERE VEROORDEELDEN TREFT.
doeld in artikel 1124 van het Burgerlijk
ZULKS VERHINDERT NIET DAT HIJ GEWetboek;
STRAFT WORDT WEGENS BANKBREUK.
Dat de eenige door het besluit voorziene
Wanneer een beheerder een naarnlooze ven- sanctie bestaat in straffen die toe te passen
nootschap heeft beheerd in strijd rnet het zijn op hem die het verbod overtreedt;
Overwegende, weliswaar, dat, in het ververbod dat zekere veroordeelden treft,
verhindert deze ornstandigheid geenszins slag aan den Koning, dat het besluit voordat hij gestraft wordt wegens bankbreuk, afgaat, gezegd is dat dit verbod « het
in geval van faillissernent van die ven- karakter, van een onbekwaamheid " heeft,
nootschap (2). (Kon. besl. nr 22 van maar dat deze uitdrukking daar wordt gebruikt als tegenstelling met « het karakter
24 October 1934, art. 1.)
van een straf " en niet in den zin van een
echte onbekwaamheid op burgerlijk ge(1) Zie Verbr., 22 November 1909 (Bttll. en
bied;
PASIC., 1909, I, 445); 13 Juni 1910 (ibid.,
Overwegende, ten andere, dat de aan1910, I, 345); 3· Febrnari 1920 (ibid., 1920,
legger ten onrechte deze voorgewende
I, 48).
onbekwaamheid opwerpt; daar het ver(2) Over den aard van het verbod gesteld
bod uitsluitend in het belang van derden,
bij artikel 1 van het Koninklijk beslnit nr 22
als behoedmiddel tegen de veroordeelden
van 24 October 1934, zie Verbr., 13 Juli 1936
gesteld is;
(Bull. en PASIC., 1936, I, 351).
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
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met uit te spreken zooals het deed, ver
van de in het middel bedoelde wetsbepalingen te schenden, deze, integendeel,
juist heeft toegepast;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
veroordeeling overeenkomstig de wet werd
uitgesproken;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt den annlegger
tot de kosten.
19 Februari 1%0. 2" Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal.
2" KAMER. -

19 Februari 1940.

BEROEP. - STRAFZAREN. - HoF VAN
BEROEP BEROUDT STRAF, MAAR NIET RET
UITSTEL. - EENPARIGREID VEREISCRT.

Wannee1· het Hof van beroep de door den
eersten rechter uitgesproken straf behoudt,
moet het bij eenparigheid beslissen om
aan beklaagde het voordeel van het door
den eersten rechter verleende uitstel te
onttrekken (1). (Wet van 18 Juni 1869,
art. HO, aangevuld door artikel 2 der
wet van 4 September 1891.)

VERJAARD WAS. BLIJFT NA VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING
BESTAAN.
1° De beschikking van de raadkamer,
waarbij een wanbedrijf naar den politierechter wo1·dt verwezen omdat er verzachtende omstandigheden bestaan, maakt van
dit wanbedrij f een overtreding; de termijn
van verjaring van de publieke vordering
mag derhalve, behoudens het geval van
schorsing der verjaring, niet worden verlengd na het jaar te rekenen van den dag
der feiten (2). (Wet van 17 April 1878,
artt. 21, 23 et 26.)
2° Wanneer de burgerlijk"e vordering werd
ingesteld voor dat de verjaring van de publieke vordering bereikt is, ontsnapt zij
aan de verjaring die daarna de publieke
vordering komt treffen (2). (Wet van
17 April 1878, art. 26, aangevuld door
artikel 1 der wet van 30 Maart 1891.)
(BOUCKAERT, T. BOIS D'ENGRIEN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
19 Februari 1940. 2" Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal. - Raadsman, H. Eugene 'Reumont (der Balie van Bergen).

(LERIME, T. DUSSART
EN ANDEREN.)
I

Arrest overeenstemmend met den korten inhoudt.
19 Februari 1%0. 2" Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal.
2" KAMER.

19 Februari 1940.

2" KAMER. -

26 Februari 1940.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VEROORDEELING. - DATUM VAN RET
FElT ONZEKER. - GEBREK AAN REDENEN.
2° VERJARING IN STRAFZAKEN.DE RECRTER IS, BIJ VEROORDEELING,
GEROUDEN DEN DATUM VAN RET FElT
OP TE GEVEN.

1° VERJARING IN STRAFZAKEN.NAAR DEN POLITIERECRTER VERWEZEN
WANBEDRIJF. TERMIJN VAN VERJARING.
2° VERJARING IN STRAFZAKEN.BURGERLIJRE VORDERING INGESTELD
VOOR DAT DE PUBLIEKE VORDERING

1° Is niet wettelijk met redenen omkleed het
vonnis van veroordeeling dat, daar het
onzekerheid laat aangaande den datum
van de feiten, het Hof in de onmogelijkheid stelt om na te gaan of de publieke
vordering al dan niet verjaard was (-3).
(Grondwet, art. 97.)

(1) Verbr., 13 Juli 1936 (Bull. en PASIC.,
1936, I, 355).
(2} Verbr., 5 Juni en 24 October 1939 (Bull.
en PASIC., 1939, I, 276 en 436; Ar1·esten van
het Hof van verbreking, 1939, blz. 168).

(3) V aste rechtspraak; zie onder andere
Verbr., 25 April 1939 (Arresten van het Hof
van vetbreking, 1939, blz. 144; Bull. en PASIC.,
1939, I, 207).

-222o De rechter moet, bij veroordeeling, den

2o GEMEENTEVERORDENING.-VER:

datum van de strafbare feiten bepalen
om aan het Hof toe te laten na te gaan
of de publieke vordering al dan niet verjaard was (1).

BOD AAN RONDVENTERS EN LEURHANDELAARS BINNEN DE HUIZEN TE KOMEN
ZONDER ER GEROEPEN TE ZIJN. NIET
IN STRIJD MET DE WETTELIJKE VERORDENINGEN BETREFFENDE DEN LEURHANDEL.

{VAN HOUTRYVE EN WATERING
VAN BLANKENBERG.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
26 Februari 1940. 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggeve1', H. Wouters. - Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal. - Raadsman, H. Hermans.

2° KAMER. -

26 Februari 1940.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. CoNCLUSIE. BEANTWOORDING DOOR DEN RECHTER.

De rechter is gehouden te antwoorden op de
door partijen aangevoerde excepties; hij
is niet ve1·plicht in het bijzonde1· te antwoorden op iedere bewijsvoering aangebracht tot staving van die excepties (2).
(Grondwet, art. 97.)
{VERVAECKE, T. LOOSVELT.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
26 Februari 1940. 2e Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil,
eerste advocaat generaal. - Raadsman,
H. Marcq.
2e KAMER. -

26 Februari 1940.

1° KOOPHANDEL-KOOPMAN. -LEURHANDEL. REGLEMENTEERING DOOR
KONINKLIJKE BESLUITEN.- IN ROEVER
HET POLITIERECHT DER GEMEENTERADEN BLIJFT BESTAAN.

(1) Zie voetnota 3 op vorige bladzijde.

(2) Vaste rechtspraak; zie onder andere
Verbr., 6 Februari 1939 (A!'!'esten van het Hof
van verbreking, 1939, blz. 43 en de voetnota).
(3) Ret Koninklijk besluit n' 82 van
28 November 1939, genomen krachtens de
volmachten verleend aan den Koning door de
wet van 1 Mei 1939, heeft de samengeordende

3o GEMEENTEVERORDENING. VOLSTREKT VERBOD AAN RONDVENTERS
EN LEURHANDELAARS AAN DE DEUREN
TE BELLEN EN AAN TE KLOPPEN. STRIJDIG MET DE VERORDENINGEN BETREFFENDE DEN LEURHANDEL. NI:ET
WETTIG.

1o De l'egeling van den leurhandel getro ffen

dom· krachtens de volmachten genomen
Koninklijke besluiten ontne~mt aan de
gemeenteraden niet de macht om politiemaatmgelen voor te schrijven ten aanzien
van de leurhandelaars, doch deze maatregelen mogen niet strijdig zijn met de
bepalingen van geiwemde Koninklijke
besluiten {3). (Kon. besl. van 29 December 1936, tot samenordening van
de reglementen betreffende den leurhandel, art. 19.. )
2° De gemeenteraad kan, krachtens zijn
politiebevoegdheid, aan de rondventers en
leurhandelaars verbieden de huizen binnen te gaan zonder e1· geroepen te zijn;
aldus handelt hij niet in strijd met de
wettelijke verordeningen op den leurhandel {3). (Wetten van 16-24 Augustus ·
1790, titel XI, art. 3; gemeentewet van
30 Maart 1836, art. 78; kon. besl. van
29 December 1936, hierboven vermeld,
art. 19; politieverordening· van 3 Augustus 1901, van de gemeente Ukkel,
art. 106.)
3° De gemeenteraad kan niet, in de uitoefening van zijn politiebevoegdheid,
voorschrijven dat het te allen tijde en op
geheel het grondgebied van de gemeente,
aan rondventers en leurhandelaars, verboden zal zijn te bellen of aan te kloppen
aan de dew·en, want door dit verbod komt
hij in str~jd met de wettelijke verordeningen betreffende den leU1·handel (3). (Kon.
besl. van 29 December 1936, hoogervermeld, art. 19; verordening van de
gemeente Ukkel van 3 Augustus 1901,
art. 106.)
bepalingen van het Koninklijk besluit van
29 December 1936 opgeheven en een nieuwe
reglementeering ingevoerd, die echter de voornaamste beginselen onaangeroerd heeft gelaten. Aangaande het begrip " openbare
rust "• zie Verbr., 10 Augustus 1863 (Bull. en
PAsrc., 1863, I, 307).

23 {PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
T. SOBii.Y.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis, op 25 November 1939, gewezen door de correctioneele rechtbank te Brussel, statueerende
.als rechter in hoog·er beroep over de politiezaken;
I. Omtrent het middel van de voorziening : schending van artikelen 107 der
Grondwet, 7 der wet van 2-17 Maart 1791,
78 der Gemeentewet van 30 Maart 1836,
106 en 272 van het politiereglement der
gemeente Ukkel, doordat het bestreden
vonnis geweigerd heeft deze reglementaire
beschikkingen op den beklaagde toe te
passen, onder voorwendsel dat ze onwettelijk zouden zijn, dan wanneer ze genomen waren binnen de perken in zake
politiemacht van den Gemeenteraad :
Overwegende dat de verweerder, op
.aanzoek van den ambtenaar van het
·openbaar ministerie bij de politierechtbank
te Ukkel, gedagvaard was geweest om
v66r deze rechtbank te verschijnen als
beticht van, "te Ukkel, op 6 en H Maart
1939, als leur.der, roeper of reizende koopman, aan de deuren te hebben gebeld en
geklopt, of in de huizen te zijn binnen
gegaan, zonder er geroepen te zijn, om
zijn waren te verkoopen »;
Overwegende dat, na bij toepassing van
.artikelen 106 en 272, alinea 2, van het
politiereglement in het middel bedoeld,
Dp tegenspraak te zijn veroordeeld geweest tot twee geldboeten van 15 frank,
de verweerder door het bestreden vonnis
Dntslagen werd van de vervolging, om de
enkele reden dat de beschikkingen van
voormeld artikel 106 de perken zouden te
buiten gaan van de macht om verordeningen van gemeentelijke politie uit te
vaardigen, zooals ze bij artikel 78 der wet
van 30 Maart 1936 aan de gemeenteraden is toegekend;
Overwegende dat artikel 106 twee
·onderscheiden bepalingen inhoudt : 1° verbod aan de leurders en reizende kooplieden aan de deuren te kloppen en te
bellen; 2o verbod aan dezelfden de lmizen
binnen te gaan zonder er geroepen te
zijn;
Dat er dient nagegaan of het bestreden
vonnis, door te weigeren van elkeen dezer
bepalingen toepassing te doen, de wetten
heeft overtreden;
. Overwegende dat, luidens de Koninklijke besluiten op de reglementeering van
den reizenden koophandel, op 29 December 1936 samengeschakeld, en op den
datum der feiten ten laste van verweerder

nog in werking, de beschikkingen van gezegde besluiten " niet te kort doen aan
de aanvullende reglementen en besluiten
getroffen door de provincie- en gemeenteoverheden binnen de perken hunner
bevoegdheid" (artikel 19 van het samengeschakelend besluit);
Dat daaruit volgt dat de beschikking
van artikel 106 slechts onder een dubbele voorwaarde wettelijk verplichtend
kunnen erkend worden : '1 ° dat ze niet
in strijd zijn met deze der samengeschac
kelde Koninklijke besluiten; 2° dat ze
getroffen werden binnen de perken der
bevoegdheid van den gemeenteraad;
Overwegende dat geen enkele bepaling
der samengeschakelde Koninklijke besluiten aan de _reizende kooplieden het
recht toekent de huizen binnen te gaan
zonder dat ze er geroepen werden; dat, te
dien opzichte, enkel blijft na te gaan of
het in de macht van den gemeenteraad lag
zulks te verbieden;
Overwegende dat, luidens het decreet
van 16-24 Oogst 1790, titel XI, artikel 3,
wat in zake politie aan de waakzaamheid
van de gemeentebesturen is toevertrouwd,.
namelijk bedraagt : ... 2° de zorg de
wanbedrijven tegen de openbare rust te
bedwingen en te straffen ... ;
Overwegende dat de gemeenteraden,
~rekening houdende met de plaatselijke
omstandigheden, behooren te oordeelen
~of het feit, dat de leurders in de huizen
,,binnengaan zonder dat ze daar werden
~geroepen, van aard is de openbare rust
'te storen;
l Dat, door den verweerder te verzenden
van het vervolg tegen hem ingespannen
uit hoofde van in de huizen te zijn binnengegaan zonder er geroepen te zijn geweest,
om de eenige reden dat, door dit verbod
te verordenen, de gemeenteraad zijn machten zou overschreden hebben, het bestreden vonnis artikel 78 der gemeentewet
en artikel 3 van titel XI van het decreet
van 16-24 Oogst 1790 heeft geschonden;
II. Omtrent het middel van ambtswege:
schending van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat, luidens de op 29 December 1936 samengeschakelde Koninklijke besluiten (art. 1, 11 en 12), de handel
met rechtstreeksch aanbod van waar
welke van deur tot deur wordt te koop
gesteld, is toegelaten of verboden naar
gelang der waar die er het voorwerp van
is; dat, wanneer die handel, wat zijn
voorwerp betreft, toegelaten is, hij dan
nog slechts mag gedreven worden door de
personen die van de gouvernementeele
overheden de kaart van leurhandelaar •
bekomen hebben; dat de Koning de uren
bepaalt waarop het rondventen, met toe-

I
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-24 ·gelaten waar, van deur tot deur, aan de
handelaars die toelating hebben bekomen,
verboden is, zonder dat deze bepaling afbreuk doet aan de reglementen en besluiten bedoeld bij artikel 19;
Overwegende dat het feit, voor een
venter of een leurhandelaar, aan de deuren te kloppen of te bellen, de gewone
wijze is waarop hij zijn waar van deur
tot deur aanbiedt;
Overwegende dat, wanneer het ·begaan
is door een persoon die niet in het bezit
is van een kaart van leurhandelaar, of die
waar verlwopt welke het voorwerp van
een leurhandel van deur tot deur niet mag
uitmaken, of die werkzaam is op de uren
waarop die handel door den Koning verboden is, het feit door de samengeschakelde Koninklijke besluiten gestraft wordt
(art. 13);
Dat deze "straffen, aldus voorzien door
de Koninklijke besluiten, welke kracht
van wet hebben, niet mogen vervangen
worden door andere straffen, voorzien
door een gemeentereglement;
Overwegende dat, indien het integendeel een leurhandelaar is die, regelmatig
toelating bekomen hebbende, op uren
door den Koning niet verboden, van deur
tot deur waar aanbiedt welke het voorwerp van dergelijken handel mag uitmaken, de daad door de Koninklijke
besluiten geoorloofd is;
Dat het gemeentereglement, binnen de
perken der gemeentepolitie genomen,
waarbij die daad te allen tijde en op
gansch het grondgebied der gemeente
verboden wordt, met de Koninklijke
besluiten in strij d is;
'
Overwegende dat zulks het geval is
voor de hier ontlede beschikking van het
Politiereglement der gemeente Ukkel dat,
op volstrekte wijze, aan de venters en
leurhandelaars verbiedt ooit en op om het
even welke plaats, aan de deuren te bellen
of te kloppen;
·
Dat, door den verweerder te ontslaan
van de vervolging uit dien hoofde, om de
eenige reden dat dit absoluut, en, in aile
geval, afgeschaft en niet meer toepasselijk verbod, eertijds door den gemeenteraad, buiten de perken van zijn machten,
zou verordend zijn geweest, en zonder een
enkele feitelijke omntandigheid aan te
halen, van aard om te laten nagaan of de
verweerder, door aan de deuren te kloppen of te bellen, de samengeschakelde
Koninklijke besluiten had overtreden, de
rechter over den grond de controle van
het Hof van verbreking verijdelt, en, op
dit punt, zijn beslissing niet met redenen
omkleedt; .
Om die redenen, het Hof verbreekt

het bestreden vonnis; zegt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de rechtbank van eersten
aanleg te Brussel en dat melding er van
zal gemaakt worden op den kant der
vernietigde beslissing; verwijst verweerder
tot de kosten; verwijst de zaak naar de·
rechtbank van eersten aanleg te Leuven,
zetelende in graad van beroep in politiezaken.
26 Februari 19~0. - 2° Kamer. Voorzitte1·, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Soenens. Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal.
2° KAMER. -

4 Maart 1940.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -WETTELIJK ~1ET REDENEN OMKLEEDE BESLISSING.I
Is wettelijk rnet redenen ornkleed de beslissing van de correctioneele 1·echtbank die,
ve1·klarend dat de strafrechter onbevoegd is
orn kennis te nernen van de vordering van
de burgerlijke partij, terecht vaststelt dat
de publieke vordering verjaard is, en
dat de burgerlijke vordering niet werd
ingesteld v66r den dag waarop die verjaring bereikt was (1). (Wet van 30 Maart
1891, art. 1.)

(STAD DOORNII<, T. RAES.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis, op
1? November 1939 door de correctioneele
rechtbank te Doornik, zetelende in graad
van hooger beroep, gewezen;
Omtrent het eenig middel tot verbreking : schending van artikel 97 der
Grondwet, doordat, bij het bestreden
vonnis, de correctioneele rechtbank verklaard heeft dat de politierechtbank niet
bevoegd was om over de burgerlijke vordering, door de aanlegster ingesteld, te
beslissen, zonder de reden aan te duiden
waarom de rechtbank zich van ambtswege onbevoegd had moeten verklaren,
wat 'het Hof van verbreking belet na te
gaan of het bestreden vonnis, terecht, op
dat punt het vonnis der politierechtbank
heeft gewijzigd, welke zich onbevoegd had
(1) Vergelijk Verbr., 7 1\'Iaart en 5 Juni
1939 (A1Testen van het Hof van vm·b1·elcing,.
1939, blz. 75 en 168; Bull. en PAsrc .. 1039,
I, ll8 en 276).
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verklaard om van de burgerlijke vordekoopwaren, zonder de vereischte aangifte,
gepleegd wordt bij herhaling, wordt d~
ring der aanlegster kennis te neme1;1 :
Overwegende dat de redeneering van
geldboete verdubbeld en gebracht op
den rechter over den grond gemakkelijk
twint·ig rnaal het ontdoken recht (1).
verstaan wordt, en door geen andere
(Wet van 6 April 1843, artt. 19 en 22,
redenen, dan deze welke in het bestreden
al. 1 en 3.)
vonnis voorkomt, hoefde gestaafd te zijn;
(BRACK.)
Overwegende dat de correctioneele rechtbank, de beslissing der politierechtbank
ARREST.
wijzigende, beslist dat de daad door den
verweerder in October 1937 begaan slechts
Gelet op het bestreden arrest, op 14 Deeen overtreding was, en verklaart dat de
publieke vordering er uit volgende ver- cember 1939 door het Hof van beroep te
jaard is, daar de eerste daad van aard om Luik gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
de verjaring der vordering te stuiten,
maar op 9 Maart 1939 had plaats gehad; van artikelen 4, 37 en 240, der algemeene
Overwegende dat, uit die vaststellingen, wet van 26 Oogst 1822, 19 en 22 dezer
het vonnis wettelijk heeft afgeleid dat de van 6 April 1843, de wet van 8 Maart
eerste rechter niet bevoegd was om kennis 1924 op de douanerechten, 7, 11 en 13
te nemen van de burgerlijke vordering, der wet van 31 December 1925, het
welke v66r hem, terzelfder tijd als de· koninklijk besluit van 27 October 1934;
publieke vordering was vervolgd geweest, miskenning van de bewijskracht der
doch niet regelmatig te bekwamer tijd, akten :
Overwegende dat het middel aan het
dit is voor den datum waarop de verjaringstermijn van de publieke vordering arrest verwijt aanlegster te hebben veroordeeld wegens sluikinvoer eener nieuwe
verstreken was, was ingesteld geweest;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis valies, dan wanneer het proces-verbaal
gemotiveerd is, en dat het middel derhalve der agenten van het beheer de bewering
der aanlegster niet tegenspreekt, luidens
in feite niet opgaat;
En overwegende dat het Hof op de vor- dewelke zij, bij de eerste schouwing, de
dering der burgerlijke partij van ambts- valies heeft aangegeven, en dan wanneer
het bestaan van den smokkel uit een eenwege geen mid del opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwijst de voudige onthouding niet mag worden
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot afgeleid;
Overwegende, eenerzijds, dat het bede kosten en tot de vergoeding van
150 frank ten bate van den verweerder streden arrest, de vermeldingen uit het
proces-verbaal aanhalende, vaststelt dat de
Raes.
aanlegster, v66r de agenten die het proces4 Maart 1940. - 2e Kamer. - Voor- verbaal opstelden, heeft bekend « dat ze
zitter, H. Rolin,_ voorzitter. Verslagde valies bij de douanen niet had a angever, H. Vitry.- Gelijkluiden,de conclusie, gegeven om de douanerechten te winnen »;
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat·
Overwegende; anderzijds, dat artikel19
generaal.
der wet van 6 April 1843, door het arrest
toegepast, namelijk diegene straft die,
bij het binnenkomen van het Konink2e KAMER. - 5 Maart 1940.
rijk, aan de eerste wacht of op al ande1'
kantoor alwaar zulks behooren zou, de
1° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- IN- vereischte aangiften poogt te ontgaan, en
VOER ZONDER DE VEREISCHTE AANalzoo de rechten der Schatkist tracht te
GIFTE. MISDRIJF.
.
verkorten; dat, bijgevolg, de onthouding
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- BE- een vereischte aangifte te doen een inbreuk
uitmaakt, bij voormeld artikel voorzien;
DRIEGLIJKE INVOER. HERHALING. Overwegende dat uit deze beschouDUBBELE GELDBOETE.
wingen voortspruit dat het middel, in
1° Is een misdrijf het feit zich te hebben zijne eerste onderdeel in feite, en in zijn
onthouden van ingevoerde koopwaren,
tweede onderdeel in rechte niet opgaat;
wier aangifte vereischt is, de aangifte te
doen op het eerste kantoor of op eenig
(1) Wat de verboden koopwa.ren of de aan
ander kantoor, waar zij moet geschieden,
en op die wijze de rechten van de Schat- een voorafgaande machtiging onderworpen
kist te hebben willen ontduiken. (Wet van koopwaren betreft, zie artikel 22, alinea 2,
der wet van 6 April 1843 en Verbr., 8 Juli
6 April 1843, art. 19.)
2° Wanneer het rnisd1·ij( van invoer van 1935 (Bu.ll~ en PAsiC., 1935, I, 311).

-
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2• KAMER. -

5 Maart 1940.

Om trent · het tweede mid del, afgeleid
hieruit dat het bestreden arrest de aanlegster veroordeeld heeft tot een geldboete van 180 frank, dan wanneer, dewijl
de geslokene rechten 9 frank bedroegen,
zij slechts kon veroordeelt worden tot een
geldboete van 90 frank, zijnde het tienvoud van het gesloken recht :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanlegster zich in staat van
her haling bevond;
Dat de geldboete, in geval van her haling,
krachtens artikel 22 der wet van 6 April
1843, verdubbeld is; dat het bestreden
arrest, door de aanlegster te veroordeelen
tot een geldboete van 180 frank, zich
slechts naar de wet gedragen heeft;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op eene rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschrevene rechtsvormen werden nageleefd;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.

5 Maart 1940. - 2• Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaart generaal.

5 Maart 1940. - 2• Kamer. - Voorzitter, H.· Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Deleuze. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2• KAMER. -

5 Maart 1940.

BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER. VERBAND TUSSCHEN EEN ONRECHTMATIGE DAAD EN
DE SCHADE.

De i"echter beoordeelt op bindende wijze het
bestaan van het verband van oorzaak tot
gevolg tusschen een onrechtmatige daad
en de schade (1).
(ROCHE, T, SILLEN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.

1o BINDENDE BEOORDEELING VAN

DEN RECHTER.- STRAFZAKEN.PROCESSEN-VERBAAL VAN DE RIJKSWACHT.
2o BlNDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER. BESTAAN VAN
EEN VERBAND TUSSCHEN ONRECHTMATIGE DAAD EN SCHADE.
1° De processen-verbaal van de rijkswacht
zijn bewijsmiddelen waarvan de waarde
vrij beoordeeld wordt door den rechter (2).
2° De rechter beoordeelt op bindende wijze
het bestaan van het verband van oorzaak
tot gevolg tusschen een onrechtmatige
daad en de schade (3).

(HIGUET EN ANDEREN, T. DELBART
EN ANDEREN.)

2• KAMER. -

5 Maart 1940.

VERKEER. - V ASTSTELLING DAT EEN
OPENBARE WEG DE VERLENGING IS VAN
EEN ANDEREN. VASTSTELLING GESTEUND OP DE LIGGING VAN DE PLAATS.
- WETTELIJKHEID.

De i'ecliter kan, om vast te stellen dat een
openbare weg de verlenging is van een
anderen weg, wettelijk steunen op de feitelijke omstandigheden die de ligging van
de plaats betreffen (4).
(PAUS, T. CHARLIER.)
ARREST.

5 Maart 1940. - 2• Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,
H. Vitry. Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, a,dvocaat
generaal.

Gelet op het bestreden vonnis, op
15 Juli 1939 door de correctioneele rechtbank te Brussel, zetelende als rechter van
hooger beroep in politiezaken, gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending

(1) Zie Verbr., 9 Jl!Iei 1939 (Bull. en PASIO:J.,
1939, I, 235 en de voetnota 3).
(2) Verbr., 24 April 1939 (Ar1·esten van het
Hot van verbreking, 1939, blz. 140; Bull. en
PAsiC., 1939, I, 200 en de voetnota 1).

. (3) Zie vorig arrest en de nota.
(4) Zie Arresten van het Hot van ve1·breking,
10 Mei 1938, biz. 95; Bull. en PASIC., 1938,
I, 161 en de voetnota 2; 7 Maart 1939 (Bull.·
en PASIC., 1939, I, 117).

-27Yan artikelen 1319 en 1320 van het Bur- gezegd Koninklijk besluit aan het woord
gerlijk Wetboek, en 9? der Grondwet, « verlenging >> zijn gebruikelijke beteedoordat het bestreden vonnis, wanneer kenis toekent, de zijwegen der Loixplaats
de aanlegger in verbreking bij regelmatige niet mochten beschouwd worden als de
·Conclusies de vaststelling vroeg van drie verlenging der Zwitserlandstraat, indien
nauwkeurig bepaa.lde feiten, welke van ze niet werkelijk de verlenging dezer uitaard waren om van de werkelijkheid der maakten, onder voorwendsel dat ze de
door de burgerlijke partij beweerde in- natuurlijke verlenging dezer straat zou'
brenk' te doen blijken, . verzuimd heeft den zijn :
.
over de juistheid dezer feiten uitspraak
Overwegende dat uit den samenhang
te doen, en daardoor zelf de bewijskracht van het bestreden vonnis blijkt dat, wanl1eeft geschonden van conclusies der bur- neer het de verlenging der Zwitserlandger lij ke partij :
straat naar de Loixpla.ats « natuurlijk"
Overwegende dat de verweerder ver- heet, zulks niet voorkomt als de !outer
volgd wegens inbreuk op artikel 54 van verklaring op principieel gebied, ma.ar wei
het Koninklijk besluit van 1 Februari als een tegenstelling met het begrip van
1934, van deze betichting door de be- de « jdeale" verlenging, door den aanlegger ingeroepen, en a.Is een logisch
.streden beslissing vrijgesproken werd;
Overwegende dat de aanlegger in zijn gevolg van het geheel der feitelijke om·Conclusies aan den rechter over den grond standigheden welke het nauwkeurig beheeft gevraagd te willen vaststellen : paalt, rekening houdende met de Jigging
1° dat de Zwitserlandstraat niet verder der plaats; dat, het begrip « verlenging "·
loopt dan den kruisweg; 2° dat tusschen door het vonnis a.angenomen, geenszins in
de uiterste rechterzijde van den berijba- strijd is met de gewone beteekenis van
ren weg der Zwitseilandstraat en de inge- dat woord in artikel 51, 2°, van het
beelde verlenging van den uitersten Koninklijk besluit van 1 Februari 1934;
Dat het mid del in feite niet opgaa,t;
rechter kant van den westelijken berijOmtrent het derde middel : schending
baren weg der Loixplaats er een afstand
van 10 meter is; 30 dat, om van de van artikelen 2?, 1°, 29, 4°, en 31 van het
Zwitserlandstraat tot de Loixplaats te Koninklijk besluit va,n 1 Februari 1934,
,gaan, de verweerder op een aantal doordat het bestreden vonnis, om a.an den
meters over de Berckmansstraat moest zijweg va.n de Loixplaats het karakter
van zoogezegde verlenging van de Zwitrijden;
Overwegende dat het bestreden vonnis serla.ndstraat toe te kennen, verklaard
vaststelt : 1° dat wegens de Jigging der heeft dat de beklaagde, om dezen .weg in
plaats, de Zwitserlandstraat natuurlijker- te rijden, zich mocht vergenoegen met
wijze voortloopt in de wegen langsheen een weinig naar rechts uit te wijken bij
de ophooging der Loixplaats; 2° dat het het oversteken der Berckma,nsstraat, dan
feit dat de ideale verlenging der Zwitser- wanneer, luidens artikelen 2?, alinea 1, en
landstraat uitloopt op de ophooging welke 29 van het reglement, de beklaagde de
de twee zijwegen der Loixplaats van uiterste rechterzijde van den zijweg moest
elkander scheidt, en niet op deze wegen houden, zoowel in de Zwitserlandstraat
zelf, niet van aard is om de beoordeeling als in de Berckmansstraat, en dat hij,
·der rechtbank te veranderen; 3° dat het luidens artikel 31, de rechterbocht zoo
niet blijkt dat de beklaagde de Berck- kort mogelijk moest neinen om de Berckmansstraat op een werkelijken afstand mansstraat in te rijden, daarna zoo ruim
moest volgen om den zijweg der Loix- mogelijk de linkerbocht moest nemen om
plaats in te rijden; dat de rechter over den zijweg de Loixplaats in te rijden :
Overwegende dat de rechter over den
·den grond aldus de conclusies op volledige
wijze heeft beantwoord, en dat het mid- grond vaststelt dat, wegens de kleine
breedte der Berckmansstraat, de rijdel in feite niet opgaat;
Omtrent het tweede middel : schending beweging welke de beklaagde. moest uitvan artikelen 51, 52, 54 en 55 van het 'voeren, « feitelijk neerkomt op een Iichte
Koninklijk besluit van 1 .Februari 1934 uitwijking naar rechts ";
Da.t, daardoor, de rechter over den
Dp de verkeerspolitie, en 9? der Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, om het grond geenszins beslist heeft dat de
karakter van secundairen weg van de reglementaire voorschriften in het midZwitserlandstraat, tegenover de Berck- del bedoeld niet van toepassing wa.ren,
mansstraat, te betwisten, zich hierop heeft maa:r enkel dat, om reden van de Jigging
gesteund dat de Zwitserlandstraat natuur- der plaats, hun toepassing slechts een
lijkerwijze over de aansluiting, in de zij- lichte beweging van uitwijking naar rechts
wegen der Loixplaats zou voortloopen, vereischte;
Dat het middel in feite niet opgaat;
dan wanneer, dewijl artikel 51, 2°, van
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Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
.tot de kosten en tot een vergoeding .van
150 frank ten bate van den verweerder.
5 Maart 1%0. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Lambinet. Gelij~luidende
eonclusie, H. R. Hayoit de Term1court.

Dat het mid del in rechte niet opgaa.t ~

.

. . . .- .

2e KAMER. 2e KAMER.- 5 Maart 1940.

VERJARING IN STRAFZAKEN.
VONNIS TOT UITSTEL, OP VORDERING
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. DAAD VAN STUITING.
Een vonnis dat de behandeling van de zaak
uitstelt, op vordering van het openbaar
ministerie, stuit de verjaring van de
publieke vorder·ing (1).

(FALIZE.)
ARREST (uittreksel).
Gelet op het · bestreden

arrest, op

10 November 1939 door de correctioneele

rechtbank te Brussel, zetelende als rechter
van hooger beroep in politiezaken, gewezen;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 23 en 25 der wet van
17 April 1878, doordat het bestreden
vonnis den aanlegger veroordeeld heeft,
dan wanneer de p'ublieke vordering verjaard was :
Overwegende da.t uit het politievonnis,
door den rechter in hooger beroep bevestigd, blijkt dat de feiten van 2 December 1938 zijn; dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat, ter terechtzitting,
in dato 15 Mei 1939, op verzoek van den
raadsman van den aanlegger en op de vordering van het openbaa.r ministerie, de
politierechtbank de zaak verschoven heeft
op 10 Juli 1939;
Overwegende dat, dit vonnis de verja.ring der publieke vordering gestuit
hebbende, deze, luidens a.rtikelen 2'1, 23
en 26 der wet van 17 April 1878, niet
verstreken was op 10 November 1939,
da.g waarop de bestreden beslissing werd
uitgesproken;
(1) Zie Verbr., 7 .Juni 1915 (Bt~ll. en PASIC.,
1915·1916, I, 313) en 19 November 1917
(ibid., 1918, I, 131).

.

Om die redenen, het Hof verwerpt.. .
5 Maart 1940. - 2e Karner. - Vom·zitter H. Rolin, voorzitter.- Verslaggever,.
H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.

5 Maart 1940,

to OPLICHTING. - PUBLIEKE VORDERING. - GEEN VOORAFGAANDE KLACH'f'
VEREISCHT.
20 OPLICHTING. - ·MrsnRIJF VAN AFZETTERIJ.- ONVERMOGEN. -BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTBANK OM DIT
VAST TE STELLEN.
1 o De uitoefening van de publieke vordering

wegens oplichting is niet afhankelijk van
de klacht van den benadeelde.
2o Het onvermogen van den beklaagde, vervolgd we gens afzetterij, wordt wettelijk
vastgesteld door den rechte1· die van de
vervolging kenni~ neemt. Geen en~ele;
wets bepaling veretscht dat de vaststelltng·
van het onvermogen gedaan worde door
de !"echtbank van koophandel. (Wet van
23 Maart 1936.)

(PONCETTE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, op t,_ Derember 1939 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
·
Omtrent het eerste en het derde middel: dat de aanlegger veroordeeld werd wegens ten nadeele van Dans gepleegde
oplichting', dan wanneer, bij gebrek aan
een voorafgaandelijk protest, de klacht
van deze laatste niet ontvankelijk was,
en dan wanneer « er krachtens artikel 4.80·
van het Burgerlijk Wetboek, hoegenaamd
geen wanbedrijf van oplichting bestaat " ~
Overwegende dat het neerleggen van een
klacht door een benadeelden persoon geen
voorwaarde is tot de ontvankelijkheid der
publieke vordering wegens een wanbedrijf
van oplichting;
· Dat het eerste mid del derhalve van belang ontbloot is;
Overwegende dat de onnauwkeurigheid
van het derde middel het Hof in de onmogelijkheid stelt het te beantwoorden;
Omtrent het tweede middel, afgeleid
hieruit dat de aanlegger niet mocht veroordeeld worden wegens afzetterij zonder
dat zijn staat van onvermogen do01· de

-29rechtbank van koophandel werd vast,gesteld :
Overwegende dat het middel in geen
enkele wetsbepaling grond vindt; dat het
in rechte niet opgaat;
Overwegende, voor 't overige, dat de
aanlegger slechts beschouwingen van feitelijken aard inroept; dat dergelijke be.schouwingen aan de bevoegdheid van het
Hof ontsnappen;
En overwegende dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd, en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
En zonder acht te slaan op het door den
aanlegger op ~ Maart 19~0 laattijdig neergelegd vertoogschrift;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
5 Maart 19~0. ~ 2e Kamer. ~ Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. ~ Verslaggever, H. Pourbaix. ~ Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
· advocaat generaal.

2e KAMER.

~

5 Maart 1940.

~ TOEPASSING DIE STOOT OP
FEITELIJKE MOEILIJKHEDEN. ~ BEOORDEELING DIE VREEMD IS AAN DE
WETTELIJKE ORDE. ~ KAN EEN WEIGERING OM DE WET TOE TE PASSEN
NIET RECHTVAARDIGEN. ·
2° BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN. ~ AANSLAG VAN AMBTSWEGE.
- ARTIKEL 56 VAN DE GEORDENDE
WETTEN VAN G AUGUSTUS 1931. ~
TUSSCHENKOMST VAN DE FISCALE COMMISSIE. WEZENLIJKE FORMALITEIT
VOOR.DEN AANSLAG VAN AMBTSWEGE.ZELFS INDIEN DE AANSLAG GEDAAN
WERD TEN AANZIEN VAN MET HET ZEGEL
GELIJKGESTELDE TAXES.

1o WET.

1° Het is de rechters niet toegelaten de toepassing van de wet te weigeren op grond
daarvan dat die toepassing stoot op feitelijke moeilijkheden; zoodanige verklaring
is strijdig met de wettelijke orde.
2° Overeenkomstig de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, geordend bij Koninklijk besluit van 6 Augustus 1931,
zijn de raadpleging van een fiscale commissie en de beteekening aan den belastingplichtige van het met redenen
omkleed advies dezer commissie, wezenlijke formaliteiten voor den ambtshalve
gedanen aanslag.

Zulks is het geval ook wanneer de aanslag
ambtshalve geschiedt in zaken van met
het zegel gelijkgestelde taxes, zooals de
bijdragen tot het voorzorgsfonds ten bate
van de slachtoffers van· beroepszielcten,
taxes waarop titel II I van vermelde
geordende wetten toepasselijk werd gemaakt (1).
(DIRECTEUR DER BELASTINGEN TE HASSELT, T. SOCIETE ANONYME DE ROTHEM.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, op 20 Mei
1939 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 16 der wet van ~ Juli 1930
en 56 der wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld op 6 Oogst
1931 :
Overwegende dat de aanlegger aan het
bestreden arrest verwijt den aanslag die,
inzake bijdragen tot het voor:zorgsfonds
ten bate der slachtoffers van beroepsziekten, voor het dienstjaar 1933, ten
laste van de Naamlooze vennootschap
van Rothem werd gevestigd, onwettelijk
te hebben verklaard;
Dat, naar de meening van den aanlegger, de beslissing van het arrest hierop
steunt, dat het Hof van beroep ten onrechte heeft aangenomen dat, zelfs na het
van kracht worden der wet van ~ Juli
1930 (art. 16), luidens welke «de bepalingen van titel III der samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen van
toepassing zijn op de bewuste gelijkgestelde bijzondere taxes », artikel 56 der
gezegde wetten (gewijzigd door de wet
van 13 Juli 1930, art. t.?), niet van toe"
passing zou zijn voor zoover het inwinnen
van een advies van een fiscale commissie
voorschrijft, en dit, omdat het « onmogelijk is het toe te passen »;
.
Overwegende dat de aangevoerde on- 1
mogelijkheid uit geen enkel wettekst
blijkt, dat, overigens, noch het beheer,
noch de rechters de toepassing der wetten
mogen weigeren onder voorwendsel dat
deze toepassing moeilijkheden van feitelijken aard ontmoet; dat dergelijke bewering een loutere beoordeeling is, vreemd
aan de wettelijke orde;
Overwegende dat de artikelen 55 en 56
der samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, zooals ze van kracht
(I) Zie de nota bij dit arrest, door den
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal, in Bull. en PAsrc., 1940, I, 74.
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waren op den dag van den betwisten aanslag, het inwinnen .van het advies der
fiscale commissie, en de aanzegging van
het gemotiveerd advies dezer commissie
aan den belastingplichtige, als substantieele rechtsvormen tot het aanslagen van
ambtswege instelden; dat, in de oogen van
den wetgever,. die rechtsvormen voor den
belastingplichtige een waarborg uitmaakten tegen alle willekeur ; da L, bij on tstentenis van deze vormen, tot geen enkelen
aanslag van ambtswege mocht worden
overgegaan;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dater, in het onderhavig geval,
tot- den aanslag werd overgegaan zonder
voorafgaandelijke tusschenkomst eener
fiscale commissie ;
Dat de beslissing van het bestr.eden
arrest dus gerechtvaardigd is;
Dat het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 20, alinea 2, der wet
va:n 24 Juli 1927, betreffende schadeloosstelling in zake beroepziekten, en gesteund hierop dat het Hof van beroep ten
onrechte zou aangenomen hebben dat
"noch de wet van 24 Juli 1927, noch de
Koninklijke besluiten ter uitvoering, zinspelen op het inrichten van een stelsel tot
aanslag van ambtswege n, tegen een overbodige reden van het arrest is gericht en
als zonder belang voorkomt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; kosten ten laste van den
Staat.
5 Maart 1940. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. - Verslaggever, H. Limbom:g. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

1e KAMER.- 7 Maart 1940.

HUUROVEREENKOMST.- HuuR

VAN
AAN DEN STAAT BEHOORENDE LANDEIGENDOMMEN. WET VAN ? MEl
1929. - DOET GEEN AFBREUK AAN DE
BIJ ARTIKEL 1 ?1? VAN RET BURGERLIJK
WETBOEK AAN DEN HUURDER VERLEENDE RECHTEN.

De wet van 7 Mei 1929, betreffende de ver. huring van aan den Staat, aan de provincien, aan de gemeenten of aan de
openbare instellingen toebehoorende landeigendornmen, doet geen afbreuk aan het
recht van den huurder om het gehuurde
goed in onderhuur te geven en zelfs zijn
huur aan een ander af te staan, recht dat
hem wordt verleend door artikel 1717 van

het Burgerlijk Wetboek. (Wet van ? Mei
1929, art. 3.}
(WACKERS, T. BARBUSIAUX
EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis gewezen
door de rechtbank van eersten aanleg te
Nijvel, zetelende in graad van beroep, in
dato 6 Juli 193?;
Over het eenig' middel, afgeleid uit de
schending van artikelen 1, 2 en 3 der wet
van 7 Mei 1929, de verhuring van de landeigendommen van den Staat, de provinciiin, de gemeenten en de openbare instellingen regelende, 537, 1712 en 171? van
het Burgerlijk Wetboek, 1101, 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 1131
en 1133 van hetzelfde Wetboek, en 97 der
Belgische Grondwet, doordat het bestreden
vonnis, bij toepassing der wet van 7 Mei
1929, den afstand van pacht der hofstede
" Hostellerie », te Nijvel, toegestaan op
10 October 1930 door den rechtsvoorganger der toekomstige verweerders aan
aanvrager, nietig verklaard he eft als in
strijd met de publieke orde, dan wanneer
het· recht van afstand door artikel 1 ?17
van het Burgerlijk Wetboek aan den
huurder uitdrukkelijk toegekend is; dat
geen enkele bepaling der wet van 7 Mei
1929 van dezen regel afwijkt in zake
pacht van landeigendommen toebehoorende aan openbare instellingen en dat er niet
beweerd wordt dat de pacht zelf een
beding zou bevat hebben waarbij de afstand verboden is; en, bij gevolg, de
vordering van aanlegger niet ontvankelijk
verklaard heeft, aldus het uitwerksel belettende der overeenkomst tusschen partijen wat de schending medebrengt tegelijk van het artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek, der in het middel bedoelde
bepalingen, der wet van ? Mei 1929, die
den regelmatigen afstand van pacht niet
verbiedt, maar ten hoogste den afstand
van het nog niet uitgeoefend voorkeurrecht, en eindelijk, der regels betreffende
de bindende kracht der overeenkomsten
tusschen partijen :
Overwegende dat de wet van 7 Mei 1929,
de verhuring van de landeigendommen van
den Staat, de provincien, de gemeenten en
de openbare instellingen regelend, de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
en de bijzondere wetten van kracht laat
welke niet met deze wet in strijd zijn
(art. 3};
Overwegende dat deze niets heeft voorzien wat de rechten betreft die de huurder
put uit artikel 1 ?17 van het Burgerlijk

-31Wetboek om in onderhuur te geven of
zi,.jn pacht af te staan, indien dit recht
hem niet is ontzegd geweest; dat bijgevolg de pachten van landeigendommen,
zooals in zake, door een openbare instelling
toegestaan, in dit opzicht onderworpen
blijven aan het gemeen rec!).t;
Overwegencle dat het bestreden vonnis, door te beweren dat het afstaan van
zulke pachten nietig is als in strijd met
de publieke orde, de wetsbepalingen, in
het mid del ingeroepen, miskend heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt de
bestreden beslissing; beveelt .
7 Maart 19!.0. - 1e Kamer. - Voorzitter, H. Jamar, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Deleuze. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

11 Maart 1940.

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - GEHEIME STOKERIJ. ~ TOESTELLEN DIE
MINDER DAN 40 HECTOLITER KUNNEN INHOUDEN. BESLISSING DIE
EEN GELDBOETE VAN MINDER DAN
10,000 FRANK OPLEGT. ONWETTELIJK.
In geval van oprichting en exploitatie van
een « geheime » stokerij, wier toestellen een
gezamenlijk inhoudsvermogen hebben van
minder dan 40 hectoliter, is de bij de wet
voorziene geldboete 10,000 frank. (Wet
van 15 April 1896, artt. 20, 123, 124,
125 en 142; wet van 28 December 1912,
11-rt. 3.)

(BESTUUH VAN FINANCIEN,
T. VANDEN BOSSCHE.)
ARREST.
Gelet op het best red en arrest, op 25 April
1939 gewezen door het Hof van beroep te
Gent;
Over het eenig middel gegrond daarop
dat het arrest den verweerder veroordeelt
tot een geldboete van 5,000 frank, dan
wanneer artikelen 123 en 125 der wet van
15 April 1896 een geldboete van 10,000 fr.
bepalen :
Overwegende dat de verweerder door
het bestreden arrest veroordeeld werd om
een "gEheime » stokerij ingericht en uitgebaat te hcbben, waarvan de toestellen
een gezamenliik inhoudsvermogen badden van minder dan 40 hectoliter;
Overwegende dat dit feit voorzien en
gestraft is door artikelen 20 (vervangen

door artikel 3 der wet van 28 December
1912), 123, 124, 125 en 142 der wet van
15 April 1896;
Overwegende dat, volgens vermeld artikel 123, de opgeloopen geldboete 5,000 fr.
bedraagt, maar dat artikel 125 bepaalt
dat, ingeval een bij artikel 124 voorzien
feit zich in een " geheime fabriek » voordoet, de geldboete bij artikel 123 vastgesteld verdubbeld wordt;
Overwegende dienvolgen& dat het arrest, door den verweerder een geldboete
van 5,000 frank op te leggen, artikel 125
der wet van 15 April1896 heeft geschondenE~ overwegende dat,, wegens de oordeelbaarheid der veroordeelingen, de verbreking, op de voorziening van het Beheer
van Financien, van de beslissing over de
door dit beheer ingestelde · vordering
de verbreking medebrengt van de beslissing over de vordering van het openbaar
ministerie ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat het onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het Hof van beroep te
Gent en dat melding er van zal gemaakt
worden op den kant van de vernietigde
beslissing; kosten te dragen door den
verweerder; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
11 Maart 1940. -,--- 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslag- ·
gever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
2e KAMER. -

11 Maart 1940.

BEROEP. - STRAFZAKEN. - BURGEHLIJKE VORDERING. - BEKLAAGDE ALLEEN IN BEROEP. - VERZWARING VAN
DEN TOESTAND VAN BEKLAAGDE, WAT
BETREFT RET BEDRAG VAN DE SCHADEVERGOEDING. - 0NWETTELIJK.
Op het beroep van den beklaagde alleen mag
de rechter in beroep het door den eersten
rechter aan de burgerlijke partij toegelcende bedrag van de schadevergoeding
niet vermeerderen. (Wb. v. Strafvordering, artt. 202 en 203; wet van 1 Mei
1849, art. 7.)

(FROEDURE, T. CEULENAERE
EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis, op
28 J uni 1939 gewezen door de correctio-

-32neele rechtbank van Kortrijk, zetelende
in graad van beroep;
• • •

0

• • • • • • • • • •

II. N opens de beslissing over de burgerlijke vordering' ingesteld door Ceulenaere;
Over het middel gegrond daarop dat het
bestreden vonnis ultra petita beslist ;
Overwegende dat het vonnis a quo de
burgerlijke partij Ceulenaere als schadevergoeding een geldsom van 506 fr. 34
had toegekend, vermeerderd met den
gerechtelijken interest;
Overwegende dat, op het hooger beroep
van den aanlegger alleen, het bestreden
vonnis de burgerlijke veroordeeling heeft
verzwaard en het bedrag der schadevergoeding op 712 fr. 60 bepaalt, vermeerderd met den gerechtelijken interest;
Dat het vonnis aldus artikelen 202
en 203 van het Wetboek van Strafvordering, en 7 der wet van 1 Mei 18lo9 heeft
geschonden;

. . . .

.

Om die redenen het Hof verbreekt het
bestreden vonnis, voor zooverre het uitspraak doet op de vordering door de burgerlijke partij Ceulenaere ingesteld tegen
den aanlegger; ...
11 Maart 1%0.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslapgever, H. Bail. - Gelijkluidende conclus~e,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
2e

KA~'!ER. -

11 Maart 1940.

DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

UIT-

voEn VAN KOOPWAREN DIE AAN WETTELIJKE TOEZICHTSMAATREGELEN ONDERWORPEN ZIJN. UITVOER ZONDER
INACHTNEMING VAN DIE MAATREGELEN.
KOOPWAREN ERKEND ALS VAN INHEEMSCHEN OORSPRONG. GEEN GEVANGENISSTRAF ALS HOOFDSTTIAF.

De uitvoer van aan wettelijlce toezichtsvoorschriften onderworpen koopwm·en,
zonder dat deze voorschriften werden nageleefd, b1·engt niet de toepassing mede van
een gevangenisstraf als hoofdstraf, wanneer erlcend is dat die lcoopwaren van
inheemschen oorsprong zijn. (Wet van

6 April 18lo3, artt. 19, 21 en 22; wet
van 20 December 1897, artt. 1 en 4.}
(PROCUREUR GENERAAL TE ' GENT
EN
BESTUUR VAN FINANCIEN, T. BECU EN
ANDEREN.)
ARHEST.

Gelet op het bestreden arrest, op 11 J uli
1939 gewezen door het Hof van beroep te
Gent;

Nopens de voorziening door het openbaar ministerie ingesLeld tegen de beslissing waarbij Becu en Dewitte veroordeeld
zijn wegens misdrijf tegen het Koninklijk
besluit van 19 Augustus 1936;
Over het eenig middel gegrond op de
schending van artikelen 19 en 21 der wet
van 6 April 18lo3, doordat het arrest de
betichten Decu en Dewitte enkel tot een
geldboete heeft veroordeeld :
Overwegende dat de betichten veroordeeld zijn om " gepoogd te hebben aan de
eerste grens of aan elk kantoor alwaar
zulks behooren zou, de vereischte aangifte
te ontgaan betreffende den uitvoer uit
Belgie van koopwaren aan beperkingen
onderwor;pen "• namelijk oorlogswapens en
ammunitle; dat het arrest er aan toevoegt
dat die wapens en ammunitie van inheemschen oorsprong zijn;
Overweg'ende dat het Koninklijk besluit
van 19 Augustus 1936, genomen ter uitvoering der wetten van 30 Juni 1931 ·en
30 Juli 193!, en bekrachtigd door de wet
van 23 November 1937, den uitvoer van
oorlogswapens en ammunitie onderwerpt
aan de overlegging eener speciale machtiging en dat de overtredingen van dat
besluit, volgens artikelen 3 der wet van
30 Juni 1931, overeenkomstig de artikelen 1 en t, der wet van 20 December
1897 gestraft worden;
Overwegende dat artikel 1 dezer wet de
bepalingen van artikelen 19 tot 26, 28
en 30 der wet van 6 April18t.3 toepasselijk
maakt op den uitvoer van waren die aan
· wettelijke controlelllaatregelen onderworpen zijn;
Overwegende aldus dat het ten laste
van de verweerders weerhouden feit door
artikelen 19, 21 en 22 der wet van 6 April
18!,3 gestraft is;
Overwegende dat, naar de bewoordingen van vermeld artikel 21, de gevangenisstraf nooit opgelegd wordt, ingeval het
vaststaat dat de waren van inheemschen
oorsprong zijn;
Dat het middel derhalve in rechte niet
opgaat;
Voor het overige, en over de voorzieningen van de andere aanleggers :
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorg·eschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, het Hof verwerpt
de voorzieningen; veroordeelt de aanleggers Becu en Dewitte tot de helft der
kosten; het overige te dragen door den
Staat.

-3311 Maart 1940. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Limbourg.- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER. -

11 Maart

1940~

RECHTERLIJKE INRICHTING.- SAMENSTELLING VAN DEN ZETEL. MISDRIJF DAT TOT DE BEVOEGDHEID VAN
DE CORRECTIONEELE RECHTBANK BEHOORT.- RAADSHE·ER IN HET HOF VAN
BEROEP DIE KENNIS NAM VAN DE ZAAK
ALS LID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. GEEN VERBOD OM KENNIS TE NEMEN VAN HET 'BEROEP TEGEN HET VONNIS VAN DE CORRECTIONEELE RECHTBANK.

Geen enkele wetsbepalingen verbiedt aan de
leden van de kamer van inbeschuldigingstelling, die kennis hebben genomen van
een tot de bevoe gdheid der correctioneele
rechtbank behoorende zaak, later uitspraak te doen over het beroep dat tegen
het vonnis van die rechtbank is ingesteld (1).
(RUTTEN, T. CAROLUS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op H J uli
1939 gewezen door het Hof van beroep te
Luik;
Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel gegrond op de scherrding van artikelen 8 van het Wetboek van
Strafvordering en 95 der wet van 18 J uni
1869, daar het bestreden arrest door den
voorzitter Lambrichts en raadsheeren
Claessens en Verreydt uitgesproken werd,
dan wanneer de HH. Lambrichts en
( 1 )' Uit een nota, van de hand van den
H. R. Hayoit de Termicourt, en verschenen
in Bull. en PASIC., 1940, I, biz. 85, ontleenen
en vertalen wij het volgende :
« Nochtans, artike! 95 van de wet van
18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting
verbiedt de !eden van het Hof van beroep
• die over de inbeschuldigingstelling hebben
gestemd » dee! nit te maken van het H of van
assisen, dat geroepen is om over de zaak te
vonnissen. Dat verbod wordt bij artikel 1
van de wet van 21 December 1930 uitgebreid
tot den onderzoeksrechter en den magistraat
die de bij artikel 133 van het Wetboek van
VEREB.,

1940.- 3

Claessens van dezelfde zaak kennis hadden genomen als ledeil van de kamer van
inbeschuldigingstelling :
Overwegende dat het noch door artikel8 van het Wetboek van Strafvordering,
noch door artikel 95 der wet van 18 Juni
1869 op de rechterlijke inrichting, noch
door een andere wetsbepaling verboden is
aan de leden van de kamer van hi.beschuldigingstelling, na kennis te hebben
genomen van een bepaalde zaak, die onder
de bevoegdheid van de correctioneele
rechtbank valt, uitspraak te doen over het
beroep in dezelfde zaak ingesteld tegen de
beslissing van die rechtbank;
Dat het mid del in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
waarin de supstantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Aangaande df) beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat het bestreden arrest
er zich toe beperkt de burgerlijke partij
een voorraad toe te staan en een deskundig
onderzoek te bevelen;
Dat dergelijk arrest geen eindarrest uitmaakt, in den zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering, en ook niet
over de bevoegdheid gewezen is;
Dat de voorziening aldus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
11 Mrtart 1940.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Rolin, voorzHter. Verslaggever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.

Strafvordering voorziene beschikking heeft
ver!eend. Een arrest van het Fransche Hof
van verbreking van 12 Juli 1938 (Dall. per.,
1940, 1, 15) beslist, bovendien, dat het verbod,
gedaan aan de !eden van de kamer van inbeschuldigingste!ling, in crimineele zaken, moet
toegepast worden op de magistraten van de
correctionee!e rechtbank die dee! namen aan
het vonnis, waarbij deze rechtbank een beklaagde had veroordeeld, dan wanneer deze
moest gebracht worden v66r het Hof van
Assisen en ook later v66r dit Hof is verschenen 1>.

-- 34
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VERJARING IN
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STRAFZAKEN.

DAAD VAN STUITING. - - WANBEDRIJF.
-- BEVEL TOT ONDERZOEK DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE GEGEVEN AAN
EEN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITlE. -- BEVEL GEGEVEN VOOHALEER
DE TERMIJN VAN DRIE JAAR VERSTREKEN
WAS. -- STUITING.

W anneer het openbaar ministerie, in den
loop van een opsporingsonderzoek wegens
bedrieglijke verduistering, aan een officier
van gerechtelijke politie, minder dan d2·ie
jaar sedert den dag van het feit, het bevel
heeft gegeven om een onderzoek te doen,
is dit bevel een daad van stuitinq van de
verjaring de2· publieke vordenng (1).
(Wet van 1? April 18?8, artt. 21, 2:<:
en 26.)
(GEERAERTS, T. VAN DE VELDE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, op 30 December 1939 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel;
e

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

Over het derde middel : schending van
artikelen 22, 23, 24, 25 en 26 der wet van
1? April18?8, doordat, op het oogenblik
der eerste daad van vervolging, de publieke vordering verjaard was;
Overwegende dat, volgens het arrest,- de
feiten in J anuari 1936 werden gepleegd en
dat de verjaring van de publieke vordering,
overeenkomstig artikelen 21, 22 en 26 der
wet van 1? April 18? 8, gestuit werd door
een bevel tot onderzoek op 12 December
1938 g•ericht, door het openbaar ministerie,
tot een officier van getechtelijke politie;
Overwegende dienvolgens dat het middel noch in rechte, noch in feite opgaat;
11 Maart 19!.0. ---'- 2e Kamer. -- Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. -- Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. -- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.
2e

KAMER. --

11 Maart 1940.

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
0NDERZOEKSGERECHT.

--

NIET

WET-

(1) Zie Verbr., 13 Januari 1932 (Bull. en
PAsrc., 1932, I, 31, n' 2) en 30 November
1937 (A1Testen van het Hof van ve1·brelcing,
1937, blz. 170; Bull. en PASIC., 1937, I, 361).

TELIJKE BESLISSING TOT VERWIJZING.
-- 0NWETTELIJKHEID DIE VREEMD IS
AAN DE BEVOEGDHEID. - - ZAAK AANHANGIG GEMAAKT BIJ VONNISGERECHT.
BESLISSINGEN
BEHOUDEN
HUN
KRACHT TOT AAN DE VERNIETIGING
DOOR HET HoF VAN VERBREKING.

De beslissingen waarbij de onderzoeksgerechten een beklaagde naar het vonnisgerecht verwijzen, maken de zaak aanhangig bij dit gerecht, ook wanneer die
beslissingen onwettelijk zijn, onder dit
voorbehoud echter dat de onwettelijkheid
niet in verband sta met de bevoegdheid.
Deze beslissingen behouden al hun gevolgen totdat zij vernietigd zijn door het
Hof van verbreking (2).
(HOSTENS EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, op 9 December 1939 gewe;~;en door het Hof van
beroep te Gent;
Overwegende dat de voorzieningen enkel gericht ;~;ijn teg'en de beslissing gewezen over de publieke vordering;
I. Nopens de voorzieningen ingesteld
door de aanleggers Hostens en Declercq;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 9? der Grondwet, 130, 182, 246
en 24? van het Wetboek van Strafvordering doordat de aanleggers veroordeeld werden om te Pittem den 23 October 193?, onvrijwillige verwon<Iingen
te hebben veroorzaakt aan Vuylsteke,
dan wanneer een beschikking tot buitenvervolg'ingstelling nopens dit feit op
12 April 1938 was gewezen en dan wanneer de aanleggers wegens hetzelfde feit
niet meer v66r de correctioneele rechtbank konden gebracli.t worden, tenzij
nieuwe bezwaren oprijzen, wat door de
beschikking tot verwijzing in dato 3 Mei
1939 niet vastgesteld is :
Overwegende, eenerzijds, dat de voorziening enkel tegen het arrest van 9 December 1939 gericht is;
Dat derhalve de beschikking tot verwijzing in dato 3 Mei 1939 kracht van
gewijsde heeft verkregen;
Overwegende, anderzijds, dat de wet
de rechtsmachten van wijzen geen bevoegdheid verleent om uitspraak te doen
over de wettelijkheid der beslissingen van
het onderzoeksgerecht;
(2) Verbr., 30 November 1920 (Bull. en
PASIC., 1921, I, 153) en 26 ~Iaart 1923 (ibid.,
1923, I, 254).

----,---------~·--

-35Dat de beschikkingen en arresten tot
verwijzing, die niet over de bevoegdheid
zijn gewezen, de zaak bij den rechter over
den grond aanhangig maken en hun uitwerksel behouden zoolang ze niet door
het Hof van verbreking vernietigd zijn;
Overwegende derhalve dat het bestreden
arrest, door te verklaren dat de zaak
werkelijk v66r het Hof van beroep was
gebracht, de in het middel aangeduide
bepalingen niet heeft geschonden;
Dat het mid del in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel : schending
van artikelen 1, fl., 35, 36 en 40 der wet van
15 Juni 1935, 97 der Grondwet, 190, 210
en 211 van het Wetboek van Strafvordering, en 1!.4 der wet van 18 Juni 1869,
doordat, na de sluiting der debatten, een
nieuw stuk, opgesteld in de Fransche taal
en uiteenzettend het stelsel en de beweringen van de burgerlijke partij, door
die partij aan het Hof van beroep gezonden werd om bij den bundel gevoegd te
worden:
Overwegende dat de voorzieningen enkel gericht zijn " tegen het openbaar
ministerie op strafgebied "; dat het middel daarentegen betrekking heeft op de
beslissing• gewezen over de door de burgerlijke partij ingestelde vordering;
Overwegende dienvolgens dat de eisch
tot verbreking, voor zoover hij op het
tweede middel is gegrond, niet ontvankelijk is;
En overwegende, voor bet overige, dat ...
(zonder belang);
II. Nopens de voorzieningen ingesteld
door de aanleggers Oscar Ampe en Arsene
Ampe:
Overwegende dat de; aanleggers, burgerlijk verantwoordelijke partij, bij de
stukken geen authentieke uitgifte van het
bestreden arrest hebben gevoegd;
Dat, overeenkomstig artikel 419 van
het Wetboek van Strafvordering de voorzieningen niet o'ntvankelijk zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeeld de aanleggers
tot de kosten.
11 Maart 1940. - 2• Kamer. - Voorzitter; H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2 8 KAMER. -

12 Maart 1940.

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN.
SMOKKEL.
GRIP.

-

DEELNEMING.

-

BE-

2° DOUANEN

EN ACCIJNZEN. -

SMOKKEL. VERZWARENDE OMSTANDIGHEID : IN BENDE. BEGRIP.

1° In zaken van douanen en accijnzen wordt
voor de deelneming aan een strafbaar feit
van smokkelarij, als « bij de daad belang hebbend "• vereischt als wezenlijk
bestanddeel: de kennis van de smokkelarij.
(Wet van 6 April 1843, art. 28.)
2° In zaken van douanen en accijnzen wordt
voor de verzwarende omstandigheid dat
het feit werd gepleegd « in bende van drie
personen of rneer », niet vereischt dat,
onder de leden van de bende, een voo!'afgaand overleg heeft bestaan. (Wet van
6 April 1843, art. 20.}
(ANCION EN ANDEREN,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.}
ARREST

(uittreksel).

Gelet op het bestreden arrest, op 25 Juni
1938 gewezen door het Hof van beroep

· te Brussel;
I. Nopens de voorzieningen ingesteld
door de aanleggers Jacques An cion, Madeleine An cion, Baudelet en Lemmens;
•

0

• • • • • • •

0

0

Over ·het middel door de eerste drie
aanleggers vqorgesteld en ambtshalve opgeworpen, wat betreft den aanlegger
Lemmens : schending van artikel 97 der
Grondwet, doordat de redenen van het
arrest dubbelzinnig zijn en aldus het toezicht van het Hof over de wettelijkheid
der uitgesprokene veroordeelingen onmogelijk maken :
Overwegende dat de aanleggers gedagvaard werden om « hetzij als daders,
hetzij als mededaders, hetzij door er belang bij te hebben, op 15 September 1936,
een bepaalde hoeveelheid wapens en ammunitie uitgevoerd te hebben zonder in
be zit te zijn der vereischte vergunning ";
Overwegende dat het bestreden arrest,
na te hebben verklaard dat « het bedrieglijk opzet bij den dader geen onontbeerlijk
bestanddeel van het vervolgd misdrijf
is " en dat dit misdrijf ook bestaat ingeval
de overtreding der wet enkel een gevolg
is van een nalatigheid, er aan toevoegt
dat de aanleggers « zich ten minste schuldig hebben gemaakt aan nalatigheid door
er niet over te waken dat de goederen het
land niet _zouden verlaten zonder vergezeld te zijn van de noodige toelating ";
Overwegende dat het arrest daarna beslist dat zoowel uit het proces-verbaal in
dato 14 November 1936, als uit het v66r
het Hof gedane onderzoek blijkt dat de
aanleggers « hetzij als daders, mededaders,

-36hetzij door deelname aan het smokkelfeit
met er belang bij te hebben » wapens en
ammunitie uitgevoerd hebben;
Overwegende dat die motiveering de
vraag onbeantwoord laat of de rechter geoordeeld heeft dat de bepaalde nalatigheid de strafrechtelijke verantwoordelijkheid der aanleggers medebrengt, zoowel in
het eerste als in het tweede geval, voorzien
door de weerhouden omschrijving der
feiten;
Overwegende dat die dubbelzinnige
redenen het Hof niet toelaten zijn toezicht
uit te oefenen over de wettelijkheid der
uitgesprokene veroordeelingen;
Dat, inderdaad, in het tweede geval
door de omschrijving voorzien - de deelneming aan de sluikerijdaad door er
belang in te hebben - de kennis van de
sluikerij een wezenlijk bestanddeel van
het· misdrijf uitmaakt (wet van 6 April
1843, art. 28);
Overwegende derhalve dat het bestreden
arrest de in bet middel aangeduid grond-.
wettelijke bepaling he eft geschonden;
Dat het onderzoek van de andere voorgelegde middelen van belang ontbloot
wordt;
II. Nopens de voorziening ingesteld door
de Naamlooze vennootschap -!\ncion-Marx:
Overwegende dat de verbreking van het
arrest ten opzicbte van Jacques An cion
en Madeleine Ancion, de verbreking medebrengt van de beslissing tegen de aanlegster, die burgerlijk verantwoordelijk is
verklaard voor de geldelijke veroordeelingen uitgesproken tegen de aanleggers
J. en M. An cion;
III. Nopens de voorziening ingesteld
door Van den Bergh;
,
Over het eenig middel : schending van
artikel 20 der wet van 6 April 1843, en 97
der Grondwet, doordat een · gevangenisstraf werd opgelegd omdat het misdrijf in
bende zou gepleegd zijn, zonder dat het
werd uitgemaakt dat er tusschen de leden
der bende voorafgaande overleg zou
bestaan hebben :
Overwegende dat het door artikel 20
der wet van 6 April1843 enkel is vereischt
dat de sluikerij in bende worde bedreven
door minstens drie person en; dat het
voorafgaande overleg tusschen de leden
geen onontbeerlijk bestanddeel van de
bende uitmaakt;
Dat het middel in recbte niet opgaat;
En overwegende ... (zonder belang)
Om die redenen, het "Hof verbreekt het
bestreden arrest, yoor zoover het de uanleggers J. Ancion, M. Ancion, Baudelet,
Lemmens en N aamlooze vennootschap

Ancion-Marx veroordeelt; kosten te dragen door den Staat; verwerpt de voorziening van Van den Bergh; kosten te
dragen door den aanlegger; beveelt ...
12 Maart 1940. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Bail. Gel1jkluidenae conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

2e KAMER. -

12 M!\art 1940.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. GEEN CONCLUSIE. MET REDENEN
OMKLEEDE BESLISSING.
2° VALSCHHEID.- GEBRUIK VAN HET
VALSCH STUK. - AFZONDERLIJKE FElTEN WANNEER ONDERSCHEIDENE DADERS. - DADER VAN DE VALSCHHEID
NIET STRAFBAAR OMDAT HIJ GEHAND.ELD HEEFT ZONDER BEDRIEGLIJK OPZET OF ZONDER HET OOGMERK OM TE
SCHADEN. - O~iSTANDIGHEID DIE NIET
VERHINDERT DAT HIJ DIE VAN HET
VALSCH STUK GEBRUIK MAAKT, VEROORDEELD WORDT.
.
3° SCHEEPVAART.- RIVIERBEVRACHTING.- 0VEREENKOMST VAN BEVRACHTING. - V AARTUIG VOOR HET GEH.EEL
. BEVRACHT. - V.ERMELDING VAN DEN
AARD DER TE LADEN KOOPWAREN. FACULTATIEVE VERMELDING, DIE NOCHTANS KRACHT VAN BEWIJS HEEFT, INDIEN ZIJ TE DIEN EINDE IN HET CONTRACT WERD OPGENOl\'!EN.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. MIDDEL DOOR B.EKLAAGDE OPGEWORPEN. NI.ET BEANTWOORD. - BESLISSING NIET MET REDENEN OMKLEED.
1° Bij ge breke van conclusie is wettelijk met
redenen omkleed de beslissing die, bij
ve1·oordeeling wegens deelneming aan een
misd1·ij(, ve!'hlaart, in de bewoordingen
van de wet, dat de bestanddeelen van het
rnisdrij f en van de strafbare deelneming aanwezig zijn.
2° Valschheid en gebruik van een valsch
stuk, gepleegd door onderscheidene personen, vormen afzonderlijke feiten. lngeval de dade!' van de valschheid niet
strafbaa!' is, omdat hij zonder bedrieglijk
J_D~e[ IJ (Zander het oogmer/c om te schaden
heeft gehandeld, verhindert deze omstandigheid geenszins dat hij die, met zoodanig opzet of met derqelijk oogmerk,

-37gebruik heeft gemaakt van het valsch
stuk, veroo!'deeld wordt (1).
3° Ofschoon de wet van 5 Mei 1936 op de
rivierbevrachting niet voorschrijft in het
bevrachtingscontract den aard van de geladen koopwaren te vermelden, wanne~r
het vam·tuig voor zijn geheel ter bevrachting wordt genomen, staat het nochtans
pm·tijen vrij het contract desaangaande
aan te vullen en, in dit geval, heeft de
vermelding van den aard der koopwaren
kracht van bewijs, indien zij te dien einde
in het contract is opgenomen. (Wet van
. 5 Mei 1936, artt. t, tot 7.)
4° Wanneer beklaagde, in zijn v66r den
rechter genomen conclusie, feiten heeft
aangevoerd, waaruit hij' zoekt af te leiden
dat hij niet schuldig is, is niet wettig met
redenen omkleed · de beslissing die, bij
veroordeeling, zonder op die conclusie te
antwoorden, verklaart in de bewoordingen
van de wet, dat de bestanddeelen van het
misdrijf aanwezig zijn.
(ANCION EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 25 Juni
1938 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
I. Nopens de voorziening ingesteld door
de aanleggers Ancion en Lemmens :
Overwegende dat ... (zonder belang);
II. Nopens de voorziening ingesteld
door den aanlegger Baudelet : over het
middel gegrond op de schending van
artikelen 8, 15, 17, 20 en 25 der wet vim
3 Januari 1933, 32 en 34 van het Koninklijk besluit van 14 Juni 1933, 66 en 6? van
het Strafwetboek, en 97 der Grondwet,
doordat het arrest de daden niet bepaalt
die het weerhouden misdrijf uitmaken :
Overwegende dat het bestreden arrest
in de bewoordingen der wet zelf het bestaan vaststelt van de elementen die het
misdrijf en de strafbare deelneming eraan uitmaken ;
Dat, bij gebreke van conclusien dienaangaande, de uitgesprokene veroordeeling
aldus wettelijk gemotiveerd is;
En overwegende... (zonder belang);
III. Nopens de voorziening· ingesteld ·
door de aanleggers Lensen en van San ten,
voor zooverre deze laatsten wegens gebruik
van valsche geschriften veroordeeld zijn :
Over de eerste twee middelen : scherrding van artikelen 97 der Grondwet, 196
en 197 van het Strafwetboek, doordat het
(1) Verbr;, 16 Juli 1888 (Bull. en PAsiC.,
1888, I, 298); 29 Januari 1923 (ibid., 1923,
I, 175).

arrest, na te hebben vastgesteld " dat het
niet bewezen was dat, op het oogenblik
van het opmaken van de charte-partij,
Lensen kennis had van den aard der goederen op de «Spes Salutas te laden " toch
verklaart, om de veroordeeling wegens
gebruik van valsche akte te rechtvaardigen, dat "de charte-partij opgesteld in
tegenstrijdigheid met de waarheid der
feiten, een strafbare valschheid uitmaakt n,
dan wanneer die vaststellingen tegenstrijdig zijn en in ieder geval geen veroordeeling wegens gebruik van valsche
alde kunnen rechtvaardig·en :
Overwegende dat het feit dat Lensen,
op het oogenblik waarop de scheepsvrachtbrief opgemaakt werd, geen kennis had van den aard der waren, waarnaar
dit bescheid verwees, geenszins medebrengt dat dit laatste . geen strafbare
valschheid zou kunnen zijn ten opzichte
van andere person en;
Overwegende bovendien dat het gebruik van een valsch geschrift en het opmaken van dit geschrift twee afzonderlijke
feiten zijn; dat het eerste kan gestraft
worden, zelfs wanneer de dader van het
tweede feit geen strafbaar misdrijf heeft
gepleegd, omdat hij zonder bedrieglijk
opzet noch oogmerk om te schaden heeft
gehandeld;
Overwegende dat de aanleggers aileen
veroordeeld zijn wegens gebruik van een
valsche akte; da t het arrest vaststelt
" dat zij van die akte gebruik h.ebben gemaakt nadat zij kennis hadden van het
stoffelijk gebrek waarmede dit bescheid
bevlekt was ";
Dat de middelen aldus noch in rechte
noch in feite opgaan;
Over het derde middel : schending van
artikelen 1 tot 8 en 9 der wet van 5 Mei
1936 op de rivierbevrachting, 196 en 19?
van het Strafwetboek, en 9? der Grondwet, doordat, eenerzijds, een scheepsvrachtbrief niet voor doel heeft den aard
van de te laden koopwaren op te nemen
en vast te steilen, en doordat, anderzijds,
wat betreft den aanlegger Lensen, de
bevrachter die enkel als tusschenpersoon
optreedt voor het sluiten van het bevrachtingscontract, geen gebruik maakt van dit
contract :
Overwegende dat, inaien het door de
wet niet voorgeschreven is dat in elk bevrachtingscontract melding worde gemaakt
van den aard der te laden koopwaren, ingeval echter het schip niet aileen voor een
bepaalde hoeveelheid waren is bevracht,
het de partijen toch vrij staat die aanduiding op den ·scheepsvrachtbrief te doen
voorkomen en aldus de bedingen van dien
brief aan te vullen;

-38gever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie
Dat in dergelijk geval die melding als
behalve wat betreft het ambtshalve opgebewijs kan gelden, althans in een bepaalde
mate, hetzij tusschen partijen, hetzij ten worpen middel, H.- R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
opzichte van derde personen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de kwestieuse melding "bestemd was "
om de werkelijkheid van den aangeduiden
1 e KAMER. - 14 Maart 1940.
aard der waren te bewijzen;
Overwegende dat de bewering, dat het 1o ARBEIDSONGEVALLEN.- SAJVIENgebruik van den vervalschten scheepsGEORDENDE WETTEN OP DE ARBEIDSvrachtbrief door Lensen enkel en aileen
ONGEVALLEN. - TOEPASSELIJKHEID OP
hierin bestond dat Lensen als tusschenBEDIENDEN. - CRITERIUM. - «TOT
persoon is opgetreden voor het sluiten van
GRONDSLAG TE NEIVIEN >> LOON EN
het contract, door geen vaststelling van
« OVEREENGEKOMEN BEZOLDIGING >>.
het arrest is gestaafd;
GELIJKLUIDENDE UITDRUKKINGEN.
Dat het middel rechtelijken en feiteBEGRIP.
.
lijken grondslag mist;
2? ARBEIDSONGEVALLEN.- SAMENEn overwegende ... (zonder belang);
GEORDENDE WETTEN OP DE ARBEIDSIV. Nopens de voorziening ingesteld
ONGEVALLEN. - BEDIENDE. - LOON.
door den aanlegger Van Santen aangaande
- BINDENDE BEOORDEELING VAN DEN
de beslissing over de publieke vordering
RECHTER.
(betichtingen III en IX : oorlogswapenen
en ammunitie opgeslagen te hebben en 1° De uitdmlckingen « tot g1·ondslag te
bezit van oorlogswapenen zonder machtinemen >> loon en « overeengelcomen bezolging);
.
diging >> gebruikt : de eerste in artikel 6
Over het middel van ambtswege opgevan de op 28 September 1931 samenworpen : schending van artikel 97 der
geordende wetten op de arbeidsongevallen,
Grondwet, doordat bestreden arrest als
en de tweede in artikel 29 van de wet van
niet wettelijk gemotiveerd voorkomt :
7 Augustus 1922 op de bediendenOverwegende dat, door besluiten v66r
overeenkomst, zijn gelijkluidend; zij zijn
het Hof genomen, aanlegger beweerde dat
van toepassing op al hetgeen de arbeider
hij slechts zijn schip vervracht had voor
of de bediende gerechtigd is tot vergoeding
een reis van Luik naar Antwerpen en dat,
van zijn werkzaamheid te eischen, krachzonder recht op de vervoerde voorwerpen,
tens het ar beidscontract of het bediendenhij geen vervoertoelating te vragen had,
contract. Zij bevatten niet de somrnen die
betwistende nlzoo op stilzwijgendewijze
uitgekeerd worden tot terugbetaling van
het bestaan van opslag of van bezit van
door den werkgever bevolen uitgaven.
oorlogswapenen zonder to elating;
2o De rechter die verklaart dat het loon van
Overwegende dat door zich te vergenoeeen bediende, in specien of in premies,
gen debetichtingen III en IV teweerhouden
21.945,45 frank bedraagt, en dat bovendien
in de bewoordingen der wet zonder het midde werkgever aan dezen bediende, voor
del te beantwoorden, het bestreden arrest
kosten van voeding, een som van 4,388 fr.
als niet wettelijk gemotiveerd voorkomt;
terugbetaalde, beslist op bindende wijze
dat die som, ten beloope van drie vijfden,
V. Nopens de voorziening ingesteld door
aan den bediende bevolen uitgaven verteden aanlegger Van den Bergh;
genwoordigt, en derhalve geen voordeel
Over het middel gegrond op de scherruitmaakt, waarmede 1·ekening moet wording van artikel 97 der Grondwet, doorden gehouden met het oog op het toepassen
dat het bestreden arrest de daden niet
of het niet-toepassen van de wetgeving op
aanduidt waaruit de deelnemirig door
de vergoeding van de schade gevolgd uit
aanlegger aan het misdrijf zou bestaan :
de ai'beidsongevallen.
Overwegende dat het arrest in de bewoordingen zelf van artikel 66 van het
{VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
Strafwetboek het bestaan vaststelt van
«LA PRESERVATRICE >>, T. REMY.)
de elementen die de strafbare deelneming
aan het weerhouden misdrijf uitmakel,l;
ARREST.
Dat, bij gebreke van conclusien dienaangaande, de uitgesprokene veroordeeling
Gelet op het bestreden vonnis, op
wettelijk gemotiveerd is;
31 Mei 1938 door de rechtbank van eersten
En overwegende ... (zonder belang);
· aanleg te Verviers, uitspraak doende in
Om die redenen, het Hof verbreekt ...
graad van beroep, gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
12 Maart 1%0. - 2e Kamer. - T1oorvan artikel1, in 't bijzonder alinea's 1 en 3,
zitter, H. Rolin, voorzitter. Verslag-
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-39€n van artikelen 6, 21 en 2q der wetten op
de vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevailen, samengeschakeld
door Koninklijk besluit van 28 September
1931, van artikel 1, in 't bijzonder § 5 der
wet van 18 Juni 1930, houdende herziening
van de wetgeving op de vergoeding der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevailen, van artikelen 15 en 29 der wet
van 7 Oogst 1922, op de bediendenarbeidsovereenkomst, van het eenig artikel der
wet van 2 Mei 1929, wijziging brengende
aan de wet op de bediendenarbeidsovereenkomst, en van artikel 97 der
Grondwet, doordat het bestreden vonnis,
om te weten of het slachtoffer onder de
toepassing viel der wetten op de arbeidsongevailen, rekening gehouden heeft met
het " tot grondslag te nemen " loon dat
moet dienen om de bij de wetgeving vooriiene vergoedingen te berekenen, dan
wanneer krachtens artikel 1, alinea 3, der
samengeschakelde wetten en van artikel 29
der wet op de bediendenarbeidsovereenkomst, het aileen de " overeengekomen
bezoldiging >> van den bediende is, met de
beteekenis in dit laatste artikel voorzien,
welke moet in acht genom en worden;
doordat, althans, de bestreden beslissing
zich heeft uitgedrukt in dubbelzinninge
bewoordingen waaruit voortvloeit dat er
{)nvoldoende redenen zijn en waardoor het
Hof van verbreking in de onmogelijkheid
wordt gesteld zijn toezicht uit te oefenen :
Overwegende dat het gezegd << tot grandslag dienend " loon van den. arb eider dat
werkelijk loon is welk hem ingevolge de
{)Vereenkomst werd toegekend (artikel 6
der wetten op 28 September 1931 samengeschakeld); dat in dit werkelijk loon
tegelijk begrepen is wat in geldspecien
aan den arbeider wordt betaald alsook al
de winsten en bijkomende voordeelen
welke hij krachtens de overeenkomst
trekt; dat, in het overeengekomen loon
van den bediende, zooals daarover gehandeld wordt in artikel 29 der wet van
7 Oogst 1922, gewijzigd door deze van
2 Mei 1929, eveneens begrepen is de vaste
wedde en aile commissieloonen en aile
veranderlijke verdiensten welke hem door
zijn dienstnemingscontract zijn toegekend;
Overwegende dat het aldus blijkt dat
deze uitdrukkingen dezelfde waarde hebben, in dezen zin dat men ze toepast op al
wat de arbeider of bediende, krachtens de
overeenkomst aangaande den arbeid of de
bediening, met recht mag eischen in ruil
voor zijn werk;
Dat, daar deze uitdrukkingen aan een
en hetzelfde begrip beantwoorden, het in
onderhavig geval zonder belang is dat
de rechter de eene of de andere of de twee

tegelijk heeft gebruikt; dat zijn gedacht
daarom niet minder klaar en zonder dubbelzinnigheid is;
Dat het middel dus niet mag aangenomen worden;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 1, in 't bijzonder alinea's 1
en 3, van artikelen 6 en 2q der wetten op
de vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevailen, samengeschakeld
door Koninklijk besluit van 28 September
1931, van artikel1, in 't bijzonder § 5 der
wet van 18 Juni 1930, herziening houdende der wetgeving op de vergoeding der
schade voortspruitende uit de arbeidsongevailen, van artikelen 15 en 29 der wet
van 7 Oogst 1922 op de bediendenarbeidsovereenkomst, van het eenig artikel der wet van 2 Mei 1929, de wet op de
bediendenarbeidsovereenkomst wij zig ende; van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, en van artikel 97 der Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, om de
<< overeengekomen bezoldiging >>, bedoeld
bij artikel 29 der wet van 7 Oogst 1922
op de bediendenarbeidsovereenkomst te
berekenen, en alzoo te onderzoeken of de
echtgenoot der verweerster in verbreking
de wetgeving op de arbeidsongevailen
moest genieten, geweigerd heeft rekening
te houden met de tusschen de contracteerende partijen gesloten overeenkomst en
alzoo de wet der partijen geschonden heeft,
door de loonen in geldspecien, welke de
Vennootschap Englebert zich nochtans
uitdrukkelijk verplicht had aan het
slachtoffer te betalen, in deze overeengekomen bezoldiging slechts voor een vijfde
te doen tusschenkomen, en dat, onder
voorwendsel dat Verdin het totaal der uit
dien hoofde toegekende sommen niet zou
uitgegeven hebben indien hij naar huis
ware gekomen in plaats van in het spijshuis
te dineeren;
·
Overwegende dat uit de vaststellingen
in het vonnis waartegen beroep en in het
bestreden vonnis, dat de redenen ervan
overneemt, blijkt dat het loon, in geldspecien en premien, van het slachtoffer,
21,945 fr. q5 heeft bedragen; dat zijn
werkgever hem daarenboven een som van
4,388 frank heeft terugbetaald als kosten
voor voedsel; dat het eenige betwiste punt
tusschen partijen blijft te weten, of deze
som bij de eerste moet gevoegd worden,
ofwel in welke mate zulks moet geschieden
om het bedrag te bepalen der << overeengekomen bezoldiging » bedoeld in artikel 29
der wet op de bediendenarbeidsovereenkomst, en of, hijgevolg, het geschil al
dan niet beheerscht is door de wetten: op
28 September 1931 samengeschakeld :
Overwegende dat de rechter over den
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-40grond, aangaande deze kosten voor voedsel,
aanstipt dat ze aan het slachtoffer waren
opgelegd door zijn werkgever die eischte
dat het slechts spijshuizen van eersten
rang bezocht, en dat het slachtoffer de
som van q,388 frank werkelijk heeft
uitgegeven welke hem uit dien hoofde
werd terugbetaald; dat de rechter, bij een
op feiten berustende beoordeeling, die
derhalve bindend is, beslist dat deze
kosten voor voedsel voor vier vijfden
geen « voordeel " uitmaken voor het
slachtoffer; da t deze beoordeeling en deze
beslissing geenszins in strijd zijn noch met
den tekst, noch met den geest van het
hiervoren aangehaald artikel 29; dat het
middel, voor zoover het beweert dat ze
zouden in strijd zijn met de tusschen partijen gesloten overeenkomst, in feite niet
opgaat, daar de bewoordingen der gezegde
overeenkomst noch vermeld worden door
het vonnis, noch aangestipt worden door
eenig stuk der rechtspleging waarop het
Hof acht mag slaan;
Dat het middel dus van de hand moet
gewezen worden;
Omtrent het derde middel : schending
van artikel 1, in 't bijzonder alinea's 1
en 3, en van artikelen 6 en 2q der wetten
op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen samengeschakeld door Koninklijk besluit van
28 September 1931, van artikel 1, in 't
bijzonder § 5, der wet van 18 Juni 1930,
herziening houdende der wetgeving op de
vergoeding der schade voortspruitende uit
de arbeidsongevallen, van artikelen 15
en 29 der wet van 7 Oogst 1922 op de
bediendenarbeidsovereenkomst, van het
eenig artikel der wet van 2 Mei 1929 tot
wijziging der wet op de bediendenarbeidsovereenkomst, en van artikel 97
der Grondwet, doordat het bestreden
vonnis beslist heeft dat de aan den
hediende toegekende vergoedingen voor
zijn buitenhuis dagelijks gebruikt voedsel
niet in· hun geheel bij de vaste wed den
moeten gevoegd worden om de bij artikel 29 der wet van 7 Oogst 1922 voorziene
« bezoldiging " te berekenen en om aldus
de gebeurlijke toepassing der samengeordende wetten op de arbeidsongevallen
te bepalen, door als eenig voorwendsel tot
deze oplossing in te roepen dat deze kosten
voor voedsel in het spijshuis gebruikt « in
onderhavig geval geen voordeel uitmaken
toegekend als vergoeding van werkprestaties "• dan wanneer artikel 29 der
wet op de bediendenarbeidsovereenkomst
niet de voorwaarde stelt dat het gekregen
voordeel een « vergoeding van werkprestaties " weze, en dat het zelfs niet vereischt dat de bezoldiging voor het geheel

een voordeel uitmake, en dan wanneer
integendeel aile wetsbepalingen, welke·
over de bepaling handelen van de bezoldigingen, de loonen en de winsten, aan
deze woorden altiid een breed extensieve
interpretatie hebben gegeven, en klaar
hebben uitgedrukt dat ze niet zouden
kunneil beperkt worden tot wat een door
den bediende verwezenlijkte " winst " zou
uitmaken :
Overwegende dat het bestreden vonnis
niet enkel steunt op de door het middel
bestreden reden, maar, door verwijzing
naar de door den eersten rechter ingeroepen redenen, ook nog op het feit dat
de kosten voor voedsel, door den bediende
werkelijk gedaan, hem door zijn werlcgever war en opgelegd;
Dat deze niet bestreden vaststelling
volstaat als rechtvaardiging en motjveering der beslissing van den rechter
waarbij deze die kosten weigert te beschouwen als voor hun geheel een « voordeel " uitmakende ten bate vari den bedieride en als, bijgevolg, voor hun geheel in aanmerking moetende komen om
te bepalen wat voor hem de bij artikel 29
der wet op .de bediendenarbeidsovereenkomst voorziene « overeengekomen bezoldiging " uitmaakt;
Dat, inderdaad, deze kosten aan den
bediende opgelegd en welke hij moest
verschieten, in de door den rechter op
bindende wijze beoordeelde verhouding
een last en niet een voordeel of profijt
waren waarop hij krachtens zijn overeenkomst recht had;
Dat daaruit voortspruit, dat het bestreden vonnis, do.or uitspraak te doen zooalshet deed, de wet juist heeft toegepast en
geen enkel der in het middel bedoelde teksten geschonden heeft; dat dit middel derhalve noch in feite, noch in rechte opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot de vergoeding van
150 frank ten bate der verweerster.
g Maart 1%0.- 1e Kamer.- Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. GescM,
procureur generaal.
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MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
VERVANGBARE- ZAKEN.
VAN HET MISDRIJF.

BESTAAN

Misbruik van vertrouwen kan vervangbare
zaken betre ffen; hij wien vervang bare

-41zaken werden overhandigd op voorwaarde
van ze terug te geven of er een bepaald
gebmik van te maken pleegt geen misbruik van vertrouwen door die zaken
eenvoudig te mengen met ·vervangbare
zaken van denzelfden aard, die hem toebehooren; het rnisdrijf' bestaat enkel van
het oogenblilc af dat hij niet in staat is
om hetzij terug te geven hetgeen hem werd
overhandigd, hetzij daarvan het gebruik te
maken waartoe hij gehouden was. (Strafwetboek, art. 491.)
(DEMARET, T. COMPAGNIE ADRIATIQUE
D'ASSURANCES.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, op 9 December 1939 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
I. Wat de beslissing betreft over de publieke vordering :
Omtrent het eenig middel van verbreking : schending van artikel 491 van
het Strafwetboek, 3 en 4 der wet van
17 April 1878, den voorafgaanden titel
bevattende van het Wetboek van Strafvordering, 1129, 1138, '1245, 1246, 1302,
1993 en 1996 van het Burgerlijk Wetboek;
doordat het bestreden arrest de betichting
van misbruik van vertrouwen ten laste
van den aanlegger bewezen .heeft verklaard, dan wanneer de sommen zoogezegd door hem verduisterd, zich met zijn
eigen boedel hadden vereenigd, aile individualiteit hadden verloren, en aan een
ander niet toebehoorden, waaruit volgt dat
een hoofdbestanddeel van het wanbedrijf
van misbruik van vertrouwen, 't is te zeggen de onregelmatige toeeigening van een
anders goed, in onderhavig geval niet bestond :
Overwegende dat de interpretatie van
artikel 491 van het Strafwetboek, waarop
het mid del steunt, niet juist is; dat de
omstandigheid, dat gelden welke waren
overhandigd geweest op voorwaarde ze
terug te geven of er een bepaald gebruik
van te maken, zich met den boedel van
den beklaagde zouden vereenigd hebben,
hun individualiteit zouden verloren hebben of zouden « opgehouden hebben aan
een ander toe te behooren" het wanbedrijf
dat deze strafbepaling voorziet, niet uitsluit;
Dat uit haar nauwkeurige bewoordingen
blijkt, dat ze het bedrieglijk verzuim van
zekere verplichtingen straft, te'weten deze
van goederen of waarden welke ze opsomt,
terug te geven of er een bepaald gebruik
van te maken, en zulks ingeval ze voordien onder de voorwaarden of met het

doel door de wet aangeduid, aan den beklaagde werden « overhandigd ";
Overwegende dat, uit de opnoeming,
door de Strafwet gedaan, van de goederen
of waarden welke ten nadeele van een
ander kunnen verduisterd of verspild
worden, blijkt dat het, hetzij vervangbare
zaken, zooals gelden, biljetten aan toonder
of koopwaren door. hun aard of kwaliteit
bepaald, hetzij zekere bepaalde zaken
kunmin zijn;
Dat, in het eerste geval, het eenvoudig
feit van het vermengen der vervangbare
zaken welke, overeenkomstig de verplichting van den beschuldigde die ze gekregen
heeft, zijn terug te geven, met andere vervangbare zaken van zelfden aard welke
hem toebehooren, op zichzelf aileen niet
de bedrieglijke verduistering of verspilling
uitmaakt, zoolang niet bewezen is dat de
beklaagde zich in zoodanigen toestand
heeft gesteld dat hij niet zou kunnen terug·
geven wat hem was overhandigd geweest
of er het gebruik niet zou kunnen van
maken, waartoe hij gehouden was;
Overwegende dat, in het onderhavig geval, uit de vaststellingen van het arrest
blijkt dat de aanlegger die, als lasthebber
der verwerende maatschappij, verzekeringspremien had ontvangen, deze sommen
tot persoonlijke doeleinden gebruikt haeft
en ze geenszins bij de gezegde Maatschappij
he eft gestort;
· Dat, indien, voor zekere zaken, de overeenkomsten tusschen partijen aan den
aanlegger hebben toegelaten, op deze aan
de verweerster toebehoorende sommen het
bedrag van zijn wedde en van zijn commissieloonen vooraf te nemen, de rechter
over den grond, deze overeenkomsten op
bindende wijze beoordeelende, heeft kunnen beslissen dat deze geen ander uitwerksel hadden dan het bedrag van het
misbruik van vertrouwen tot het overschot
te verminderen;
Dat de rechter over den grond, door te
statueeren zooals hij deed, het wettelijk
begrip van dat wanbedrijf niet miskend
heeft, en dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den :)anlegger
tot de kosten.
18 Maart 1940. - 2e Kamer.- VoorVerslagzitter, H. Rolin, voorzitter. gever, H. Vitry. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal. Pleiters, HH. Smits en
Ladeuze (eerstgenoemde van de balie van
het Hof van beroep te Brussel).
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ARBEIDSONGEVALLEN.

-

VoRDE-

RING VAN DEN VERZEKERAAR VAN HET
BEDRIJFSHOOFD TEGEN DERDEN. Is
AFHANKELIJK VAN DE UITKEERING DER
SCHADEVERGOEDING DOOR DEN VERZEKERAAR.

In zaken van arbeidsongevallen kan de verzekeram· van het bedrijfshoofd geen
vordering instellen tegen den de1·de, die
voor het ongeval verantwoordelijk is, tenzij
in de rnate wam·in hij, verzekeraar, de
vaste vergoedingen !weft uitgelceerd; het
volstaat niet dat hij slechts verplicht weze
tot uitkeering van deze vergoedingen (1).
(Wetten op de arheidsongevallen, samengeordend den 28 September 1931,
art. 31; Wetb. v. Kooph., b. I, titel X,
art. 22.)
(MUTUELLE
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES,
T. A. EN P. PIEL.}
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis, op 4 Juli
1939 door de correctioneele rechtbank te
Luik, zetelende als rechter van hooger
beroep in politiezaken, gewezen;
Over de ontvankelijkheid van· den eisch
tot verbreking voor zoover hij gegrond is
op het eenig middel door de eischende
vennootschap ingeroepen :
Overwegende dat de aanlegster, burgerlijke partij, een enkel middel inroept, te
weten, de schending van artikelen 7, 10,
14, 17, 18, 19, 26, 38 en 40 der wetten op
de vergoeding der scbade volgende uit de
arbeidsongevallen, samengeschakeld door
Koninklijk besluit van 28 September 1931,
van artikelen 13, 14, 15 en 27 van bet
Koninklijk besluit van 29 Oogst 1904 met
verschillende · ander latere Koninklijke
besluiten samengeschakeld door Koninklijk besluit van 7 December 1931, algemeene verordening houdende van de verzekering· tegen arbeidsongevallen, van
artikelen 13, 14, 15 en·30 van dit laatste
Koninklijk beshiit (Belgisch Staatsblad van
20 December 1931 en erratum in bet
Belgisch Staatsblad van 14 Januari 1932
(1) Vergelijk Verbr., 14 Juli 1937 (Bull. en
PASIC., 1937, I, 227) en 15 Februari 1938
{An·esten van het Hof van verbreking, 1938,
blz. 24; Bull. en PASIC., 1938, I, 47); Verbr.,
19 Juli 1909 (Bull. en PAsiC., 1909, I, 349);
14 October 1912 (ibid., 1912, I, 416); 7 Januari 1929 (ibid., 1929, I, 52).

bekendgemaakt}, en van artikel 97 der
Grondwet:
Overwegende dat door dit eenig middel
aan het bestreden arrest verweten wordt
een vordering van de aanlegster onontvankelijk te hebben verklaard bij de enkele
beschouwing dat een deel van den tekst
van artikel 30 van het samenordenend
Koninklijk besluit van 7 December 1931,
zonder bindende kracht zou zijn, omdat
het erratum in het Belgisch Staatsblad van
14 Januari 1932 bekendgemaakt er op
naamlooze - en, bijgevolg, op onregelmatige wijze - een belangrijke wijziging
zou hebben aan toegebracht, dan wanneer
dit erratum, in werkelijkheid, slechts de
overeenstemming herstelt tusschen artikel 30 van het Koninklijk besluit van
7 December 1931 en het niet ingetrokken
artikel 27 van het Koninklijk besluit van
29 Oogst 1904, door den oorsprorikelijken
tekst van dit artikel te herstellen da.t, bij
de bekendmaking van het samenordenend
Koninklijk besluit door een klaarblijkende
zetfout was verdraa.id geweest, en datgezegd artikel 27 van het Koninklijk besluit
van 29 Oogst ten andere zijn bindende
kracht behield;
Overwegende dat het Hof van verbreking verplicht is na te gaan of het aldus
voorgesteld middel geen overtollige reden
der bestreden beslissing bedoelt;
Overwegende dat, luidens het bestreden
vonnis, de vordering van de burgerli,ike
partij strekte tot het weder betalen door
den beklaagde en de burgerlijke verantwoordelijke partij, verweerders in verbreking, .van zekere sommen die zij,
kra.chtens de wetgeving op de vergoeding
der arbeidsongevallen, had uitgegeven, als
verzekeraarster der Stad Luik, en als dusdanig in de plaats gesteld in de verplichtingen van deze laatste, betreffende de
scbade veroorzaakt aan Grun, arbeidster
in den dienst der wegenis, die, gedurende baar werk, door de fout van den
beklaagde gekwetst was geweest;
Overweg·ende da t deze terugbetaling
namelijk sloeg op een som van 4, 787 frank,
bedrag der voorloopige wiskundige reserve,
bestemd tot den waarborg van de vereffening der vergoedingen die, in geval van
bestendige onbekwaamheid, tot aan de
vestiging der lijfrente verschuldigd zijn;
Overwegende dat het vonnis dienaangaande vaststelt : « dat de uitbetaling
dezer som door geen enkel der door de
aanlegster overgelegde stukken bewezen
is; deze, in tegendeel, vergenoegt zich een
eenvoudige verklaring voor te leggen, uitgaande van haar person eel... en luidens
dewelke de gezegde vennootschap bij de
Nationale Bank een zekere hoeveelheid
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waarden zou hebben neergelegd bestemd ...
terechtzitting waarop de zaak werd betot het vormen der wiskundige reserves
handeld, gebleken is dat conclusies aan den
in 't algemeen ,, zonder dat bewezen is
rechter onderwm·pen werden, is het in den
dat een bijzondere neerlegging ... of dat
bundel aanwezige stuk, dragend als titel
een deel van de algemeene neerlegging zou
« conclusies " en onderteekend door bebestemd geweest zijn ... tot het vormen der
klaagde, niet voldoende om te bewijzen
voorloopige wiskundige reserve in verband
dat de daarin vervatte conclusies behoormet het geval: van het slachtoffer Grun ";
lijk aan de rechtbank ter terechtzitting
Overwegende dat, alhoewel luidens arwerden onderworpen, zelfs indien op den
tikel 19, alinea 7, der wet ten op de verkant van het st.uk de melding staat « ge.goeding der schade voortspruitende uit de
zien den ... " (datum van de terechtzitting),
arbeidsongevallen, samengeschakeld door
met de handteekening van den griffie!'
Koninklijk besluit van 28 September 1931,
alleen (1).
-de rechtsvordering tegen derde personen,
(VICTOR DETRY,
voor deze ongevallen aansprakelijk, door
T. ECHTGENOOTE DELVAUX-DETRY.)
het bedrijfshoofd, in naam en plaats van
het slachtoffer, kan worden ingesteld, en
Arrest overeenstemmend met den koralhoewel, anderzijds, de verzekeraar van ten inhoud.
het bedrijfshoofd krachtens artikel 9 der
18 Maart 1940. - 28 Kamer. - Voo!'gezegde samengeschakelde wetten, in dezes
Verslagverplichtingen is in de plaats gesteld, die zitter, H. Rolin, voorzitter. gever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
verzekeraar nochtans in de rechten van
den verzekerde tegen de derden, daders H. Leon Cornil, eerste advocaat generaal.
van de Schade, slechts in de plaats gesteld - Pleiters, HH. Simont en della Faille
is in de voorwaarden bepaald door arti- d'Huysse.
kel 22 der wet van 11 Juni 1874, 't is te
zeggen, wanneer hij de Schade heeft be2 8 KAMER. - 18 Maart 1940.
taald;
·
Overwegende dat de hierboven aange- VERWIJZING NAAR EEN ANDERE
baalde vaststellingen van het bestreden
RECHTBANK. - BURGERLIJKE ZAvonnis volstaan om het beschikkend geKEN OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL. ·deelte te rechtvaardigen;
AANVRAAG TOT VERWIJZING OP GROND
Om die redenen, het Hof verwerpt de
VAN GEWETTIGDE VERDENKING.- VERvoorziening en veroordeelt de aanlegster
PLICHTING DE TUSSCHENKOMST VAN
tot de kosten en tot een vergoeding van
EEN ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN VER150 frank ten bate van de verweerders.
BREKING IN TE ROEPEN.
18 Maart 1940. - 28 Kamer. - Voor- ·In bw·gerlijke zaken even als in zaken van
zitter, H. Rolin, voorzitter. Verslagkoophandel, is de aanvraag tot verwijzing
gever, H. Lambinet. - Gelijkluidende conop grand vqn gewettigde verdenking
.clusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
slechts ontvankelijk wanneer zij ingegeneraal.
Pleiters, HH. Marcq en
diend is door een advocaat bij het Hofvan
Ladeuze.
·
verbreking (2).
(REMY.)
2 8 KAMER. - 18 Maart 1940.
ARREST.
VONNISSEN EN ARRESTEN.- CoRRECTIONEELE ZAKEN EN POLITIEZAKEN.
- BEWIJS DAARVAN DAT DE CONCLUSIE
AAN DEN RECHTER ONDERWORPEN WERD.
JVanneer noch uit het vonnis van de correctioneele rechtbank, uitspraak doende in
beroep, noch uit het proces-verbaal der

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
18 Maart 1940. - 28 Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal.

(1) Zie A1-resten van het Hot van vm·brelcing,
1938, blz. 128 en de voetnota 2; ibid., 1939,
blz. 43 en de voetnota.
(2) Vaste rechtspraak. Zie Verbr., 9 December 1929 (Bull. en PAsiC., 1930, I, 45);
25 .Juni 1934 (ibid., 1934, I, 343). - I n strafzaken, aangaande aanvraag ingediend door

beklaagde, zie Verbr., 19 April en 20 December 1937 (Arresten van het Hot van vm·brelcing, 1937, blz. 31 en 184; Bull. en
PAsrc., 1937, I, 117 en 389)·; vergelijk
echter Verbr., 3 Februari en 1 December
1936 (B1tll. en PASIC., 1936, I, 144 en 436,
A, 1°).

2e KAMER. -

1 April 1940.

1o VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN
AANSTELLER. VERBAND TUSSCHEN
AANSTELLER EN AANGESTELDE.

2o DOODING EN VERWONDINGEN.
MIDDEL ONTLEEND AAN DE SCHENDING VAN DE BEPALINGEN DER ALGEMEENE VERKEERSVERORDENING.- MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.
so VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
SCHADE VEROORZAAK'r DOOR DE
WEDERZIJDSCHE DADEN VAN DE BESTUURDERS VAN TW:im AUTO'S DIE IN
BOTSING KWAMEN. BESTUURDERS
HEIDE GEHOUDEN TOT GEHEELE SCHADELOOSSTELLING JEGENS DE SLAGHTOFFERS. VERHAAL TEGENOVER ELKANDER.
4° VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE
WEDERZIJDSCHE DAD EN VAN DE BESTUURDERS VAN TWEE AUTO'S DIE IN
BOTSING KWAMEN. 0NGEVAL DAT
TEN OPZICHTE VAN DE SLACHTOFFERS
EEN ARBEIDSONGEVAL IS. 0MSTANDIGHEID DIE GEEN INVLOED HEEFT OP
DE VERPLICHTING TOT GEHEELE SCHADELOOSSTELLING WAARTOE IS GEHOUDEN DE BESTUURDER DIE NOCH BEDRIJFSHOOFD, NOCH ARBEIDER OF AANGESTELDE VAN HET BEDRIJFSHOOFD IS.
so

RECHTBANKEN.
CORRECTIONEELE ZAKEN. VEROORDEELING VAN
DE TWEE BEKLAAGDEN TOT GEHEELE
SCHADELOOSSTELLING VAN DE BURGERLUKE PARTIJEN.- GEEN GERECHTELIJK
CONTRACT ONTSTAAN TUSSCHEN DIE BEKLAAGDEN. BESLISSING LUIDEND
DAT, IN HUN VERHOUDING TOT ELKANDER IEDER DE HELFT VAN DE LASTEN
ZAL, TE IJRAGEN HEBBEN. VERBREKING.

6o ARBEIDSONGEVALLEN.- VORDERING VAN DEN VERZEKERAAR TEGEN
DEN VERANTWOORDELIJKEN DERDE. WETTELIJKE GRONDSLAG.
7°

ARBEIDSONGEVALLEN. VERANTWOORDELIJKHEID RUSTEND TEGELIJK OP EEN DERDE EN OP EEN AANGESTELDE VAN HET BEDRIJFSHOOFD. VORDERING VAN HET BEDRIJFSHOOFD
OF ZIJN VERZEKERAAR TEGEN DEN DE):l.DE, TOT TERUGBETALING VAN DE VASTE
VERGOEDINGEN. GEEN GEHEELE TERUGBETALING. VERDEELING EN TOEPASSING VAN ARTIKEL 19, ALINEA S,
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VAN DE GEORDENDE
ARBEIDSONGEVALLEN.

WETTEN

OP

DE.

1 o E1· bestaat slechts dan een verb and tusschen aangestelde en aansteller, grond
opleverend tot burgerlijke . verantwoordelijkheid van den aansteller, wanneer de::;e
het recht heeft aan den aang.estelde bevelen
te geven aangaande de WtJZe waarop de
arbeid moet uitgevoerd worden; dat verband is niet aanwezig wanneer de b~
weerde aangestelde het bestuur. behoudt tn
de uitvoering van den arbetd. (Burgl.

Wb., art. 1S84, al. S; wetten op de·
arbeidsongevallen, geordend den 28 September 1931, art. 19, al. S.)
2o Is niet ontvankelijk, als van belang ontbloot, het middel genomen uit de schending van bepalingen van de algemeene
ve1·keersverordening, wanneer het arr~st,
houdende ve1'0o1·deeling wegens doodtng·
en verwondingen veroorzaakt door gebrek
aan vooruitzicht of vom·zorg, de elementen
van schuld opge~ft, onafhankelijk. van het
naleven of het met-naleven van dte verordening.
so W anneer de rechter verklaart dat de
schade door de slachtoffers geleden ten
gevolg~ van een botsing van auto's, veroorzaakt werd doo1· de wede1·zijdsche daden van de bestuurdel's van de twee voertuigen, is iede1· bestum·d~r gehouden .tot
de geheele schadeloosstelltng ten aanzten
van de slachtoffers, onverminderd het ve1'haal van die bestu1wde1·s tegenover elkander, indien er grond toe bestaat. (Burgi..

Wb., art. 1382.}
4o lYanneer de schade, geleden door de
slachtoffers van een botsing.. van auto's,
veroorzaakt is doo1· de wederzt]dsche daden
Van de bestUUl'.del'S ae1' twee voertuigen,
oefent de omstandigheid dat het ong~val
ten aanzien van de slachtoffers een arbetdsongeval is geenerlei invloed uit op de
vel'plichting tot algeheele schadeloosstelling, waartoe jegens de sla~htoffers
gehouden is de bestuurder dte n_och
hun bedJ·ijfshoofd noch de arbetder
of de aangestelde ~an hun bedrijfshoofrl
is (1). (Wetten op de arbeidsongevalle~,
geordend den 28 September 19S1, artikel 19, al. 3.}
so De rechter, die twee beklaagden veJ'oordeelt tot schadeloosstelling jegens de burgerlijke partijen, mag niet, bij gebreke van
gerechtelijk contract ontstaan tusschen
deze twee beklaagden, beslisse1!' dat. zij,
in hun wederz~jdsche verhoudtng, tede1·
(1) Zie Verbr., 14 Juli 1937
1937, I, 227).

(B~tll.

en PABIC.,
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Overwegerrde dat Belboom, op 12 April
1939, verklaard heeft afstand te doen van
zijn voorziening voor zoover deze ingediend was tegen de burgerlijke partij
Niedzialowski;
II. Over de voorziening van de « Industrie miniere, Caisse commune contre
les accidents du travail n, in haar hoedanigheid van burgerlijke partij tegen Mawet :
Over het eenig middel : schending van
artikelen 97 der Grondwet, 113t. van het
Burgerlijk Wetboek, 19, alinea 3, der wetten samengeschakeld door Koninklijk besluit van 28 September 1931, op de vergoeding der schade voortspruitende uit de
arbeidsong·evallen, en van artikel 138t.,
alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, ten onrechte,
den beklaagde Mawet heeft beschouwd
als den aangestelde van de Charbonnage d'Argenteau, om de eenige reden,
dat deze hem vrijelijk had gekozen om het
vervoer harer arbeiders per autocar te
doen; dat zij het was die bepaalde Welke
van hare arbeiders recht hadden op het
vervoer, en, ten andere, het getal, de
uren en den weg van de reizen voorschreef,
dan wanneer deze reden niet volstaat om
(BELBOOM,
te bevestigen dat Mawet de ondergeschikte
INDUSTRIE MINil~RE, NIEDZIALOWSKI
was van de Charbonnage en dan wanneer
EN MAWET.)
uit de eenige vaststellingen van het arrest
blijkt dat de o:vereenkomst; tusschen de
ARREST.
Charbonnage en -Mawet aangegaan, een
Gelet op het bestreden arrest, op t. Mei overeenkomst van vervoer of van onder1939 door het Hof van beroep te Luik · neming van vervoer was, welke de ondergewezen;
geschiktheid, in den zin waarin deze moet
Overwegende dat de voorzieningen, bestaan opdat artikel 19, alinea 3, der
respectievelijk ingediend door Niedzia- samengeschakelde wetten, en artikel138t.,
lowski, door de « Caisse commune d'assu- alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek van
rances contre les accidents du travail» toepassing wezen, niet insluit :
« L'industrie miniere n en door Belboom,
Overwegende dat de aanlegster, burgerverknocht zijn;
lijke partij, verklaard heeft zich enkel
I. Over de voorziening van .Niedzia- jegens Mawet te voorzien tegen het arrest
lowski, en over de voorziening van Bel- in haar zaak gewezen;
boom voor .zoover deze gericht is tegen
Overwegende dat de aanlegster van dehet arrest dat uitspraak doet over de bur- zen laatste de terugbetaling eischte der
gerlijke vordering van Niedzialowski :
sommen door haar, ingevolge de samenOverwegende dat Niedzialowski, bur- geschakelde wetten op de arbeidsongegerlijke partij, verklaard heeft zich te vallen, uitbetaald, sommen welke ze, in
voorzien tegen het arrest gewezen in haar haar hoedanigheid van verzekeraar der
zaak tegen Mawet; maar hem dit verhaal « Societe du Charbonnage d' Argenteau »,
niet heeft beteekend; dat dit laatste dus aan verschillende arbeiders dezer, slachtoffers van het ongeval, betaald had;
niet on tvankelij k is;
Overwegende dat de aanlegster aan het
arrest verwijt haar vordering, bij toepas(1) Over den wettelijken grondslag van de
sing van artikel19, alinea 3, der hierboven
vordering van den verzekeraar van het beaangehaalde wetten, niet ontvankelijk te
drijfshoofd tegen den verantwoordelijken
hebben verklaard, om de reden dat Mawet
derde, zie Verbr., 18 Maart 1940 (Arresten
de a.angestelde van de « Charbonnage »
van het Hof van verbrelcing, supra, blz. 42;
zou zijn, wat de aanlegster betwiste;
Bull. en PAsrc., 1940, I, 95 en de voetnota). ·
Overwegende dat het bestreden arrest
(2) Verbr., 14 J"uli 1937 (Bull. en PASIC.,
zich er toe beperkt vast te stellen, eener1937, I, 227).
zijds, bij overneming der redenen van het
de helft van de lasten zullen te dmgen
hebben.
'6° In zaken van a1·beidsongevallen kan de
verzekeraar van het bedrijfshoofd, die de
·vaste vergoedingen /weft uitgekeerd, tegen
den verantwoordelijken derde de vordering
instellen welke het bedrijfshoofd gerechtigd is in de plaats van het slachto !fer in
te stellen; de verzekemar handelt alsdan
als de indeplaatsgestelde van het bedrijfshoofd (1). (Wetten op de arbeidsongevallen, geordend den 28 September
1931, art. 19, al. 3 en 7; Wb. v. Koophandel,. b. I, tit. X, art. 22.)
7° WanneeT de verantwoordelijkheid voor
een arbeidsongeval rust tegelijlc op een
derde en op een aangestelde van het
bedrijfshoofd, kan dit bedrijfshoofd, of de
in zijn plaats getreden verzekemar, geenszins de algeheele terugbetaling van de
vaste vergoedingen vorderen tegen den
derde; een verdeeling moet geschieden en
toepassing moet worden gemaakt van
alinea 5 van artikel 9 der wetten op de
arbeidsongevallen, geordend den 28 September 1931 (2).

-46vonnis waartegen beroep, "dat de Ven- nomen aan den autocar van den beklaagde·
nootschap der Koolmijn van Argenteau, Mawet een betrekkelijk ontoereikende
sedert 1929, op haar kosten, van Herve ruimte vrij liet, waarin besloten ligt dat
naar de Koolmijn en terug haar arbeiders deze laatste zonder gevaar voor ongeval
doet vervoeren door Mawet; dat deze kon rijden; doch, anderzijds, verklaart
laatste zich verbindt deze arbeiders over- dat de door den vrachtwagen van den aaneenkomstig een uurtabel door de « Char- legger vrijgelaten ruimte, practisch en
bonnage " vastgesteld en tegen 55 frank zelfs klaarblijkelijk ontoereikend was,
per reis, te vervoeren "; anderzijds, in zijn wat integendeel wil zeggen dat de dooreigen redenen, « dat het vaststaat dat het gang, waarvan spraak, ver van slechts.
de Charbonnage van Argenteau is die, als betrekkelijk ontoereikend te zijn, werkebijkomstig voorwerp van hun arbeids- lijk ontoereikend zou geweest zijn :
contract, het vervoer per autocar dezer
Overwegende dat de uitdrukkingen
inricht; dat zij het is die degenen onder "vrije ruimte, practisch ontoereikend" en
dezen aanduidt die op dat vervoer recht « klaarblijkelijk ontoereikend ,, ver van
hebben; ciat. zij het is die het getal reizen in strijd te zijn met het motief van het
bepaalt en er de uren en de wegen van a;rrest waarin spraak is van een « betrekvoorschrijft; dat 2\llawet door de «Char- kelijke ontoereikendheid" der aan Mawet
tonnage " vrijelijk gekozen en in dienst gelaten ruimte, dienen om een enkel gegenomen werd om dien vervoerdienst te dacht uit te drukken; dat, indien de vrijdoen, gedurende denwelke, zooals hij, gelaten ruimte eenigzins grooter was dan
zonder te worden tegengesproken v66r de breedte van den autocar van den behet Hof heeft verklaard « onder de orders" klaagde Mawet, 't is te zeggen theoretisch
en ter "beschikking" van de "Charbon- toereikend om hem het doorrijden toe te
nage » blijft, deze laatste· riamelijk alle laten, het nochtans, in de omstandigheden
vrijheid behoudende, om de uurtabel, den der zaak, ontoereikend was om het doorreisweg en het getal der reizen te wij zig en; rijden zonder gevaar voor ongeval toe te
dat het van belang ontbloot is dat Mawet, laten;
Dat het middel dus in feite niet opgaat;
om dien dienst te doen een hem toebehoorend voertuig he eft gebruikt en da t zijn
Over l'et tweede middel : schending van
prestaties per reis of per dag· betaald wer- artikelen 97 der Grondwet, ~18, ~19 en
den; da t dez'e omstandigheden in niets ~20 van het Strafwetboek, 27, en, in 't
den toestand van Mawet wijzigen, die bijzonder, 27, 1°, 28 en 29, en in 't bijdesniettemin de door de « Charbonnage >> zonder, 29, ~a, van het Koninklijk besluit
vrij gekozen ondergeschikte en bijgevolg van 1 Februari 193~, houdende Algemeen
dezer aangestelde blijft ";
reglement op de verkeerspolitie, doordat
Overwegende dat uit deze elementen het bestreden arrest, in de onderstelling
alleen niet zou kunnen afgeleid worden dat het wettelijk gemotiveerd is, den aandat de « Charbonnage " van Argenteau legger in verbreking veroordeelt om zoohet recht had orders te geven aan Mawet, gezegd aan den autocar van den beaangaande de wijze waarop hij zijn werk klaagde Mawet een ontoereikenden doormoest uitvoeren, noch dat Mawet het gang te hebben gelaten, dan wanneer het
bestuur in de uitvoering van zijn werk niet vaststaat dat deze doorgang, in den zin
bewaarde;
der hierboven bedoelde bepalingen, niet
Dat de rechter, door aan Mawet, om de ontoereikend was, vermits : 1° de door den
hiervoren aangehaalde redenen, de hoe- vrachtwagen van den aanlegg·er gelaten
danigheid toe te kennen van aangestelde doorgang· een gTootere hreedte voorstelde
der "Charbonnage" van Arg·entea'U, de dan indien de vrachtwagen rechts en op
tot staving van het middel ingeroepen den berm van den rijweg had gereden, wat
wetsbepalingen geschonden heeft;
regelmatig ware geweest; 2° de beklaagde
III. Aangaande de voorziening van Mawet het ongeval had kunnen vermijden
Belboom voor zoover ze gericht is tegen door, zooals hij ertoe verplicht was, aan
de beslissing over de strafvervolging :
de aansluitingen der wegen, respectievelijk
Over het eerste middel : schending van door zijn autocar en rlen vrachtwagen van
artikel 97 der Grondwet, doordat het be- den aanlegger in verbreking bereden,. de
streden arrest tegenstrijdige, althans dub- uiterste rechterzijde van den rijweg te
belzinnige redenen aanvoerende, niet kan houden :
Overwegende dat het middel, aldus uitbeschouwd worden als wettelijk gemotiveerd, verJ11.its het Hof van beroep, om de gedrukt, in werkelijkheid tegen het arrest
betichting ten laste van den aanlegger in geen ander bezwaar aanvoert dan de
verbreking· hewezen te verklaren, eener- schending van zekere bepalingen van het
zijds aanstipt dat de plaats door den Koninklijk besluit houdende Algemeen
vrachtwagen van den aanlegger inge- .reglement op de verkeerspolitie;

-47Overwegende dat de betichting, waarop
de veroordeeling van den aanlegger Belboom i~ gesteund, deze is van dooding en
van verwondingen bij gebrek aan vooruitzicht of voorz'org;
Overwegende dat het arrest ten laste
van den aanlegger bestanddeelen van fout
zonder verband met het naleven of nietnaleven der in het middel bedoelde reglementaire beschikkingen op de verkeerspolitie, aanstipt;
Dat deze vaststellingen van het arrest
volstaan om het beschikkend gedeelte er
van te rechtvaardigen;
Dat het middel derhalve van belang
ontbloot is;
IV. Omtrent de voorziening van Belboom voor zoover ze gericht is tegen de
beslissing : 1o over de burgerlijke vorderingen van de Weduwe Gardier, van A.-G.
Petit, van de Weduwe Collin, van Lehance,
van A.-J. Petit, van Crahay en van
Deliege, 2° over de betrekking tusschen
Belboom en Mawet :
Over het derde middel : schending van
artikelen 1200, 1201, 1202, 1382, 1383,
1384, en, in 't bijzonder, 1384, alinea 3,
van het Burgerlijk Wetboek, 50 van het
Strafwetboek, 19, en, in 't bijzonder 19,
alinea's 3, 5 en 7, der wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen wetten samengeschakeld door Koninklijk besluit van
28 September 1931 - doordat het bestreden arrest den aanlegger in verbreking
veroordeelt, eenerzijds, om hoofdelijk met
den beklaagden Mawet de burgerlijke
partij Weduwe Gardier schadeloos te stellen, en anderzijds, de geheele schade te
herstellen door de andere burgerlijke partijen geleden, als wanneer : 1° in zake
verantwoordelijkheid ex lege aquilia geen
enkel wettekst de hoofdelijkheid voorziet, als er, zooals in casu, geen gemeene
fout der beide daders van de beweerde
schade bestaat; 2° indien de schade voortspruit uit een samenloop van fouten er
slechts aanleiding kan bestaan tot samengevoegde verantwoordelijkheid, en dat
het te meer aldus is in zake arbeidsongeval, daar artikel 19 der « forfaitaire
wetten », door aan den benadeelde een
verhaal te ontzeggen tegen den werkman
die het ongeval veroorzaakte, en door de
vergoedingsquotiteiten te bepalen die,
ingeva'l van gedeelde aansprakelijkheid
van den derde, aan het slachtoffer verschuldigd zijn, het bestaan, ten laste van
den derde, beweerde mededader, van een
hoofdelijke verplichting, of van een verplichting in totum of in solidum, onmogelij k maakt ;
Overwegende dat de rechter op bin den de

wijze vaststelt dat de door de burgerlijke
partijen geleden schade werd veroorzaakt
door de respectievelijke daden der veroordeelden Mawet en Belboom;
Overwegende dat artikel 138:2 van het
Burgerlijk Wetboek hem, die aan eim
ander schade veroorzaakt, verplicht de
schade door zijn schuld ontstaan te vergoeden;
Overwegende dat, indien meerdere personen aldus verplicht zijn, elkafzonderlijk,
de geheele schade te vergoeden, zij allen,
jegens het slacht0ffer ertoe verplicht zijn,
onverminderd hunne gebeurlijke verhalen
onder elkander;
Overwegende dat, welke ook de berraruing weze die de rechter aan deze verplichting heeft gegeven, hot bij toepassing
is van dit principe, dat het arrest den
aanlegger heeft veroordeeld tot geheele
schadeloosstelling van de burg-erlijke partijen, Weduwe Gardier, G. Petit, Weduwe
Collin, J. Lehance, Petit, Crahay en
Deliege; dat de omstandigheid dat het
schadelijk feit met betrekking tot de hierboven opgesomde burgerlijke partijen,
Weduwe Gardier uitgezonderd, het karakter van een arbeidsongeval heeft, de
toepassing van het principe niet hindert;
Dat de aanlegger noch bedrijfshoofd is,
noch arbeider of aangestelde van het bedrijfshoofd; dat de slachtoffers alf;dan,
krachtens_ artikel 19 der op 28 September
1931 samengeschakelde wetten het recht
hebben van den aanlegger de vergouding
der geleden schade te vorderen overeenkomstig de regels van het gemeen recht;
Dat het mid del in rechte niet opgnat;
Over het vierde middel : schending van
artikelen 3 en 4 der wet van 17 April
1878, den voorafgaanden titel van het
Strafwetboek bevattende, 179, 182, 190,
199, 200, 201, 202, 203 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering, gezegde
artikelen 200 en 201, gewij7.igd door
artikel 6 der wet van 1 Mei '184'l, artikelen
1134, '1135, 1319, 1320 en '13'.l2 van het
Burgerlijk Wetboek, en artikel 97 der
Grondwet, doordat het bestreden arrest
beslist dat de beklaagde Mawet en de aanlegger in verbreking een gelijk deel der
verantwoordelijkheid voor het ongeval
dragen en dat ze, in hun onderlinge betrekkingen, ieder de helft. der schadelij ke
gevolgen moeten dragen, alswanneer de
strafrechtsmacht niet lJevoegd was om
diena,angaande uitspraak te doen, en dat,
overigens, de rechter noch in eersten aanleg, noch in graad van beroep verzouht
werd zich uit te spreken over het deel dat
de beklaagden tofregeling der scharle door
het bewuste ongeval veroorzaakt bij te
dragen hadden, waaruit voortspruit dat
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het Hof van beroep de wetsbepalingen die
ziin bevoegdheid en zijn kennisneming,der
zaken en den dubbelen graad van jurisdictie beheerschen, heeft geschonden, en
dat het ook de bewijskracht der akten van
rechtspleging he eft miskend;
Overwegende dat de rechter bij ontstentenis van gerechtelijk kontract tusschen Mawet en den aanlegger, niet mocht
zeggen dat ze, in hun onderlinge betrekkingen, ieder de helft der te herstellen
schade moesten drag en;
Dat het middel dus moet worden aangenomen;
Over het zesde middel : schending van
artikel 9? der Grondwet, artikelen 113~,
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest,
steunende op de zoogezegde niet betwiste
gegevens van een werkonbekwaamheid
van 80 t. h. en van een waarschijnlijk
overleven gedurende zes en twintig jaa.r,
a.an de burg·erlijke partij G. Petit een
vergoeding van 166.612,60 frank toekent,
alswanneer de aanlegger in verbreking
integendeel staande hield dat, voor de
berekening der door de burgerlijke partij
gevorderde vergoeding rekening diende
gehouden met het waarschijnlijk overleven van G. Petit, niet a]s op rust gestelde, maar als werker, waaruit vool'tvloeit dat het bestreden arrest de bewijskracht miskend heeft der door den aanlegger in verbreking genomen conclusies
en dat het, door de daarin aangevoerde
middelen niet te beantwoorden of, althans,
door niet te bepalen of de vergoeding geschat was met het oog op den waarschijnlij ken leeftij d van het slachtoffer, hetzij
als werker, hetzij als oprustgestelde, niet
kan beschouwd worden als wettelijk gemotiveerd :
Overwegende dat de aanlegger in zijn
conclusies v66r het Hof genomen, heeft
staande gehouden dat rekening moet gehouden worden met den waarschijnlijken
leeftijd als « werker " en niet met den
waarschijnlijken leeftijd a.ls « op pensioen
gestelde "en heeft gevraagd dat voor recht
gezegd worde << dat voor de toepassing
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek op de arheiders, slachtoffers van het
ongeval, de waarschijnlijke leeftijd deze
is welke voortspruit uit den waarschijnlijken winstgevenden levensduur en niet
deze welke blijkt uit de sterftetabel ";
Overwegende dat het bestreden arrest
zich ertoe beperkt te zeggen dat « steunende op de niet betwiste gegevens van
een werkonbekwaamheid van 80 p. c. en
op een waarschijnlijken leeftiJd van
zes en twintig jaar ... er aanleiding bestaat
tot het vaststellen op ... ";

Overwegende dat de bestreden beslissing de vraag onbeantwoord laat of de
waarschijnlijke leeftijd aan G. Petit werd
geschat rekening houdende met zijn
levensduur alp « werker" of als « oppensioeng·estelde " en bijgevolg het Hof van
verbreking niet toelaat zijn toezicht uit te
oefenen op de wettelijkheid der beslissing;
Dat het middel dus kan a.angenomen
worden;
V. Omtrent de voorziening van.Belboom
voor zoover ze gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke vordering van de
« Industrie miniere, Caisse commune d'assurances » tegen werkongevallen :
Over het vijfde middel : schending van
artikelen 1214, 1382, 1383, 138~ en, in
't bijzonder, 138~, 3°, van het Burgerlijk
Wetboek, 9, en in 't bijzonder, 9, alinea 2,
19, en in, 't bijzonder, 19, alinea's 5 en?,
der wetten op de vergoeding der schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen,
wetten samengeschakeld door Koninklijk
besluit van 28 September 1931, 22 der
wet van 11 Juni 187~ op de verzekeringen,
3 en ~ der wet van 18 April 1878, den
voorafgaanden titel van het Wetboek van
Strafvordering inhoudende, en 9? der
Grondwet, doorda.t het bestreden arrest
den aanlegger in verbreking veroordeelt
de « Industrie miniere, Caisse commune
d'assurances » tegen arbeidsongevallen,
dewelke in de rechten en verplichtingen
van den aansteller van den beklaagde
Mawet in de plaats gesteld is, geheel schadeloos te stellen, dan wanneer de aansteller aa.nsprakelijk zijnde voor de schade
door zijn aangestelde veroorzaakt in de
bedieningen waarin hij dezen gebruikt
heeft, het Hof zich onbevoegd moest verklaren om kennis te nemen van de vordering der « Industrie miniere ''• in de maat
waarin zij de betaling der schadevergoeding beuogde waartoe haar verzekerde
gehouden was, en dat er, althans, aanleiding bestond de vordering van de «Industrie miniere » niet ontvankelijk, en,
in alle geval, dienaangaande niet gegrond
te verklaren, en de veroordeelingen tegen
den aanlegger in ve'rbreking uitgesproken
te beperken tot het bijdragen van zijn
deel in de regeling der uit het ongeval
voortspruitende schade, het overige der
schade gelaten zijnde ten laste van de
« Industrie miniere » of van haar verzekerde, waaruit volgt dat het bestreden
arrest, overigens, niet kan beschouwd
worden als wettelijk gemotiveerd, vermits
de rechter, na te hehben aangenomen dat
het ongeval door de fout van den beklaagden Mawet en, bijgevolg van dezes
aansteller is overkomen, aan den verzekeraar, dewelke in de rechten en verplich-
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steld is, de geheele ver-goeding toekent van schadevergoeding, aan deze slechts mocht
de schade veroorzaakt door een fol).t waar- worden toegekend onder bet uitdrukkevoor hij aansprakelijk was :
lijk voorbehoud van terughetaling in geval
Overwegende dat de « Industrie mi- van herziening der voorafbepaalde verniere », door zich tegen Belhoom hurger- goedingen welke aan de arheiders, slacht:
lijke partij aan te stellen, de rechtsvorde- offers van het ongeval, werden betaald :
ring tegen den aansprakelijken derden
Overwegende dat bet zevende middel als
persoon heeft ingesteld, welke de onder- zonder belang voorkomt, daar de veroornemer, krachtens ·artikel 19, alinea 7, der deeling tegen de « Caisse commune de
samengeschakelde wetten op de vergoe- l'lndustrie miniere » ·. uitgesproken, ten
ding der schade voortspruitende uit de gevolge der aanneming van het vijfde
arheidsongevallen; in de Jllaats van het middel, dient verhroken;
slachtoffer mag uitoefenen; dat de « InOrri. die redenel)., bet Hof voegt de voordustrie miniere '' deze rechtsvordering in- zieningen samen :
gesteld heeft als, krachtens artikel 22 der
I. a) Statueerende over de voorziening
wet 'van 11 Juni 1874 op de verzekeringen van Niedzialowski : verwerpt de voor(titel X van het hoek I van het Wethoek ziening; veroordeelt den aanlegger tot de
van Koophandel: Over de verzekeringen in kosten; b) statueerende over de voorzie'·t algemeen), in de rechten van den verze- ning van Belhoom voor zoover ze tegen
kerde (Charhonnage d'Argenteau) in de Niedzialowski gericht is : decreteert den
plaats gesteld;
afstand; veroordeelt den aanlegger tot de
Dat de« Industrie miniere » deze rechts- kosten;
vordering slechts mag doen gelden zooals
II .. Statueerende over de voorziening
ze wettelijk is omschreven, dat, wanneer van de « lndustrie miniere » in hare hoede aansprakelijkheid voor het ongeval danigheid van hurgerlijke partij tegen
tegelijk op een derden persoon en op een Mawet: verhreekt bet arrest voor zoover
aangestelde van den ondernemer weegt, de het de aanlegster heeft afgewezen; vergezegde ondernemer van den derden per- oordeelt den yerweerder tot de kosten;
soon de geheele terugbetaling niet mag
III. Statueerende over de voorziening
eischen van de vergoeding door hem van Belhoom voor zoover ze gericht is tekrachtens de samengeschakelde wetten gen bet openhaar ministerie : verwerpt de
verschuldigd; dater aanleiding hestaat tot voorziening; veroordeelt den aanlegger
verdeeling en tot toepassing van alinea's 5 tot de kosten;
en 6 van bet hoven "edoeld artikel 19;
IV. Statueerende over de voorziening
Dat het arrest, als bewezen aannemende van Belhoom voor zoover ze gericht is te·
dat Mawet .de aangestelde was van de gen de heslissing : 1° op de hetrekkingen
« Charbonnage d'Argenteau "• niettemin,
tusschen den aanlegger en Mawet; 2° op
zonder de fout van Mawet in acht te de hurgerlijke vorderingen van de Wenemen, Belhoom tot de geheele terug- duwe Gardier, van A.-G. Petit, van de
betaling veroordeelt, beslissing welke Weduwe Collin, van Lehance, van A.-J.
slechts zou kunnen gerechtvaardigd zijn Petit, van Crahay en van · Deliege : veriindien hewezen werd dat Mawet niet de hreekt bet arrest : 1o voor zoover het
aangestelde van de Charbonnage is; dat heslist heeft dat de heklaagde Mawet en
aldus, bet arrest artikel 19 der samen- Belhoom een gelijk deel hehhen in de aangeschakelde wetten schendt;
sprakelijkheid voor bet ongeval, en dat ze,
Over het. zevende mid del : schending in hun onderlinge hetrekkingen ieder de
Yan artikelen 97 der Grondwet, 1134, 1135, helft der schadelijke gevolgen . er van
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk moeten · dragen; en 2° voor zoover het
Wetboek, 12, in 't bijzonder, 12, alinea 2, Belhoom veroordeeld heeft jegens de
·der wetten op de vergoeding der schade hurgerlijke partij, G. Petit; verwerpt voor
Yoortspruitende uit de arbeidsongevallen, 't overige de voorziening van Belboom ;
wetten samengeschakeld door Koninklijk veroordeelt respectievelijk Mawet en W.
besluit van 28 September 1931, doordat . Petit tot de kosten der voorziening door
het bestreden arrest niet kan beschouwd Belhoom tegen ·hen g.ericht; veroordeelt
worden als wettelijk gemotiveerd, dewijl Belhoom tot de overige kosten;
het bet. middel niet heantwoordt door den
V. Statueerende over de voorziening
aanlegger in verbreking in zijn conclushis voor zoover ze gericht is tegen de heslisafgeleid hieruit dat bet kapitaal dat met sing op de hurgerlijke vordering van de
de lijfrente overeerikomt, in zake arbeids- " lndustrie miniere >> : verhreekt het arrest
ongevallen slechts dient gestort binnen voor zoover het Belhoom veroordeeld
de maand waarin de herzieningstermijn. heeft jegens .de « Industrie miniere »; verten einde loopt, en hieruit dat, alsdan, de oordeelt de verwerende hurgerlijke partij
VERBR., 1940.- 4
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tot de kosten; en ingevolge de b(lslissingen
onder de nup1mers II, IV en V : 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 kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
. 1 April 19~0. - 2e Kamer. - VoorVerslagzitter, H. Rolin, voorzitter. gever, H. Bail. - Gelijkluidende conclusie,
·H. Leon Cornil, eerste advocaat generaal.
- Pleiters, HH. Hermans en Simont.

2e KAMER. -

l April 1940.

1o GEESTRIJKE DRANKEN.- DoEL
EN AARD VAN DE BIJ DE WETTEN OP
HET REGIME VAN DEN ALCOHOL GESTELDE STRAFFEN.
2° WET. - TERUGWERKENDE KRACHT
VAN DE STRAFWET.- REGEL VAN TOEPASSING OP DE WETTEN BETREFF'ENDE
HET REGIME. VAN DEN ALCOHOL.
3° GEESTRIJ KE DRANKEN.- VooRHANDEN HEBBEN VAN TER PLAATS TE
VERBRUTJ<.EN DRANKEN, DOOR SLIJTER.
:- BESLUIT-WET VAN H NOVEMBER
1939; WET VAN 29 AUGUSTUS 1919.TOEPMiSING VAN HET BESLUIT-WET OP
DE VROEGER GEPLEEGDE MISDRIJVEN;
1° De ~;tra;ffen gesteld bij de wet van 29 Augustus 1.91.9 en bij het Besluit-wet van
1.4 November 1.939 betreffende het regime
van den alcohol hebben niet tot doel het
invorderen van de fiscale rechten te. verc
zekeren, maar strekken er toe het verbruik
van den alcohol te be;Perken.
2° De regel voorschriJVend dat de minst
zware straf wordt toegepast indien de straf,
ten tijde van het vonnis gesteld, verschilt
van die welke ten tijde van het misdrijf
· was bepaald, is van toepassing op de
misdrijven tegen de wetten betreffende
het regime van den alcohol. (Strafwb.,
artt. 2 en 100.)
3° Het voorhanden hebben van ter plaats te
verbruiken drunken, door, den slijter, zonder eenige bijkomende omstandigheid,
wordt minder zwaar gestraft door · het
besluit-wet van 14 November 1.939 als
· bij de wet van 29 Augustus 1.919 het
geval was; sedert het van kracht ·worden
. van· het be.~luit-wet van 14 November
1939, moeten de bij dit besluit-wet. gestelde straffen worden toegepast op dat.
misdrijf, ook wanneer het vroeger werd
· gepleegd. (Wet van 29 Augustus 1919,
f-1-rtt. 2 en 14; wet van 2~ Juli 1921,

b. L.

2:; besluit-wet van H November

1939, ar~t. 2 en 6.)

.
(DEBOOM,
T. BESTUUR VAN .FINANCIEN.)
ARREST.
· Gelet op het bestreden arrest, uitge-.
sproken door het Hof van beroep te
Rrussel, in dato 22 J anuari 19~0;
Over het middel van arribtswege: scherrding van artikelen 2 en 100 van het Strafwetboek :
OverwegeJlde dat het arrest d,en aanlegger plichtig verklaart om, te Brussel,
op 3 Februari 1939, · slijter zijnde van ter
plaatse te verbruiken drankim, sterke
dranken in zijn inrichtingen voorhanden
te hebbeq. gehad, en hem, bij toepassing
van artikelen 2 en H der wet van 29 Oogst
1919 op het regiem van den alcohol, veroordeelt tot een geldboete van 500 frank,
tot de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen sterke dranken, en tot de sluiting
der slijterij;
Overwegende dat, wanneer het (op
3 Februari 193<.J) begaan werd, het feit,
luidens de hiervoren aangehaalde artikels 2 en H, gestraft was met een geldboete van 500 tot 5,000 frank, met de,
verbeurdverklaring en met de sluiting der
slijterij; dat de geldboete, krachtenS.
artikel 2 der wet van 2~ Juli. 1921 tot
vestiging van opdeciemen op de· straf-.
rechtelijke geldboeten, niet moest verinenigvuldigd worden;
Overwegende dat de besluit-wet van
n November 1939, in het Staatsblad van
den 1Sden bekendgemaakt, welke de wet
van 29 Oogst 1919 op het regiem van den
alcoh9l, en artikel 2 der wet van: 2~ Juli
1921 nad gewijzigd, -v:66r den datum van
het arrest, 22 J anuari 19~0, van kracht
was;
Overwegende dat het feit, zooals het in.
het arrest omschreven is, luidens artikelen 2 en 6 van die besluit~wet, nog slechts.
gestraft is met een geldboete van 50 tot
200 frank, vermenigvuldigd met 7, 't is
te zeggen, 350 tot 1,~00 frank, en met de
verbeurdverklaring; dat de straf: sluitirig:
der slijterij, afgeschaft is en vervangen
wordt door het tijdelijk verbod van uit~
bating, dat, ten andere, .slechts in zekere
omstandigheden; wier bestaari, in casu,
door den rechter nhit werd vastgesteld,
mag' uitgesproken .worden;
Overwegende dat de straf gevestigd ten
tijde van het vonnis aldus minder streng
voorkomt dan deze voo:rzien ten tijde van
de inbreuk;
·
Overwegende dat artikel 2 van het
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Strafwetboek de wetgeving op het regiem
van den alcohol beheerscht -evenals aile
bijzondere strafwetten, zonder dat moet
worden achtgeslagen op alinea 2 van
artikel100 van dat Wetboek; dat, inderdaad, alhoewel het initiatief der vervolgingen aan het beheer van FinancHin is
toegekend, de door de wet van 29 Oogst
1919 (:ln door de besluit-wet van H November 1939 voorziene straffen strekken, niet
tot _het verzekeren van de inning der
fiskale rechten, maar t()t de beperking
van het verbruik van den alcohol;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door aan den aanlegger een straf op te
leggen voorzien door a.rtikel 14 der wet
van 29 Oogst 1919, de in het middel aangehaalde bepalingen geschonden -heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal gerhaakt
worden op den kant der vernietigde beslissing; kosten ten laste van het Beheer
van Financien; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
1 April 1940. - 2° Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Lambinet.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil; eerste advocaat
generaal.
2° KAMER. -

1 April 1940.

FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - GEEN
VERPLICRTING IN RET VONNIS OF ARREST
DE TAAL WAARIN RET GESTELD IS TE
VERMELDEN.
Geen bepaling van de wet van 15 Juni 1935
op het gebruik van de ta.len in gerechtszaken schrijft voor dat de rech_ter, wiens
beslissing in een van de landstalen gesteld is, vermelden moet dat zij in die
taal werd opgemaakt.
{DELFOSSE,
EN UNION DES COOPERATEURS,
T. LEBORNE.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
1 April 1\140. - 2" Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. VerslagGelijkluidende
gever, H. Lambinet. conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal.

2° KAMER. -

8 April 1940.

REDENEN VAN DE VONN!SSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLJSSING DIE NIET WETTELIJK MET
REDENEN OMKLEED IS.
Is niet wettelijk met redenen omkleed · de
beslissing die, bij veroordeeling, een
door beklaagde ingeroepen middel, waaru~t hij zoekt af te leiden dat het misdrijf
met bestaat, onbeantwoord laat. (Grondwet, art. 97.)
(HEYRMANS, T. VANDER KINDEREN
EN ANDEREN.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
8 April 1940. - 2° Kamer. Voorzitter, H. Rolin, voorzjtter. Verslaggever, H. de Coqueau des Mottes. -'---- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.

2° KAMER. -

8 April 1940.

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZA!{EN. - BURGERLIJKE VORDERING. NEERLEGGING
DOOR BEKLAAGDE VAN EEN NOTA, NA
RET SLUITEN VAN DE DEBATTEN.
2° FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE TAAL (GEBRUIK VAN DE).
STRAFZAKEN. - NIETIGREID DIE
GEDEKT WORDT DOOR EEN OP TEGENSPRAAK GEWEZEN, NIET ZUIVER VOORBEREIDEND ARREST.
1° W anneer beklaagde na het sluiten van
de debatten een nota heeft neergelegd, de
rechter de debatten niet opnieuw heeft
geopend, en uit het arrest blijkt dat de
rechter met deze nota geen rekening heeft
gehouden, werden de rechten van de- burgerlijke partij niet geschonden (1).
2° De verplichting om in het zittingsblad
de taal te vermelden waarin de partijen
hun verklaringen deden en de pleidooien
zijn geschied, geldt niet ten aanzien van
het zittingsblad houdende enkel en alleen
dat het arrest op een bepaalden dag ter
openbare zitting werd uitgesproken.
De nietigheid volgende daaruit dat in het
proces-verbaal der zitting, waarop de
(1) Verbr., 20 Juni 1939 (Arresten van het
Hof van verbreking, 1939, blz. 186 en de nota;
Bull. en PASIC., 1939, I, 325),/
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behandeling plaats had, geen melding is
gemaakt van de taal gebruikt voor de ver- bedoelde wet op straf van nietigheid
klaringen der partijen 1m voor de plei.- · voorgeschreven;
dooien, wordt gedekt door een op. tegenOverwegende dat het door het middel
spmak gewezen; niet zuive1· voorbereidend vermeld zittingsblad in dato 4o Juli 1939
arrest, dat in de zaak werd verleend op het proces-verbaal uitmaakt der zitting
een volgende terechtzitting, zonder dat de waar verslag werd uitgebracht en de
nietigheid is ingeroepen geweest (1). deb a tten geschiedden; da t in gezegd
(Wet van 15 Juni 1935, artt. 34o en proces-verbaal vermeld wordt, · dat de
t.O, al. 1 en 2.)
·
raadsman van den verdachte, op dezes
verzoek, in de Fransche taal gepleit heeft;
dat het overige in het Nederlandsch op(SCHWEIZERISCHE KASE UNION,
gesteld is, doch dat er geen uitdrukkelijke
T. DE HULSTER.)
melding· gemaakt wordt van de taal
waarin de door artikel 34o der wet van
ARREST.
15. Juni 1935 bepaalde verklaringen afGelet op het arrest den. 6 November gelegd werden, noch van de taal der
1939 door het Hof van beroep te Gent andere pleidooien;
gewezen;
Overwegende dat in dezelfde zitting de
Overwegende dat de voorziening enkel debatten gesloten werden en de uitspraak
gericht is tegen de beslissing. over de van het arrest op 19 Juli 1939 gesteld;
dat het arrest, na verscheidene verschuiburgerlijke vordering;
Aangaande het eerste middel ; scherr- vingen, den 5en November gewezen werd;
ding van de rechten der verdediging en,
Overwegende dat het proces-verbaal
inzonderheid, van artikelen 153, 190, 210 dezer laatste terechtzitting slechts vasten 211 van het Wetboek van Strafvor- stelt dat de zitting openbaar was, dat de
dering, en artikel HA van de wet van zaak v66r het Hof opgeroepen werd en
18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting, dat het arrest uitgesproken werd;
doordat verweerder, na het sluiten der
Overwegende dat er in het opstellen
debatten, een nieuw stuk, zijnde een van dit proces-verbaal geen schending
"nota », bij den bundel gevoegd heeft :
kan bestaan van artikelen 31, 34, 35 en 36
Overwegende dat vermelde nota er toe der
vermelde wet, vermits ter terechtstrekte twijfel te doen ontstaan nopens zitting van 6 November 1939 geen akte
de waa,rde van een ontleding en desnoods van onderzoek gedaan werd, noch eenige
nieuwe inlichtingen te bekomen nopens de der door artikel 34 bepaalde verklaringen
wijze waarop die ontleding geschiedde;
Overwegende dat het Hof van beroep afgelegd en dat er ook geen pleidooi geverklaart « dat het feit, dat de ontlede houden werd;
Overwegende dat het arrest zelf, overkaas het bij de Zwitschersche kaas vereischte gehalte vet niet bevat, ter zake eenkomstig artikel 37, alinea 1, in de taal
noch dienend, noch afdoende is»; dat der rechtspleging gesteld is; dat het de
daardoor bewezen wordt dat het Hof de · beschikkingen van artikel 24 vermeldt,
door de ontleding uitgebrachte inlichtin- zooals door artikel 41 derzelfde wet is
gen als zonder belang heeft aangezien en voorgeschreven;
Overwegende dat dit arrest, welk op
derhalve geen rekening gehouden heeft
tegenspraak gewezen is en niet zuiver
met het nieuw stuk;
Dat het middel feitelijken grondslag voorbereidend is, de door artikel 40,
alinea 1, voorziene nietigheden dekt, welke
mist;
Aangaande het tweede middel : scherr- eventueel de akten der rechtspleging, die
ding· van artikelen 31, 34o, 35, 36 en t.O bet arrest voorafgegaan zijn, zouden aander wet van 15 Juni 1935 op het gebruik tasten (art. 40, al. 2);
Dat het middel derhalve niet kan aander talen in gerechtszaken, doordat noch
. in het zittingsblad in da,to 4o Juli 1939, genomen worden;
noch in het bestreden arrest de taal verOverwegende dat geen ander middel
meld werd waarin partijen of verdachten ' wordt ingeroepen en dat het Hof er geen
hun verklaringen aflegderi ·en die voor de ambtshalve opwerpt, wat aangaat de bepleidooien gebezigd werd, al werd deze slissing over de burgerlijke vordering;
Om die redenen, het Hof verwerpt
de voorziening en veroordeelt den aan(1) Vergelijk Verbr., 28 November 1939
legger tot de kosten en tot eene ver(Bull.· en PAsic., 1939, I, 495), en zie nota
goeding van 150 frank jegens den verbij Verbr., 8 April1940 (ibid., Hl40, I; 112).
weerder. I

-538 April 1%0. - 2e Kamer. Voo!'zitter, H. Rolin, voorzitter. --,--- Verslaggever, H·. de Coqueau des Mottes.- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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KOOPHANDEL (POLITIE VAN
DEN). - BESLUIT-WET VAN 9. SEPTEMBER 1939 OPGEHEVEN DOOR BESLUIT-WET VAN 27 OcTOBER 1939. STRAFFEN. - TOEPASSING.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. CONCLUSIE VAN BEKLAAGDE HOUDENDE
FEITELIJKE BEWIJSVOERING. BEANTWOORDING.
1o

1° De verkoop van waren tegen een hoogeren
dan den normalen prijs werd strafbaar
gesteld zoowel luidens het besluit-wet van
9 September 1939 als krachtens het
besluit-wet van 27 October 1939, dat
eerstgenoemd besluit-wet het3{t opgeheven,
maar de straffen bepaald bij het besluitwet van 27 October 1939 zijn, behalve in
geval van herhaling, minder zwaar;
derhalve past de rechter terecht de bij
laatstgenoemd besluit-wet voorziene straffen toe op den beklaagde die, buiten het
geval van herhaling, het misdrijf heeft
gepleegd op een tijdstip dat het besluitwet van 9 September 1939 nog van kra;cht
.was. (Strafwb., art. 2.)
2° W anneer de conclusie van beklaagde
slechts feitelijke bewijsvoering inhoudt, is
wettelijk met redenen om/deed de beslissing
die, bij veroordeeling, tegenover de beweringen van beklaagde feiten vaststelt
waaruit blijkt dat die beweringen niet
gegrond zijn (1).

(RUBENS.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, op 29 Januari 19~0 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel;
Over het eerste en het vierde middel :
schending van artikelen 97 der. Grondwet
en 2 van het Strafwetboek, daar het
arrest, eenerzijds, het vonnis a quo bekrachtigt, dat de besluit-wet v:a,n 27 October 1939 op feiten den 16 en 18 October 1939 gepleegd toepast en, a,nderzijds,
(1) Verbr., 5 Juni 1939 (Ar1·esten van het
Hof van vm·b1·eking, 1939, biz. 166; Bull. en
FABIO., 1939, I, 273).

ook van de besluit-wet van 9 September
1939 toepassing maakt « op een wijze die

het Hof van verbreking » niet toela.at zijn
controle uit te oefenen :
Overwegende dat de. aanlegger veroordeeld werd om « tusschen den 16den en
18deu October 1939, in overtrading van artikel 1 der besluit-wet van 9 September
1939, op de nationale markt waren of
andere goederen aan een . hoogeren prijs
dan den normalen prijs te hebben aangeboden of verkocht »;
Overwegende dat dit feit voorzien en
gestraft was door artikelen 1 en 5 van de
besluit-wet van 9 September 1939;
Dat het ook voorzien en gestraft is door
artikelen 1, 9 en 10 ·der besluit-wet van
27 October 1939, waarbij de besluit-wet
van 9 September 1939 is ingetrokken;
Overwegende dat, onverminderd het
geval van herhaling, de stra,ffen voorzien
bij de besluit-wet van 9 September
zwaarder zijn dan degene die door de
besluit-wet van 27 October 1939 zijn bepa.ald; dat, inderdaad, volgens artikel 9,
§ 1, van die laatste besluit-wet, de overtredingen van artikel 1 gestraft zijn met
een geva.ngenisstraf van 15 dagen tot
3 jaar en een geldboete van 100 tot
100.000 frank of met slechts een dezer
straffen; dat bovendien de aanplakking
der beslissing houdende veroordeeling enkel kan bevolen worden, indien het misdrijf gepleegd is door een invoerder, een
voortbrenger of fabrikant, een verdeeler
of een handelaar (art. 9, § 3);
Overwegende derhalve dat, overeenkomstig artikel 2 van het Strafwetboek,
de straf die, in. het oriderhavig geval moest
uitgesproken worden, degene is die door
artikel 9 der besluit-wet van 27 October
1939 is bepaald;
Overwegende dienvolgens dat het bestreden arrest terecht artikel 1 der besluit-wet van 9 September 1939 en artikelen 9 en 10 der besluit-wet van 27 October 1939 toepasselijk heeft verklaard;
Da t de middelen in rechte niet opgaan;
Over het tweede en het derde middel
gegrond da,arop dat het bestreden arrest
de door den aanlegger genomen conclusien niet beantwoordt en geen reden opg·eeft tot staving van de uitgesproken veroordeeling :
Overwegende dat door v66r het Hof
van beroep genomen conclusien de aa.nlegger staande hield dat « het a,an het Hof
behoorde het abnormaal karakter van den
prijs te beoordeelen en dat een prijsverschil van 25 t. h. tusschen den koopen verkoopprijs, in casu, niet abnormaal
was, gezien de exploitatiekosten van den
handel>>;

. : Overwegende dat het arrest, het abnormaal karakter van den prijs beoordeelend,
vaststelt dat de feiten der betichting, die
het trouwens naar de bewoordingen der
wet omschrijft, .bewezen zijn gebleven
door het onderzoek v66r het Hof gedaan;
Dat aldus de rechter over den grond
een vaststelling heeft gedaan . waaruit
volgt dat de feitelijke beoordeeling van
den aanlegger van allen grond ontbloot
was; dat het arrest derhalve de conclusien
op passende wijze beantwoordt en wettelijk met red en en omkleed is;
pat de middelen feitelijken grondslag
·
mrssen;
En overwegende ... (zonder belang);
Om .die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
8- April 1%0. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. de Cocqm\au des Mottes. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

15 April 1940,

MILITAIR. -BURGERS ONDER DE WAPENS GEROEPEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 53 DER WETTEN OP DE MILITIE.
SCHORSING VAN ZEKERE STRAFRECHTELIJKE VERVOLGINGEN. - WET
VAN 2q JuLI 1939, ARTIKEL 3. - AFSTAND. - VORMEN NIET BEPAALD BIJ
DE WET. - SCHORSING VAN DEN TERMIJN VOOR DE VERSCHIJNING. - VERSCHIJNING EN VOORDRAGEN VAN MIDDELEN, ZONDER VOORBEHOUD. -STAAT
GELIJK MET AFSTAND.
De wet van 24 Juli 1939, waarbij ten behoeve van de burgers die, overeenkomstig
artikel 53 van de militiewetten, onder de
wapens werden teruggeroepen, geschorst
worden alle hun in strafzaken toegestane
termijnen bet?·ekkelijk de voor de wederoproeping gepleegde misdrijven, laat aan
de belanghebbenden toe af te zien van het
voordeel dezer schorsing. (Wet van
2q Juli 1939, artt. 3, al. 1, 3 en q_)
Zij bepaalt echter niet de wijze waarop de
afstand van ·bedoeld voordeel behoort te
geschieden; de verschijning v66r den
rechter en het voordragen, zonder eenig
voorbehoud, van de middelen tot verdediging geldt als afstand van het voo1·deel
der schorsing van den termijn voo1· de
verschij ning.

54
(DELOGNE.)
ARREST.
Gelet op het arrest, op 8 Februari 1940
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
<;>ver het eenig middel : schending van
a.rtlkel 3 der wet van 2q Juli 1939 tot
vrijwaring van de rechten der wederopgeroepen burgers, doordat het bestreden
arrest, den 8•n Februari 1%0 uitgesproken, ·
den aanlegger veroordeeld heeft, alhoewel
d~~e laatste sinds 26 Augustus 1939 gemobrhseerd was en geen uitdrukkelijken afsta.nd had gedaan van het voordeel der
vermelde wet :
Overwegende dat artikel 3 der wet van
2q Juli 1939 bepaalt : «Ten behoeve van
den onder de wapens wederopgeroepen
burger worden geschorst,· met ingang van
den dag der wederoproeping tot en met
den dag waarop hij afzwaait ... in strafzakeri, aile hem toegestane termijnen en:
de tenuitvoerlegging van elke geldboete
of subsidiaire gevangenisstraf inzake v66r
de wederoproeping gepleegde misdrijven.
De wederopgeroepen burger kan afzien
van het voordeel der bij de vorige alinea's
voorziene schorsing »;
Overwegende dat, eenerzijds, de wet de
wijze niet bepaalt waarop die afstand
moet gedaan worden; dat zij, anderzijds,
geen verbod oplegt den onder de wapens
wederopgeroepen betichte te vonnissen
i',ldien deze laatste van het recht op schor:
smg _van den verschijningstermijn heeft
·
afgezren;
Overwegende dat de aanlegger v66r het
Hof van beroep is verschenen en, zonder
eenig· voorbehoud, zijn verweermiddelen
heeft voorgedragen;
Dat hij aldus klaarblijkelijk heeft afgezien van het voordeel der bij artikel 3 der
wet van 2q J uli 1939 voorziene schorsing;
Overwegende dat het middel rechtelijken en feitelijken grondslag mist;
En overwegende ... (zonder belang);
Om. d~e redenen, het Hof verwerpt de
voorzrenmg en veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
15 Apr}l 19q0, - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. Gelijkluidende conclusie, H:· R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.
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1° ARBEIDSONGEVALLEN. VoRDERING VAN GEMEEN RECHT « EX LEGE
AQUILlA» .. GEVALLEN WAARIN HET
SLACHTOFFER OF ZIJN RECHTHEBBENDEN
DIE KUNNEN UITOEFENEN. .GEEN
CUMULATIE VAN SCHADEVERGOEDING EN
VASTE VERGOEDING.

2o ARBEIDSONGEVALLEN. -

VERANTWOORDELIJKE DERDE. ---' VERANTWOORDELIJKHEID. VOOR\VAARDEN
EN UITGESTREKTHEID DAAI\VAN NIET
GEWIJZIGD DOOR DE WETTEN OP DE
ARBEIDSONGEVALLEN.

3° ARBEIDSONGEVALLEN. VERANTWOORDELIJKE DERDE. V ASTE
VERGOEDINGEN. VRIJSTELLING VAN
HET ONDERNEMINGSHOOFD. GRENZEN. RECHT TOT UITOEFENING VAN
DE AAN HET SLACHTOFFER BEHOORENDE
VORDERING TEGENOVER DEN DERDE. VOORWAARDEN EN OMVANG VAN DIT
RECHT.
4° VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
- SCHADE VATBAAR VOOR HERSTEL. BEGRIP.

5o ARBEIDSONGEVALLEN. -

VERANTWOORDELIJKE DERDE. UITKEERING VAN DE WETTELIJKE VASTE VERGOEDINGEN DOOR ONDERNEMINGSHOOFD.
UITKEERING DIE GEEN SCHADE UITMAAKT, VATBAAR VOOR HERSTEL, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 1382 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK. GEEN VORDERING VAN ONDERNEMINGSHOOFD TEGEN DEN DERDE, GESTEUND OP DEZE
WETSBEPALING EN ONAFHANKELIJK VAN
DE VORDERING VAN HET SLACHTOFFER.

zijn !'echthebbenden, de vordering van
gemeen recht ex lege aqliilia behouden
tegen : a) het bedrijfshoofd dat met opzet
het ongeval heeft veroorzaakt, en b)· de
verantwoordelijke derden. Het bedrag van
de aldus bekomen schadevergoeding mag
echter niet cumulatief gevoegd worden 'bij
de vaste, door die we'tten bepaalde vergoedingen; (Wetten op de arbeidsonge-

vallen geordend den 28 September 1931,
art. 19, al. 1, 3 en 8.)
·
2° De. wetten op de arbeidsongevallen wijzigen geenszins de voorwaarden en de
uitgestrektheid van de verantwoordelijkheid der derden, · zooals die bepaald is
door het gemeene recht (1).
3° Bij arbeidsongeval te wijten aan de
schuld van· een derde, is het ondernemingshoofd vrijgesteld van de verpli9htingen die hem door de wetten, geordend
den 28 September 1931, zijn opgelegd,
zulks tot het beloop van de bedragen bepaald bij artikel 19, alinea's 4 en' 5
van die wetten (wet van 24 December
1903, art. 21, aL 4); wanneer het ondernemingshoofd de vaste vergoedingen aan
.het slachtoffer heeft uitgekeerd, kan het,
op eigen risico en in de plaats van het
slachtoffer of zijn rechthebbenden, tegen
den derde de vordering van gemeen recht;
die het slachto ffer tegen dezen derde heeft
wegens stoffelijke schade, uitoefenen;
doch zulks alleen tot het beloop van d~
vergoedingen waarvan het ondernemingsc
hoofd was vrijgesteld en die het nochtans
betaald heeft {2). (Wetten geordend den

September 1931, art. 19, aL 7; wet
van 24 December 1903, art. 21, al. 5.)

28

too Elke schade om aanle{ding te geven tot

De wetten op de arbeidsongevallen hebben, ten voordeele van het slachto ffer of

vergoeding, overeenkomstig de artikelen
1382 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
vereischt de schending van een l'echt {3).
5° Bij arbeidsongevallen te wijten aa'li de
schuld van een derde, ondergaat het ondernemingshoofd, dat de wettelijke vaste
vergoedingen aan het slachtoffer uitkeert,
geen schade naar den zin van dit wooi'd
in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek; het ondernemingshoofd kan derhalve de geheele of gedeeltelijke terugbetaling van die uitkeeringen niet verkrijgen door het. uitoefenen, tegen dim
derde, van een vordering gegrond op
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,

(1) en (2) Verbr., 14 Juli 1937 (Bull. en
PASIC., 1937, I, 227).
(3) Verbr.,17 en 31 Januari en l1 April1938
(Arresten van het Hof van ve1'b1·eking, 1938,
biz. 3, 10 en 85; Bull. en PAsrc., 1938, I,
8, 26 en 145); 24 April en 6 Juni 1939 (Ar1·esten

van het Hof van verbreking 1939, blz. 135
en de voetnota's 8 en 9, en blz. 169; Bull. en
PAsrc., 1039, I, 196 en 284).- Vergelijk de
conclusies van den H. advocaat generaal
Janssens bij Verbr., 19 Juli 1909 (Bull. eii
PASIC., 1909, I, 350).

6° VERZEKERING. -

ARBEIDSONGEVAL. VERZEKERAAR DIE DE DOOR
HET ONDERNEMINGSHOOFD VERSCHUL.DIGDE VERGOEDINGEN HEEFT UITGEKEERD. TREEDT IN HET RECHT VAN
HET ONDERNEMINGSHOOFD OM DE AAN
HET SLACHTOFFER BEHOORENDE VORDERING TEGEN DEN DERDE UIT TE OEFENEN.

1°

-56en onafhankelijk van de vordering van
het slachtoffer (1}.
Go De verzekeraar die, bij arbeidsongeval,
de ten laste van het ondernemingshoofd
komende vergoedingen heeft uitbetaald,
treedt in het recht van het ondernemingshoofd om de vordering uit te oefenen, die
a an het slachto ffer behoort tot vergoeding
van de geleden stoffelijke schade (2}; (Wet
van 11 Juni 1874, art: 22; wetten geordend den 28 September 1931, art. 19,
al. 7.)

Gelet op het bestreden arrest, op 2 7 November 1939 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Omtrent de ontvankelijkheid der voorzieningen :
Overwegende dat de aanleggers zich in
verbreking hebben voorzien tegen de
beslissing van het arrest waarbij zij veroordeeld werden aan de verweerster, gemeenschappelijke kas van verzekering
tegen arbeidsongevallen, zekere sommen
terug te betalen, door haar in plaats van
haar verzekerde, werkgever van het
slachtoffer, gestort; dat de voorzieningen,
luidens de uitdrukkelijke verklaring der
aanleggers, aileen tegen de Belgique ihdustrielle « en tegen het openbaar ministerie gericht zijn >>;
Overwegende dat dit laatste geenszins
partij was in het geding tusschen de aanleggers en de Belgique industrielle; dat
daaruit volgt dat de voorzieningen niet
ontvankelijk zijn voor zoover ze tegen het
openbaar ministerie gericht zijn;
Ten groride :
Over het eerste middel : schending van
artikeleri 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en 19, alinea 7, der wetten op de vergoewetten
ding der arbeidsongevallen samengeschakeld door Koninklijk besluit
van 28 September 1931 - doordat het
arrest, ten onrechte, heeft aangenomen
dat het bedrijfshoofd of de ·in dezes
rechten geplaatste verzekeraar een keus
heeft tusschen, eenerzijds, de rechtstreeksche vordering op voet van artikel 19,
alinea 7, der samengeschakelde wetten op

de. vergoeding der arbeidsongevallen,
- vordering welke deel uitmaakt van
zijn boedel, en, door hem in de plaats
van het slachtoffer of van dezes rechthebbenden, gericht is tegen den aansprakelijken dader van het ongeval, - en,
anderzijds, een vordering op grond van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
waardoor hij, als vergoeding, meer zou
kunnen bekomen dan hetgeen de vordering bij artikel19, alinea 3, voorzien, hem
had kunnen doen verkrijgen, te weten, de
vergoeding, volgens het gemeenrecht, van
de stoffelijke schade door het slachtoffer
of dezes rechthebbenden ondergaan, « als
wanneer deze vordering door artikel 19,
alinea 7, der samengeschakelde wetten op
de vergoeding der arbeidsongevallen is
uitgesloten " :
Overwegende dat de wetgeving op de
vergoeding der arbeidsongevallen aan de
slachtoffers en hun rechthebbenden, het
recht dat zij, v66r het van kracht worden
der wet van 2t. December 1903, hadden
om, overeenkomstig de regels van het
gemeen recht (artikelen 1382 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek}, de vergoeding der geleden schade te eischen, niet
gansch heeft ontnomen; dat de belanghebbenden het voordeel dezer regels behouden hebben, doch enkel ten uitzonderlijken titel en binnen de perken door
de nieuwe wet bepaald; dat, tenzij het
ongeval door den ondernemer opzettelijk
werd veroorzaakt, de vordering ex lege
Aquilia ten voordeele der slachtoffers en
der rechthebbenden slechts is blijven bestaan tegen de derde personen voor het
ongeval aansprakelijk; dat, echter, de
samenvoeging der schadevergoedingen
voorzien door het Burgerlijk Wetboek met
de vergoedingen bepaald door de sainengeschakelde wetten verboden zijnde, de
aanleggers in deze vordering nooit meer
rhogen bekomen dan wat hun door het
gemeen recht wordt verleend; dat, in
andere woorden, de vordering ex lege
Aquilia ten aanvullenden titel is behouden;
Overwegende dat, van zijn kant, de
ondernemer ten beloope der sommen door
artikel 19 (al. t, en 5) der samengeschakelde wetten, ontslagen is van de verplichtingen die de nieuwe wet hem oplegt; dat
het hem gevolglijk toegelaten is de bovengezegde vordering tegen de derde

(1) Vergelijk Verbr., 18 Maart en 1 April
1940, supra, blz. 42, 44. Contra: Verbr., 19 Juli
1909 (Bull. en PAsiC., 1909, I, 349), 14 December 1912 (ibid., 1912, I, 416); 7 Januari
1929 (ibid., 1929, I, 52).

(2) Vergelijk Verbr., 7 Januari 1929 (Bull.
en PAsro., 1929, I, 52); 14 Juli 1937 (ibid.,
1937, I, 227}; 15 Februari i938 (Arresten van
het Hof van vm·brelcing, 1938, blz. 25; Bull. en
PASIO., 1938, I, 47).

(BOURGUIGNON EN ANDEREN,
T. VENNOOTSCHAP
"BELGIQUE INDUSTRIELLE >>.)
ARREST.

-57aansprakelijke · personen uit te oefenen
(wet van 2t. December 1903, art. 21, al. 5)
ten einde van de outlasting te genieten,
't is te zeggen ten laste van den derden
aansprakelijken persoon de geheele of
gedeeltelijke terugbetaJing van de forfai·
taire vergoedingen te bekomen, ingeval '
hij die vergoedingen aan het slachtoffer of
aan dezes rechthebbenden reeds heeft gestort·
ov'erwegende dat noch de vereischten
voor de aansprakelijkheid van den derde, ·
noch de omvang van die aansprakelijkheid
door de nieuwe wetgeving gewijzigd wer- ·
den; dat, in 't bijzonder, wat de vergoe-.
ding der stoffelijke schade betreft, deze ·
aansprakelijkheid gebleven is wat ze vroeger was;
Overwegende dat, weliswaar, de nieuwe
wet, in gevaUen die ze voorziet, de toe-·
passing der regels van het gemeen recht
'niet toelaat; doch dat ze die regels innerlijk niet wijzigt en het begrip « schade "•
zooals het voortspruit uit artikel 1382 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek,
niet uitbreidt;
Overwegende dat, waar geen recht gekrenkt is, er, in den zin van die artikelen,
·geen schade kan zijn;
Dat geen krenking der « rechten" van
den ondernemer volgt uit het enkel feit ·
dat een derde, door zijn fout, den dood:
of de verwonding van een arbeider heeft :
veroorzaakt; dat de verplichting, welke
in derg~lijk g·eval krachtens de samen- .
geschakelde wetten ten laste van den '
ondernemer ontstaat, niet kan beschouwd
worden als schending van zijn rechten;
dat de foutieve daad van den derde, ten
bate van den ondernemer geen vordering
ex lege Aquilia op grond van die zooge- .
zegde schade doet ontstaan, onafhankelijk
van deze die aan het slachtoffer of aan ·
. zijn rechthebbenden toebehoort;
Overwegende dat de wetgever den.
aansprakelijken derden persoon buiten de
toepassing der regels van het gemeen ·
recht niet heeft gesteld; dat deze derde,
uit oorzaak van het werkongeyal, jegens
den ondernemer niet kan verplicht zijn
hoven de som welke hij, krachtens diezelfde regels, aan het slachtoffer van het
ongeval of aan zijn rechthebbenden verschuldigd is;
Waaruit ~olgt dat, in de gevallen waarin de forfaitaire vergoedingen het bedrag
der schadeloosstelling overtreffen die aan
het slachtoffer of zijn rechthebbenden toekomen, wegens de door hen geleden stoffelijke schade, de ondernemer slechts ten
beloope van dat bedrag de terugbetaling
kan bekomen;
Overwegende dat de kas of de verze-

keringsmaatschappij, .krachtens artikel 9
der samengeschakelde wetten. in de plaats
gesteld van den ondernemer, en krachtens
artikel 22 .der wet van 11 Juni 187t., op
de verzekeringen, in zijn rechten gesubrogeerd, geen meer uitgebreide rechten
heeft dan de ondernemer;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de \< eenige stoffelijke schade
waarvan aan de rechthebbende Dessy vergoeding zou verschuldigd zijn, deze is
welke hij zou ondergaan doordat hij
voortaan de betaalde diensten van een
vreemde vrouwspflrsoon zou noodig hebben voor het onderhoud van zijn huishouden ,, en "dat de toelage bestemd tot
het vergoeden van die schade minder zou
bedragen ... dan het kapitaal der lijfrente,
door de Belgique indu~trielle in toepassing
der gewijzigde wet van 2t. December
.
1903, gevestigd ";
Overwegende dat door het eerste middel aan het bestreden arrest verweten
wordt dat net den aanlegger veroordeeld
heeft aan de Belgique industrielle het
gansche bovengezegd kapitaal, vermeerderd met zekere interesten, terug te betalen;
Overwegende dat, door aldus te statueeren om de reden dat de ondernemer
een « keus " zou hebben tusschen twee
vorderingen, de eene gesteund op artikel 19, alinea 7, der samengeschakelde
wetten en de andere op artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, de rechter uit het
oog verloren heeft da-t de ondernemer en
de verzekeraar tegen den derden aansprakelijken persoon, om de geheele of
gedeeltelijke terugbetaling . te bekomen
van de forfaitaire vergoedingen, slechts
een enkele vordering hebben, te weten
deze tegelijk bij alinea's 3 en 7 .van
artikel 19 voorzien; da t deze vordering
ten slotte gesteund is op artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, maar
dat de ondernemer en de verzekeraar niet
kunnen, krachtens deze laatste wetsbepalingen; een andere vordering instellen,
onafhankelijk van deze die aan het slachtoffer of a:an zijn rechthebbenden toebehoort, en bestemd tot het vergoeden van
een zoogezegde schade, dewelke zou bestaan in de krenking niet van een recht,
maar van een eenvoudig geldelijk belang,
te weten het belang geenszins ee'n last te
moeten dragen welke de wet, ten titel
van risico eigen aan de arbeidsovereenkomst en aan de uitvoering dezer, den
ondernemer, en gebeurlijk, zijnen verzekeraar, oplegt;
Overwegende dat het bestreden arrest
de tot staving van het eerste middel ingeroep!m wetsbepalingen overtreedt;
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Da:t het onderzoek van het tweede middel derhalve overbodig is;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
besfreden arrest, doch slechts in zoover
het de aanleggers in verbreking veroor~
deelt tot het betalen aan de Belgique
industrielle van 42,991 fr. 65 en van de
wettelijke interesten dezersom met daarbij
de kosten; 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 kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de verweerster tot
d!) kosten; verwerpt de voorzieningen voor
't overige; verwijst de zaak alzoo omschreven naar het Hof van beroep te Brussel.
15 April 1940. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Deleuze. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocat generaal.
2e KAMER. -

6 Mei .1940.

1° VERZEKERING TEGEN OUDERDOM EN VROEGTIJDIGEN DOOD.
- BEDIENDEN VAN DE KERKFABRIEK.
- AFHOUDING EN BIJDRAGE VAN WERKGEVER. - WET VAN 18- JUNI 1930,
ARTIKEL 56.
STRAFRECHTELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN
SCHATBEWAARDER DER KERKFABRIEK.
2° EEREDIENST.- KERKFABRIEK.ScHATBEWAARDER. - WETTELIJK ORGAAN VAN DE KERKFABRIEK VOOR HET
DAGELIJKSCH FINANCIEEL BEHEER.
1° De verplichting om, op de bezoldiginfl_
van de bedienden der kerkfabriek, de b~j
de wet op de verzekering tegen ouderdom
en vroegtijdigen dood bepaalde afhoudingen te doen en het bedrag er van, even
als de bijdrage van den werkgever, te
~torten bij de verzekeringsinrichting en
~n het fonds voor toelageri, berust in beginsel op de kerkfabriek, maar de strafrechtelijke verantwoordel#kheid, desaangaande opgeloopen krachtens artikel 56
van de wet van 18 Juni 19.'-10, vult op
den schatbewaarder van de fabriek.
2° De schatbewaarder van de kerkfabrielc
is het wettelijk orgaan van deze voor al
wat het dagelijksch financieel beheer van
de fabriek betreft (1). (Wet van 4 Maart
1870, art. 10.)
(1) Zie de voetnota bij dit arrest, van den
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal, in B1~ll. en PAsrc., 1940, I, 146.

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN,
T. HAMBYE EN ANDEREN.)
ARREST.
- Gelet op het bestreden vonnis, op
16 Jan uari 1940 door de correctioneele
rechtbank te Bergen, zetelertde in graad
van beroep, geweze,n;
·
Over het eenig middel van verbreking :
schending van artikelen 97 der Grondwet,
1, 11, 47, 48, 56, 57, 61 en 62 der wet van
18 J uni 1930 op de verzekering tegen de
geldelijke gevolgen van ouderdom en
vroegtijdigen dood der bedienden, gewijzigd door de wet van 3 Maart 1933 :
Overwegende dat de eerste verweerder,
Hambye, vervolgd werd in zijn _hoedanigheid vart schatbewaarder van de kerkfabriek Sint-Niklaas in Havre, om, te
Bergen, verzuimd te hebben, in het toelag~nfonds voor bedienden, voorzien door
de wet van 18 Juni 1930 (artt. 43 en-vol·
gende), zekere sommen te storten, als :
1° bedrag van persoonlijke stortingen
(afgehouden of niet) op de bezoldiging
van twee bedienden der gezegde kerkfabriek (voor den eene van 1932 tot 1938 inbegrepen; en voor den andere, van 1936
tot 1938 inbegrepen); 2o het bedrag der
werkgeversbijdrage voor dezelfden;
Overwegende dat, door het middel,
aan het bestreden vonnis verweten word t
den eersten verweerder te hebben vrijgesproken en de kerkfabriek, gedaagd als
burgerlijk verantwoordelijk voor de veroordeeling van den eersten verweerder
tot de geldboeten en de kosten, buiten
zaak te hebben gesteld, omdat deze « geenszins de werkgever is der bedienaars aan
den eeredienst verbonden » en dat << het
bewijs niet geleverd werd van het bestaan
van een regelmatig mandaat, hebbende
als voorwerp de som waarvan de riiet-betaling wordt ten laste gelegd »;
Overwegende dat de verplichting om het
bedrag der persoonlijke stortingen en van
de werkgeversbijdrage bij de verzekeringsinrichting te storten; luidens de wet,
op den werkgever weegt (wet van 18 Juni
1930, art. 11, en wet van 3 Maart 1933,
art. 3); dat, voor de bedienden van een
openbare inst.elling, deze verplichting in
principe op deze laatste valt (wet van
3 Maart 1933, art.1);
Overwegende dat het feit de wettelijke
afhoudingen niet te doen en het bedrag
er van samen met de bijdragen niet te
storten bij de verzekeringsinrichting en
in het toelagenfonds, beteugeld. wordt
met de straffen 'voorzien bij artikel 56
der wet van 18 Juni 1930;
Overwegende dat de kerkfabrieken,
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ingesteld krachtens artikel 76 der wet van
18 germinal jaar X, rechtspersonen zijn,
waartegen rechtstreeks geen veroordeeling tot straf zou kunnen worden uitgesproken;
Dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, krachtens artikel 56 der wet van
18 Juni 1930 opgeloopen, op deri schatbewaarder der fabriek weegt, die het wetteliJk orgaan dezer is (decreet van 30 De-_
cember 1809, art. 19) en beschouwd wordt
als opimbare rekenplichtige voor al de
akten of feiten betrekking hebbende tot
zijn financieel beheer (wet van 4 Maart
1870, art. 10);
Dat de kerkfabrieken in hun hoedanigheid van werkgevers burgerlijk verantwoordelijk zijn voor de betaling der.
geldboeten ten laste van hun schatbewaarder uitgesproken, wegens niet-nakoming der verplichtingen voorzien bij de
wet van 18 Juni 1930 (artt. 56 en 62);
Overwegende dat, door uit te spreken
zooals hierboven is gezegd, het bestreden
arrest . de wetsbepalingen in het middel
bedoeld, alsook de hiervoren aangehaalde
artikels van het decreet van 30 December
1809 en der wet van 4 Maart 1870 heeft
geschonden;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der rechtbank van eersten aanleg
te Bergen en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant der vernietigde
beslissing; veroordeelt de verweerders tot
de kosten; verwijst de zaak naar de eorrectioneele rechtbank te Charleroi, zetelende als rechter van hooger beroep in
politiezaken.
6 Mei 1940.- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Vitry.- Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

6 Mei 1940.

REGELING VAN RECHTSGEBIED. ~
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE
BEKLAAGDE VERWIJST NAAR EEN BEPAALDE RECHTBANK.- ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING, «RATIONE LOCI ».
REGELING VAN RECHTSGEBIED.

W anneer een beschikking van de raadkamer
beklaagde verwezen heeft naar een bepaalde correctioneele rechtbank en het Hof
van beroep, tot wiens rechtsgebied deze
rechtbank behoort, zich onbevoegd heeft
verklaard omdat het misdr~jf gepleegd
werd buiten het gebied van die rechtbank,

daar beklaagde in dit gebied noch woonplaats, noch verblijfplaat$ had en er niet
gevonden werd, wordt door het Hof van
verbreking, vaststellend dab deze twee
beslis:>ingen kracht van gewijsde hebben
verkregen, het rechtsgebted geregeld,. en,
indien de feiten, waarop het arrest van
.onbevoegdverklaring steunt, blijken uit
de stukken van de rechtspleging, doet het
Hof de beschikking tot verwijzing te niet,
en, zoo het onderzoek werd gevorderd
door het openbaar ministerie, verwijst
het de zaak naar den bevoegden of/icier
van het openbaar ministerie- {1)~
(PROCUREUR GENERAAL TE LUll\:,
IN ZAKE VAN ALEXANDRE,)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
.6 Mei 1940.- 2e Kamer.- Voorzittm·,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Pourbaix. ~ Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
2e KAMER. -

27 Mei 1940.

1° ASSISEN. BETEEKENING VAN DE
LIJST DER GEZWORENEN AAN BESCHULDIGDE. SPELFOUTEN IN DE NAMEN
VAN ZEKERE GEZWORENEN.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.STRAFZAKEN. MIDDEL ONTLEEND
DAARAAN DAT DE VRAGEN BETREFFENDE
DE
WETTIGE VERSCHOONING
ONWETTELIJKE
WIJZE
WERDEN
OP
GESTELD. VRAGEN GESTELD IN DE
BEWOORDINGEN VAN DE WET. MIST
FEITELIJKEN GRONDSLAG.

Brengen 9een nietigheid teweeg de spelfouten in de namen van de gezu•orenen,
bij de beteekening van de lijst der gezworenen aan den beschuldigde, indien de
overige vermeldingen van de lijst geen
twijfel overlaten aangaande de identiteit
van de gezworenen {2). (Wb. van Strafv.,
art. 394).
2° Mist feitelijken grondslag het middel
ontleend daaraan dat de vragen aangaande
de wettige verschooning van uitlokking .
op onwettelijke wijze werden opgemaakt,
dan wanneer uit het arrest, verklarend

1°

(1) Zie Verbr., 27 Maart 1939 (Arresten
van het Hot van verbreking, 1939, blz. 117;

Bu.ll. en PASIC., 1939, I, 173).
(2) Zie Verbr., 24 Februari 1!l20 (Bu.l1.
en PAsrc., 1920, I, 70).

-60het vast dat de vrijwillige dooding, staat
het vast dat de poging'en tot de vrijwillige
dooding onmiddellijk werden uitgelokt
door zware gewelddaden tegen personen? »
en door de lijst der vragen aan de gezwo:i'enen overhandigd, welke vaststelt dat
de vrag'en vah verschooning in dezelfde
(GIUSEPPE CATALDI, T. ALBERT CATALDI
bewoordingen wer0,en gesteld;
EN. ANDEREN.)
Dat het middel dus in feite niet opgaat;
En overwegende dat de substantiiiele
ARREST.
rechtsvormen en deze voorgeschreven Ofl'
straf van nietigheid werden nageleefd en
Gelet op de bestreden arresten, op dat de uitgesproken veroordeelingen overf3 Maart 1940 door het Hof van assisen
eenkomstig de wet zijn; ·
van Henegouwen gewezen;
.
B. W at de beslissing betreft over de
A. Wat de beslissing op de publieke, burgerlijke vorderingen :
vordering betreft :
Overwegende dat de aanlegger geen
Over het ee:rste middel : schending van ander middel inroept en dat het Hof e1·
artikel 394 van het Wetboek van straf- van ambtsweg'e geen opwerpt;
vordering, doordat de lijst der gezworeOm deze redenen, het Hof verwerpt de
nen onjuist was, en dat, bijgevolg, nietig voorziening en veroordeelt den aanlegger
was de beteekening, aan den aanlegger tot de kosten.
gedaan daags voor den dag bepaald voor
27 Mei 1940. - 2e Kamer. Voorhet vormen van de tabel :
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
Overwegende, weliswaar, dat de ge- yoorzitter.
- Verslaggever, H. Vitry. zworenen onder nr• 8, 20 en 24, op de
Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil,
lijst voorkwamen als zijnde respectievelijk de HH. Richaux Alfred-Jos., geboren eerste advocaat generaal.
op 9 October 1895, dienstoverste te Fontaine-l'Eveque; Wassart, Gustave-Engle2e KAMER. - 3 Juni 1940,
bert, gebor(m op 31 Mei 1883, handelaar
te Gilly, en Bihain, Maurice-Michel, geboren op 12 Februari 1905, ingenieur- 1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - MlDDEL DAT DE
teknieker, te Marcinelle, wanneer hun
STRAF GERECHTVAARDIGD LAAT.- MIDnamen in werkelijkheid geschreven worDEL NIET ONTVANKELIJK.
den Richoux, Vossart en Bihin;
Maar overwegende dat deze materieele 2° AANRANDING VAN DE EERBAARHEID.- GEWELD.- GEVAL WAARIN
verg'issingen, achteraf verbeterd in de
tabel der gezworenen van de tot oordeeVERRASSING GEWELD UITMAAKT.
len geroepen jury; het eventueel recht der
verdediging op wraking geenszins hebben 1° Is niet ontvankel~jk het middel dat, ook
kunnen belemmeren, daar het geheel der
indien het gegrond is, niet wegneemt dat
aanduidingen van· de lijst geen enkelen
de uitgesproken straf gerechtvam·digd
twijfel liet over de eenzelvigheid dezer
bl~jft.
2o Alhoewel een aanmndinf! van de eergezworenen ;
Over het tweede middel : schending
bqarheid onverhoeds gepleegd niet noodvail artikelen 411 van het Strafwetboek,
zakelijk een aanmnding gepleegd met
en 339 van het Wetboek van strafvordegeweld uitrnaakt, bestaat er nochtans gering, doordat, daar waar de aanlegger
weld wanneer het slachtoffer gedwongen
conclusies had genomen, de volgende vrawerd plotselinge en onvoorziene onzedegen stellende : " staat het vast dat de
l~jke daden te ondergaan, waaraan het
dooding, staat het vast dat de poging tot
zich physisch niet heeft kunnen onttrekdooding onmiddellijk werden uitgelokt
ken, maar waaraan het zeker iou hebben
door zware gewelddaden tegen personen? "•
weerstaan indien het mogelijk geweest
het bestreden arrest· zich beperkt heeft
ware bijtijds te handelen. (Strafwb.,
tot het stellen der vraag nopens de zware
art. 373.)
gewelddaden tegen den persoon van den
(DEJARDIN.)
beschuldigde;
Overwegende dat die bewering tegenARREST.
gesproken is door het zittingsblad dat het
Gelet op het bestreden arrest op 29 Fearrest weergeeft, zeggende dat de vragen
van verschooning zullen gesteld worden bruari 1940 door he t H of van bero.ep te
in de volgende bewoordingen : « staat Luik gewezen ;
dat de vragen zullen gesteld worden, en
uit de lijst van de aan de gezworenen afgegeven vragen, blijkt dat die vmgen gesteld
werden in de bewoordingen van de wet.
(Wb. van Strafv., artt. 339; Strafwb.,
art. 411.)

-61Over het eenig middel : schending· van
artikelen 373 en 377 van het Strafwetboek, doordat ten onrechte het bestreden
arrest, door er· mede de "verassing » ge"
lijk te stellen, den zin van het woord " geweld », voorkomende in artikel 373, heeft
uitgebreid, wanneer geweld weerstand
veronderstelt, en dat, luidens de vaststellingen van het arrest, de slachtoffers der
handelingen van den aanlegger hoegenaamd geen weerstand hebben geboden :
Overwegende dat de aanlegger veroordeeld werd tot twee gevangenisstraffen van
acht maand elk, en tot de on~zetting,
gedurende vijf jaar, van de rechten yoorzien onde.r nummers 1, 3, t. en 5 van artikel 31 van het Strafwetboek, om, geneesheer zijnde, een aanranding der eerbaarheid te hebben gepleegd met geweld of
bedreigingen : 1° op den persoon van
Lacroix Marie-Jose die den vollen leeftijd van zestien jaar niet had bereikt,
2o op den persoon van Lepienne Agnes,
minderjarige die meer dan den vollen
leeftijd van zestien jaar had bereikt;
dewelke heiden aan zijn zorgen waren
toevertrouwd;
Wat betreft de veroordeeling uit hoofde
der betichting I uitgesproken :
Overwegende dat, ware zelfs het middel
gegrond, de uitgesproken straf niettemin
zou gerechtvaardigd blijven door toepassing van artikels 80, 372, alinea 1; 377 en
378 van het Strafwetboek, gewijzigd door
artikels 48 en 52 der wet van 15 Mei 1912;
2 derwet van 23 Oogst 1919; 2, 1o, en4, 1°
d er wet van H Mei 1937, dat, luidens artikels 411 en 414 van het Wetboek van
Strafvordering, de eisch tot verbreking,
voor zoover hij op dit middel is gesteund,
niet ontvankelijk is;
Wat de veroordeeling betreft uitgesproken hoofdens de betichting II :
Overwegende dat, luidens artikel 373
alinea's 1 en 2 van het Strafwetboek, de
aanranding der eerbaarheid op den persoon van een minderjarige, die meer dan
den vollen leeftijd van 16 jaar heeft
bereikt, slechts strafbaar is wanneer zij
met geweld of bedreigingen werd gepleegd ;
Overwegende dat uit de voorbereidende
werken blijkt dat het woord << geweld »
lichamelijk geweld bedoelt, 't is te zeggen
elk middel van lichamelijken dwang, door
den dader der aanranding gebruikt om
tot zijn doecl te komen;
Overwegende dat, in deze materie, het
gebrek aan toestemming, van wege het
slachtoffer, een hoofdbestanddeel van het
misdrijf uitmaakt; dat het gebruik van
geweld een der meest opvallende uitwendige teekens is van het gebrek aan toestemming;

Overwegende dater geweld kan bestaan,
wanneer, ten gevolge der kuiperijen door
den dader der aanranding beraamd, het
slachtoffer zich gedwongen heeft bevonden
de plotselinge en onvoorziene met de zeden
strijdige aanslagen te ondergaan, waaraan
het physisch onmogelijk was zich te onttrekken, maar waaraan het zeker weerstand had geboden indien het bijtijds had
kunnen handelen; dat het hier over een
werkelijk lichamelijke dwang gaat, welke
een geweld uitmaakt in den zin van
artikel 373 van het Strafwetboek;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze wetsbepaling niet heeft kunnen scherrden door te beslissen dat "in onderhavig
geval, het geweld, heeft bestaan in de
verrassing bij welker middel de beklaagde
zich op de slachtoffers aan onzedelijke
aanrakingen heeft overgeleverd, deze verrassing zijnde de uitoefening van een lichamelijken dwang, waardoor ze gedwongen
waren deze aanrakingen te ondergaan,
zonder weerstand eraan te kunnen bieden
en zonder bijtijds hun weigering van toestemming te kunnen uitdrukken »;
Dat aldus het arrest beslist, niet dat,
in principe, alle verrassing een geweld
uitmaakt in den zin van artikel 373 van
het Strafwetboek, maar dat, in onderhavig
geval en in de omstandigheden waarin ze
zich heeft voorgedaan, de verrassing dat
karakter had; dat, derhalve, het mid del
noch in rechte noch in feite opgaat;
En overwegende dat de bestreden
beslissing werd geveld op een rechtspleging waarin de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en de uitgesproken
stratien overeenkomstig de wet zijn;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
3 Juni 1940. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, eerste advocaat generaal.

2e
1o

KAMER. -

3 Juni 1940.

BRANDSTICHTING. GEBOUW
DIENENDE TOT WONING, MAAR WAARIN
ZICH GEEN PERSONEN BEVONDEN OP
HET OOGENBLIK VAN DE BRANDSTICHTING. GEBOUW BEHOOREND AAN
EEN DERDE. BRAND AANGESTOKEN
TIJDENS DEN NACHT. MISDAAD NIET
VATBAAR VOOR VERWIJZING NAAR COR. RECTIONEELE RECHTBANK.

- G2den 8 Mei 1906, er wonende, thans aangehouden, en De Hertefelt, Anna-Maria,
weduwe Franckaert, Franciscus, geb.oren
te Breendonk, den 17 Februari 1867, e'r
wonende, beticht van te Breendonk,
kanton Puurs, in den nacht van 20 op.
21 November 1939 :
· 1° De eerste : bij nacht, den brand te
hebben . gestoken in een gepouw dienend
tot woning en toebehoorende aan de twee
betichten, doch waarin er zich niemand
bevond, op het oogenblik van de brandstichting;
·
2° De. tweede, en ten minste wat de
1° De brand gestoken bij nacht in een eerste betreft : om de misdaad te hebben
gebouw, dat tot wonin.g dient en toebe- uitgevoerd, of aan de uitvoering ervan
hoort aan een derde, maar waarin zich, rechtstreeks te hebben medegewerkt, of
op het oogenblik van de brandstichting, door welke daad ook, tot de uitvoering
geen personen bevonden, maakt een mis- zoodanige lmlp te hebben verleend, dat
dacid uit, die niet · vatbaar is voor ver~ zonder hun bijstand, de misdaad niet kon
wijzing naar de correctioneele rechtbank. gepleegd worden; of, door giften, beloften,
(Strafwb., artt. 510, 511 en 513; Wet bedreigingen, misbruik van gezag of van
van ~ October 1867, art. 2, vervangen macht, misdadige kuiperijen · of arglisdoor art. 3 der wet van 23 Augustus tigheden, rechtstreeks tot deze misdaad
1919, gewijzigd door art. 3 der wet te hebben aangezet, bij nacht, met kwaad
van H Mei 1937.)
.
·
of bedrieglijk opzet, den brand te hebben
2° W anneer na beschikking van de raad- gestoken, in een gebouw dienend tot
kamer, waarbij twee misdaden en een woning, doch waarin er zich niemand
wanbedriif naar de correctioneele recht- bevond op het oogenblik van de brandbank worden verwezen, deze rechtbank stichting en dat uitsluitend aan de tweede
zich onbevoegd verklaart omdat de be- betichte ioebehoorde;
3o Ten minste, wat de tweede betreft :
treffende de misdaden aangenomen verzachtende omstandigheden de verwijzing zich plichtig te ;hebben gemaakt aari
van een dezer misdaden naar de correc- medeplic;htigheid van de brandstichting,
tioneele rechtbank niet uiettelijk kon bij nacht gestoken, met kwaad of bedriegteweeg brengen, regelt het Hof van ver.l lijk opzet, in een gebouw dienend tot
breking het rechtsgebied; het Hof doet woning dat haar uitsluitend eigendom
de beschikking te niet, niet alleen in zoover was, doch waarin er zich niemand bevond
deze het wanbedrijf en de voor verwijzing op dat oogenblik; om onderrichtingen te
vatbare· misdaad naar de correctioneele hebben gegeven om het feit te plegen,
rechtbank heeft verwezen, riwqr ook in wapenen, werktuigim of elk ander middel
zoover zij ~ij deze rechtbank de niet voor te hebben verschaft die tot deze misdaad
verwijzing vatbare misdaad heeft aan- hebben gediend, wel wetende dat ze·
hangig gemaakt, indien de feiten samen- daartoe moesten dienen of, buiten het
hangend zijn en niet afzonderliik kun- geval bij § 3 van artikel 66 van het Strafnen beoordeeld worden. Het Hof verwijst wetboek voorzien, met haar weten den
de zaak naar -een kamer van ~nbeschul dader te hebben geholpen, of bijgestaap.
in de handelingen welke ·het feit voorbedigingstelling.
reid of vergemakkelijkt, ofwel, in die
(PROCUREUR DES KONINGS TE MECHELEN,
welke het voltooid hebben;
IN ZAKE VAN FRANCKAERTS EN. DE
En dit bij aimneming van verzachtende
HERTEFELT.)
omstandigheden, wat betichten 1 en 2.
betreft;
ARREST.
Gezien het vonnis van de correctioneele
Gelet op het verzoekschrift tot regeling rechtbank te Mechelen, in dato 8 Maart
van rechtsgebied, ingediend door den 1%0, door hetwelk die rechtbank zich
H. procureur des Konings te Mechelen; onbevoegd heeft verklaard om van de
Gezien de beschikking der raadkamer zaak kennis te nemen;
Overwegende dat die beschikking en
van de rechtbank van eersten aanleg te
Mechelen, in dato 20 Februari 19-~0, die dit vonriis thans kracht van gewijsde hebv66r de rechtbank verzonden heeft de : bende verkregen en dat uit hun strijdiggenaamden Franckaert, Stephanus-Leo- ! heid een negatief geschil van rechtsgebied
nardus, metser; geboren te Breendonk, : is ontstaan, dat den gang van het gerecht
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.

BESCHIKKING VAN DE RAADKAMEl\
;NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBA.NK
TWEE MISDADEN EN EEN WANBEDRIJF
VERWIJZEND. -c EEN VAN: DE MISDADEN NIET VATBAAR VOOR VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK.
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING
IN ZOOVER ZIJ DE DRIE MISDRIJVEN VERWEZEN HEEFT,. INDIEN DE FElTEN SAMENHANGEND ZIJN. VERWIJZING
VAN DE ZAAK NAAR EEN KAMER VAN
INBESGHULDIGINGSTELLING.
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belemmert en aanleiding gec>ft tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat, ingevolge artikel 2
der wet van 4 October 1867, gewijzigd
bij artikel 3 der wet van 23 Augustus 1919
en artikel 3 der wet van 14 Mei 1937, de
verzending v66r de correctioneele rechtbank, bij aanneming van verzachtende
omstandigheden, slechts toegelaten is,
- uit hoofde van feiten voorzien bij artikel 510 en volgende van het Strafwetboek - voor zoover de normale straf ten
hoogste vijftien jaar dwangarbeid bedraagt;
,
Overwegen:de dat de feiten der betichting 1 strafbaar zijn met dwangarbeid
van vijftien tot twintig jaar, krachtens
artikelen.511, alinea 1 en 513, alinea 3, van
het Strafwetboek, en dat de feiten·der betichtingen 2 et 3, samenhangend zijnde met
betichting 1, niet afzonderlijk dienen gevonnist te worden ;
Om deze redenen, het Hof,het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking der raadkamer van Mechelen in dato
20 Februari 1940; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de rechtbank van Mechel\)n
en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beschikkirigen; verwijst de zaak naar de
Kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel.
3 Juni 1940. - 2 8 Kamer.:___ Voorzitter,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorziiter. Verslaggever, H. Wouters. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil,
eerste advocaat generaal.

18 KAMER. -

10 Juni 1940,

1° VALSCHHEID. - VALSCHE HANDTEEKENING. - BEGRIP.
20 VALSCHHEID. - BEDRIEGLIJK OPZET EN MOGELIJKHEID TOT SCHADE.
1° Is een valsche handteekening, degene
die, al dan niet leesbaar, den geadresseerde laat gelooven dat zij uitgaat van
een werkelijk of ingebeeld anderen persoon dan die welke de handteekening
geplaatst heeft. (Strafwb., art. 196.)
2° Bepaalt het bedrieglijk opzet en de mogelijkheid tot schade, het arrest dat verklaart dat de dader van de valschheid de
valsche handteekening geplaatst heeft om
zijn geadresseerden te misleiden of om
hun dwaling ·te doen voortduren, en an•
,derzijds vermeldt dat deze handelwijze
er toe bijdroeg om de onder valsche hand-

teekening gedane verrichtingen te doen
slagen. (Strafwb., art. 193.)

(HOEDEMAKERS)
, ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, op
20 Maart 1940 door het Hof van beroep
te Brussel gewezen;
·
Over het eerste middel : s'chendirig van
artikelen 193 en 196 van het Strafwetboek doordat het bestreden arrest den
aanlegger heeft veroordeeld wegens valschheid in geschriften door valsche handteekeningen, dan wanneer de ten laste gelegde
handteekeningen geen valsche handteekeningen zijn, dat de beweerde va1schheden geen nadeel hebben berokkend en
niet gepleegd werden met bedrieglijk
inzicht:
Overwegende, wat het eerste onderdeel
aangaat, dat de rechte'r vaststelt dat de
aanlegger de aangeklaagde brieven van
een onleesbare en vormelooze handteekening heeft voorzien, welke de bestemmelingen dier brieven heeft doen meenen
dat de erop geschreven naam, niet zijn
handteekening was, maar deze van een
anderen persoon, beheerder of bestuurder
van het dagblad La Revue medicale;
Dat het Hofvan beroep namelijk aanstipt, eenerzijds, dat de brief van 22 Februari 1938, welke gericht is tot de "Union
des proprietaires belges », deze onleesbare
handteekening draagt, en, anderzijds,
dat hij gevolgd is van een post-scriptum,
geteekend door Dr Hoedemakers, aldus
er bij betrekkende de tusschenkomst van
twee personen, den eene, beheerder der
Revue, den andere, aanlegger zelf, handelende als publiciteitsagent die de zaak
afhandelde;
Overwegende dat het, Hof, uit deze
vaststellingen, wettelijk de vervalsching
van de waarheid in de geschriften afleidt;
Overwegende, inderdaad, dat er valschheid door valsche handteeke~ing bestaat
wanneer de vervalscher een handteeke-.
ning schrijft welke, leesbaar of niet, laat
meenen dat ze uitgaat van een werkelijken
of uitgedachten persoon, andere dan den
onderteekenaar;
Waaruit voortvloeit dat het middel in
zijn eerste onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende, wat het tweede onderdeel
betreft, dat het bestreden arrest verklaart,
eenerzijds, dat de aanlegger aldus' heeft
gehandeld om de bestemmelingen der
brieven nopens het belang der Revue in
dwaling te brengen, of te houden, en,
anderzijds, dat deze handelwijze bijdroeg-

-64tot ·. het welslagen der zaken welke hij
onder de va:lsche handteekening deed;
Dat het alzoo, op bindende wijze, het
bedrieglijk inzicht en de mogelijkheid tot
nadeel vaststelt;
Over het tweede iniddel : schending
van artikel ~96 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest de verdordeeling niet zou gerechtvaardigd hebben
voor zoover ze werd toegepast op de betichting van oplichting :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de verschillende ten laste van
den aanlegger bewezen daden van valschheid, gebruik van valsche stukken en
oplichting; de " uitvoering uit:inaken van
een en ·hetzelfde misdadig inzicht )) en
hem bijgevolg veroordeelt tot slechts een
enkele straf van een jaar gevangzitting
en een geldboete van 100 frank;
Overwegende dat dit beschikkend gedeelte gerechtvaardigd is door de betichtingen van valschheden wettelijk ten laste
van den aanlegger gelegd, en dat, alzoo,
het tweede middel zonder bela:ng wordt;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken: · ver6ordeelingen overeen ~
komstig de wet zijn;
Om die redenen het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
10 Juni 19!.0. - 2e Kamer. - Voorz:itter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. ---,Gelijlcluidende conclusie, H. Leon Cornil,
eerste advocaat generaal.
2e KAMER. -

10 Juni 1940.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. GEEN CONCLUSIE.
QUALIFICATIE
VAN HET STRAFBAAR FElT IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET.
2° VERZET. - STRAFZAKEN. - GEEN
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINI STERlE
TEGEN HET BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS. - BEROEP VAN RET 0PENBAAR
MINISTERIE TEGEN HE'f VONNIS GEGEVEN. OP VERZET. - RECHTER IN BEROEP DIE DE STRAF. Blj VERSTEK UITGESPROKEN VERZWAART. ONWETTELIJKHEID.
1° Bij gebreke van conclusie verklaart de
rechter wettelijk dat de beklaagde schuldig
is en is zijn beslissing met redenen omkleed, wanneer hij; in de" bewoordingen
van de wet, het bestaan van de bestanddeelen van het misdrijf vaststelt.

2° Wanneer· tegen een bij verstek gewezen
vonnis geen beroep is ingesteld door het
openbaar ministerie, mag de rechter ·in
beroep,. uitspraak doende op het beroep
door het openbaar· ministerie ingediend
tegen het vonnis dat na verzet werd verleend, de straf, die door het bij ver.stek
gewezen vonnis is uitgesproken, niet verzwaren. (Wb. van Strafv., artt. 187
[wet van 9 Maart 1908, art. 1], 188,202
[wet van 1 Mei 18~9, art. 7], en 205
[wet van 1 Mei 18~9, art; 8.])
(WEBER EN GIAVANOLI.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
10 Juni 19!.0. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ver·slaggever·, H. Limbourg.
Gelijlcluidende conclusie, H. Leon
Cornil, eerste advocaat generaal.

2e KAMEH:. -

10 Juni 1940.

VONNISSEN EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BEHANDELING MET GESLOT:i<:N
DEUREN. - WANNEER BEWEZEN DAT
DEZE MAA'l'REGEL BEVOLEN WERD TER
OPENBARE ZITTING?
Wanneer het zittingsblad vermeldt dat de
terechtzitting openbaar was, maar het
Hof een arrest heeft gegeven waarbij het
sluiten van de deuren werd bevolen en,
luidens de bewoordingen van dit arrest,
het sluiten van de deuren slechts bevolen
werd voor het onderzoelc en de debatten,
wegens het gevaar dat hun openbaarheid
kon opleveren voor de goede zeden, dan
dekt de vermelding aangaande de openbaarheid van de terechtzitting, zooals zij
in het zittingsblad is gedaan, al de andere
handelingen van de rechtspleging, buiten
die bedoeld in het ar-rest dat het sluiten
van de deuren bevolen heeft, en dan is het
op authentieke wijze gebleken dat de ordemaatregelen, waardoor het Hof de zarik in
beraad heeft gehouden en den datum van
de uitspraak heeft bepaald, genomen
werden ter openbare zitting (1).

('HENROTTE, 'f. HANKART EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, op
6 Maart 1940 door het Hof van beroep
te Brussel gewezen;
(1) Zie Verbr., 5 Mei 1936 (Bull. en PAsiC.,
1936, I, 245).·

------'---.------
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Wat de beslissing betreft op de publieke
vordering gewezen :
Over het eenig middel : schending van
artikelen 96 en 97 der Grondwet, 190,
210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, en 7 der wet van 20 April1810,
doordat, ter terechtzitting van het Hof
van beroep van 26 Februari 1940, waarop
het onderzoek der zaak plaats greep, en
waarop bevolen werd dat de terechtzitting zou geschieden met gesloten deuren,
het Hof, na het sluiten der debatten, de
zaak in beraad heeft gesteld, en gezegd
he eft dat op 6 Maart 1940, uitspraak zou
gedaan worden, zonder. dat nochtans,
v66r het volbrengen van de zen pleegvorm,
de terechtzitting met gesloten deuren
werd geheven, en de openbare terechtzitting werd hernomen;
Overwegende dat het zittingsblad van
26 Februari 1940 zegt dat de terechtzitting
openbaar is; dat het nochtans vermeldt,
dat het Hof een arrest heeft gewezen
waarbij het de terechtzitting met gesloten
deuren beveelt;
Overwegende dat, luidens dit arrest,
het Hof de terechtzitting met gesloten
deuren slechts bevolen heeft voor het onderzoek en de debatten der zaak, en enkel
wegens het gevaar dat hun openbaarheid
kon opleveren voor de goede zed en;
Overwegende dat, in een redelijke interpretatie van deze beslissing, de woorden
« onderzoek en debatten >> slechts de uiteenzetting van de zaak bedoelen, en niet
de ordemaatregelen waarbij de rechter.zal
bevelen dat zein beraad wordt gehouden,
of den datum zal bepalen waarop de beslissing zal uitgesproken worden;
Overwegende dat de vermelding van
de openbaarheid der terechtzitting, zooals
deze voorkomt in het proces-verbaal, alle
akten der rechtspleging dekt, andere dan
deze bedoeld in het arrest waarbij de
terechtzitting met gesloten deuren wordt
bevolen, en dat ze aldus, bij ontstentenis
van tegenstriJdige vermelding, zoowel in
het arrest als in het proces-verbaal, volstaat om authentiek te bewijzen dat het
inberaadhouden der zaak en het bepalen
van den datum der uitspraak, in openbare
terechtzitting werden bevolen;
Waaruit voortvloeit dat het middel in
feite niet opgaat;
Wat de beslissing betreft op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de voorziening geen
bijzondere middelen opwerpt, dat het Hof
er geen van ambtswege opwerpt;
.Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt aanlegger tot
de kosten.
VERBR., 1940. - 5

10 Juni 1940. - 2" Kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, eerste advocaat generaal.

2" KAMER. -

17 Juni 1940.

BEROEP. - STRAFZAKEN. - BEROEP
VAN DEN PROCUREUR DES KONINGS
TEGEN EEN VONNIS VAN DE CORRECTIONEELE RECHTBANK. - TERMIJN.
De termijn verleend aan den procureur des
Konings om beroep in te stellen tegen een
vonnis van de correctioneele rechtbank
verstrijkt den tienden dag na den dag
van de uitspraak. (Wetboek van Strafv.,
art. 203.)
(DE FAUWE.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
17 Juni 1940. - 2" Kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. Gelijkluidende oonclusie, H. Leon Cornil,
eerste advocaat generaal.

2" KAMER. -

17 Juni 1940.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING GEGEVEN DOOR KAMER VAN
INBESCHULDIGI.NGSTELLING. - VOORZIENING VAN BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. - DRAAGWIJDTE.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
VOORZIENING VAN BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING DAT HAAR VEROORDEELT TOT SCHADEVERGOEDING EN KOSTEN. ___:___ MIDDELEN GERICHT TEGEN BESLISSING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. - MIDDELEN NIET ONTVANKELIJIL
1° De burgerlijke partij alleen is slechts ontvankelijk om zich te voorzien tegen een
arrest van buitenvervolgingstelling, wanneer dit arrest haar veroordeelt tot schadevergoeding, tot de kosten van de publieke vordering en tot die van de burgerlijke vordering.
2° Wanneer de burgerlijke partij zich voorziet tegen een arrest van buitenvervolgingstelling dat haar veroordeelt tot schadevergoeding en tot de kosten, is zij niet

-66.ontvankelijk om, tot staving van haar
voorziening, middelen, die tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling gericht
zijn, in te roepen.

PROCUREUR· DES KONJNGS TE ANTWERPEN
T. HAHN.)
ARREST.

Gezien het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied door den procureur des
Konings te An twerpen ingediend;
. Arrest overeenstemmend met den. korOverwegende dat bij beschikking in
ten inhoud.
dato 15 December 1939 de raadkamer
der rechtbank van eersten aanleg te Ant17 Juni 1940. - 2e Kamer. - Voor- werpen Hahn naar de correctioneele rechtzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend bank te Antwerpen verwezen heeft om te
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. Antwerpen, in den loop van de jaren 1937
Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, en 1938,doch v66r 1 Juli1938,met bedriegeerste advocaat generaal.
lijk opzet of met het oogmerk om te schaden : 1 o valschheden te hebhen gepleegd
in handels- of bankgeschriften of in private
geschriften; 2° gebruik te hebben gemaakt
2e KAMER. - 24 Juni 1940.
van de valsche akten of stukken;
Overwegende dat de correctioneele
1o REGELING VAN RECHTSGEBIED. rechtbank, door vonnis van 13 Maart
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR
1940, zich onbevoegd verklaard heeft om
DE ·CORRECTIONEELE RECHTBANK. over die betichtingen uitspraak te doen
RECHTBANK VERKLAART ZICH ONBEomdat «de feiten zooals zij in de betichting
VOEGD. REGELING VAN RECHTSGEvoorgelegd werden, misdaden zijn, en de
BIED.
raadkame~ geen, verzachtende omstan2o VONNISSEN EN ARRESTEN. digheden aangenomen heeft ";
Overwegende dat het requisitorium
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE
van den procureur des Konings, hetwelk
MISDAAD NAAR DE CORRECTIONEELE
de 'beschikking der raadkamer voorafging,
RECHTBANK VERWIJST. TUSSCHEN
de verwijzing naar de correctioneele rechtDE REGELS GESCHREVEN VERMELDJNG
bank vorderde met het oog op verzachWAARUIT RECHTBANK HEEFT AFGELEID
tende omstandigheden in dit requisitoDAT DE MISDAAD NIET NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK KON WORDEN
rium bepaald ;
Overwegende dat de beschikking der
VERWEZEN. TUSSCHEN DE REGELS
raadkamer den volgenden tekst draagt·
GESCHREVEN VERMELDING NIET GOED<< gezien het hiernevenstaande requisitoGEKEURD; MOET GEACHT WORDEN NIET
rium van den H. procureur des Konings
TE BESTAAN.
en de daarin aangehaalde beweegredenen
1o W anneer een beschikking van de raadaannemende "; dat tusschen de regels en
kamer, houdende verwijzing naar de cor- hoven het woord « beweegredenen » ingerectioneele rechtbank wegens misdaad, lascht werd het bijwoord « niet "• doch dat
voorafgegaan is van de vordering van deze tusschenregel niet goedgekeurd is;
den procureur des Konings, die de verOverwegende d,at luidens artikel 78 van
zachtende omstandigheden vermeldt, en het Wetboek van Strafvordering de niet
de rechtbank zich ten onrechte onbevoegd goedgekeurde tusschenregels, in het proverklaart omdat de raadkamer niet de ces-verbaal van den onderzoeksrechter,
redenen van de vordering heeft overgeno- als niet bestaande worden gehouden;
Overwegende dat deze regel toepassemen, daar het woord « niet "• waarop die
beslissing steunt, in de beschikking lijk is op al de authentieke akten der vortusschen de regels werd geschreven, zon- dering in strafzaken; dat de correctioneele
der te zijn goedgekeurd (Wb. van Strafv., rechtbank zich dus, ten onrechte, onbeart. 78), regelt het Hofhet rechtsgebied voegd verklaarde om de enkele reden
en vernietigt het de beslissing van de dat de raadkamer geen verzachtende
rechtbank.
omstandigheden aangenomen had;
20 De bepaling van artikel 78 van het WetOverwegende dat de hierboven verboek van Strafvordering, luidens de- melde beschikking in dato 15 December
welke het tusschen de regels geschrevene, 1939 en het vonnis in dato 13 Maart 1940
dat niet werd goedgekeurd, als niet be- kracht van gewiJsde verkregen hebben en
staande moet worden beschouwd, is van dat uit de tegenstrijdigheid. dezer beslistoepassing op al.de authentieke akten van singen een negatief geschil van rechtsde st1'afrechtspleging.
gebied ontstaat, die de uitoefening van
(VAN DER PLAES EN DE GROOF,
T. CARLIER EN ANDEREN.)

-67het gerecht belemmert en aanleiding geeft
tot regeling van rechtsgebied;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, vernietigt het vonnis op
13 Maart 1940 door de correctioneele
rechtbank te Antwerpen gewezen; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van de·
rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen; legt de kosten ten laste van den
Staat; verwijst de zaak naar de correctioneele rechtbank te Antwerpen, anders
samengesteld.
·
24 Juni 1940. -- 2e Kamer. - Voorzitter, ir. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Cocqueau
des Mottes. Gelijkluidende conclusie,
H. R. Janssens de Bisthoven, advocaat
geileraal.
2e

KAMER. -

24 Juni 1940.

LASTER. EERROOF. LASTERLUKE AANGIFTE. VOORWAARDEN. KWAADWILLIG OPZET.

Een aangi[te is lasterlijk wanneer zij, met
kwaadw~llig opzet gedaan, tot voorwerp
heeft hetzij een feit waarvan de wet het
bewijs niet toelaat, hetzij een fe_it waarvan het wettelijk bewijs niet is geleverd,
-hetgeen het geval is namelijk wanneer de
publieke vordering wegens het. aange·
tijgde feit verjaard is.
(ROELANDT, T. WILLEM.)
ARREST.

Gelet op de voorziening gericht tegen
het arrest op 17 Februari 1940, door het
Hof van beroep te Gent, gewezen;
I. Wat betreft de beslissing over de
openbare vordering :_
Om trent het eenig mid del : · schending
van artikelen 445 en 447 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest
den aanlegger uit hoofde van lasterlijke
aangifte heeft verwezen, verklarende dat
de feiten door hem aangegeven uitsluitend tot het privaat Ieven van den beleedigden persoon behoorden, en als misdrijven voorkwamen, waarvan het bewijs
niet was geleverd, en, uit oorzaak van de
toen verkregen verjaring, door de wet
niet meer was toegelaten, dan wanneer,
vermits de valschheid van de aantijging
een bestanddeel uitmaakt van het misdrijf van lasterlijke aangifte, de wettelijke onmogelijkheid om hetzij de echt:
heid, hetzij de onechtheid van de aange-

geven feiten te bewijzen, de vrijspraak
van den betichte moest medebrengen;
Overwegende dat, in de opvatting van
het Strafwetboek van 1810, de lasterlijke
aangifte voorkwam als een varieteit van
het wanbedrijf, dat.de wet onder de eenige
be naming van « laster >> strafte;
Overwegende dat indien, in het Strafwetboek van 1867, artikel 443 het daarbij
voorzien misdrijf « laster " of « eerroof "
benaamt, naargelang de wet, al dan niet,
het bewijs der telastegelegde feiten toelaat, er uit de voorbereidende werken van
dat Wetboek blijkt dat de wetgever geenszins het oorspronkelijk begrip van de
lasterlijke aangifte, om reden dezer nieuwe
bepaling van den «laster "• heeft willen
veranderen, en dat, derhalve, naar den
zin van artikel 445, 2°, de aangifte voor
lasterlijk dient gehouden, wanneer, naar
den zin van artikel 443, en van artikel 447
dat het eerste aanvult, de kwaadwillige
telastelegging die de aangifte bevat, bij
gebrek aan bewijs, hetzij voor lasterlijk,
hetzij voor « eerroovend " zou dienen
gehouden;
Overwegende dat, naar den zin van
artikelen 443 en 447, alinea 2, de telastlegging eerroovend is, wanneer de wet,
om welke reden ook, het bewijs ervan
niet toelaa t ;
Overwegende dat, luidens artikel 44 7,
alinea 2 '' indien het gaat om een feit dat
behoort tot het privaat Ieven, de dader
van de aantijging geen ander bewijs tot
zijn verdediging mag aanvoeren, dan dat
volgende uit een vonnis of uit elke andere
authentieke akte »;
Overwegende dat, in casu, het arrest
vaststelt dat de aangegeven feiten tot het
privaat Ieven van den beleedigden persoon behooren; dat het verder verklaart
dat het wettig bewijs van die feiten,
welke wanbedrijven zouden uitmaken,
niet werd geleverd, en dat, gezien de verkregen verjaring, de feiten niet meer
zouden kunnen bewezen worden door een
vonnis - eenige bewijsvoering waarop de
dader der aangifte aanspraak maakt; dat
het arrest, daarenboven, al de andere
bestanddeelen van het misdrijf, en, namelijk de kwaadwilligheid der aantijgingen, vaststellende, wettelijk beslist dat
de dader ervan op voet van artikel 445
van het Strafwetbok, dient gestraft;
Dat uit die beschouwii:tgen volgt dat
het mid del niet gegrond is;
En overwegende, voor het overige, dat
, de bestreden beslissing werd geveld op
een rechtspleging waarin de suEstantieele
of op straf van nietigheid ·voorgeschreven
rechtsvormen we:rden nageleefd, en de nit-

gesproken veroordeelingen overeenkomstig
de wet zijn;
II. Wat aangaat de beslissing op de
burgerlijke vordering gewezen :
Overwegende dat de aanlegger geen
bijzondere middelen inroept; dat het Hof
van verbreking er geene van ambtswege
opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanlegger in de
kosten.
2~ Juni 1%0. 2 8 Kamer. - Voor"
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbi:mrg.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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1° SCHEEPVAART~ SCHEEPVAART
OP DE SCHELDE VAN DE REEDE TE ANTWERPEN TOT AAN DE NEDERLANDSCHE
GRENS. --'- NA TE LEVEN VOORSCHRIFTEN VOOR OPLOOPENDE SCHEPEN. ALLEEN VAN TOEPASSING WANNEER DE
SCHEPEN IN HETZELFDE VAARWATER
VAREN.- VAARTUIG KOMENDE UIT EEN
SECUNDAIR VAARWATER OP DE PLAATS
WAAR DIT SAMENKOMT MET HET HOOFDVAARWATER WAARIN EEN ANDER. SCHIP
VAART. TOEPASSING VAN DE REGELEN AANGAANDE DE ONTMOETING.
2° BEROEP.- STRAFZAKEN. -MACHT
VAN DEN RECHTER IN .BEROEP. -VoN~
NIS WAARBIJ TOT E;EN ENKELE STRAF
WORDT VEROORDEELD WEGENS ONVRIJWILLIGE DOODING EN OVERTREDING
TEGEN. DE POLITIK VAN DE SCHEEPVAART. - STRAF DIE WETTELIJK IS TEN
AANZIEN VAN DE ONVRIJWILLIGE DODDING. ARREST DAT DE VEROORDEELING BEKRACHTIGT, MAAR DE OORSPRONKELIJKE OVERTREDING TEGEN DE
PO'LITIE VAN DE SCHEEPVAART VERWIJDERT EN IN DE PLAATS STELT EEN ANDERE OVER.TREDING· TEGEN DE POLITIE
VAN DE 'SCHEEPV AART, WAARUIT HET
GEBREK AAN VOORZORG OF VOORUITZICHT BLIJKT. - WETTELIJKE BE~LIS
SING.
1° De regelen na te leven voor oploopende
schepen op de. Schelde, vanaf de reede · te
Antwerpen tot aan de Nederlandsche
grens, zijn slechts van toepassing in
zoover de schepen in hetzelfde vaarwater
van den .stroom varen; hun toepassing
moet wijken voor de reglementai1·e bepalingen aangaande de. ontmoeting' van
vaartuigen, warmeer een vaartuig uit
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een secundair vaarwater komt op· de
plaats waar dit uitloopt in het hoofdvaarwater, dat door een ander schip
wordt gevolgd. (Kon. besl. van 27 September 1926, houdende reglement op
de scheepvaart tusschen de grens gelegen op een kilometer stroomopwaarts
van het zuidelijk uiteinde der kaaien
te Antwerpen en de Nederlandsche
grens, art. 3~, § 6, 37 en 38.)
2° Wanneer de eerste rechter, wegens onvrijwillige dooding en een bepaalde overtreding tegen de politie van de scheepvaart, veroordeeld heeft tot een enkele
straf, die de wettelijke straf is voor de
onvijwillige dooding, is wettig het arrest
dat die veroordeeling bekrachtigt, nadat
het de oorspronkelijke overtteding tegen
de politie van de scheepvaart heeft ter
zijde gesteld, en een andere overtreding
tegen de politie van de scheepvaart in
aanmerking neemt als blijk gevend van
het aan beklaagde te wijten gebrek aan
voorzorg of vooruitzicht.
(« GENERAL ACCIDENT», T. PHILIPS EN
ANDEREN, EN DE JONGHE, T. « GENERAL
ACCIDENT >>.)
ARREST.
Gezien het bestreden arrest, door het
Hof van beroep te Brussel, op 17 Januari
1%0, gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen verknocht zijn en dienen samengevoegd;
I. Over de voorziening van de Vennootschap « General Accident Fire and Life
Assurance Corporation, Limited " :
a) In zoover de voorziening gericht is
tegen De J onghe :
Overwegende dat de voorziening geen
middelen inroept, en dat het Hof van
verbreking er geen van ambtswege .opwerpt;
b) In zoover de vooniening gericht is
tegen Philips en De .longhe :
Omtrent het eerste middel : schendihg
van artikelen ~. 3~, § § 5 en 6; 36, § 2;
37, § 1, en 56 van het Reglement voor de
scheepvaart in de afdeeling van de Schelde,
begrepen tusschen een grens gelegen op
een kilometer, stroomopwaarts van het
Zuidelijk uiteinde der kaaien van Antwerpen, en de Hollandsche grens (Kon.
besl. van 27 September 1926); 1 der wet
van 6 Maart 1818 (gewijzigd bij artikel1
der wet van 5 Juni 193~), en, voor zooveel
als noodig, 97 der Grondwet :
Eerste onderdeel : doordat het bestreden arrest, om de vrijspraak van de beklaagden Philips en VanDamme te rechtvaardigen, beslist dat de regels door artikelen 37 en 38 van hoogerbedoeld Regle-
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-69ment aan de oploopende en opgeloopene
schepen opgelegd, enkel gelden voor schepen· zich verplaatsend in hetzelfde vaarwater, en, om die reden, weigert op de
feiten der zaak voormelde schikkingen toe
te passen, dan wanneer artikelen 37 en 38
toepasselijk zijn op alle schepen zich bevindende in den toestand bij artikel 36,
alinea 2 bepaald, zonder onderscheid,
naar gelang ze zich bevinden in hetzelfde
vaarwater of in twee vaarwaters die in
elkaar loopen; doordat aldus, door alzoo te
statueeren, het arrest de hierboven bedoelde wetsbepalingen verkeerd heeft
toegepast, en, derhalve geschonden heeft;
doordat het althans niet ten genoege van
recht met redenen is omkleed;
Tweede onderdeel : doordat om de vrijspraak van de beklaagden Philips en Van
Damme te rechtvaardigen, het bestreden
arrest beslist dat het stoomschip " Beaver
Burn » en de sleepboot «Alida-Adriana»
zich niet in den toestand bevonden van
een oploopend en een opgeloopen schip,
om. reden dat, hoewel dezelfde richting
volgend, zij in twee afzonderlijke vaarwaters voeren, dan wanneer de wettelijke
bepaling van oploopend en opgeloopen
schip uitgedrukt i~ in artikel 36 van het
hierbovenbedoeld reglement, en dat deze
schikking hoegenaamd geen onderscheid
maakt il.aargelang de sehepen zich in hetzelfde vaarwater of in twee ineenloopende
vaarwaters bevinden; doordat het arrest
aldus de wetsbepaljngen, in het middel
aangeduid, verkeerd heeft toegepast, althans niet ten genoege van recht met
redenen is omkleed ;
Derde onderdeel : doordat het bestreden arrest, hoewel vaststellend da.t de
twee schepen dez~lfde richting volgden en
dat slechts daarna de sleepboot << AlidaAdriana '' haar koers heeft veranderd,
derwijze dat ze de baan van het stoomschip «Beaver Burn» kwam kruisen; en
dan wanneer de beklaagde De J onghe
uitdrukke1ijk staande hield, zooals in het
arrest is vastgesteld, dat het stoomschip
« Beaver Burn » zich naar artikelen 37
en 38 van het Reglement had moeten
gedragen, om niet afdoende, en in de twee
eerste onderdeelen van het middel bestreden redenen, dit stelsel weigert aan te
nemen, en beslist dat de twee eerste beklaagden zich enkel naar artikel 34, § 3,
4 en 6, moesten gedragen, dan wanneer
het artikel 36, alinea 2, uitdrukkelijk beschikt dat, wanneer twee schepen, al in
dezelfde richting varende, elkander naderen, « geen latere wijziging in de verhouding tusschen de beide schepen, het schip
dat het andere oploopt, naar den eigen
zin van die regels, zal kunnen doen be-

schimwen als de baan van dit laatste
kruisende, derwijze dat de verplichting,
voor het eerste, zich van de baan door het
opgeloopen schip te verwijderen, zal blijven bestaan tot dat het volkomen is voorbijgevaren en- heeft vermeden "; ·
Doordat die beschikking dus de toepassing belette van artikel 34, § 3, 4 en 6,
op de teiten van de zaak, zoo ziJ door het
arrest zijn vastgesteld; dat, door niettemin dit a.rtikel toe te passen, het arrest,
bijgevolg, artikel 36 heeft geschonden;
Doordat, althans, het arrest, door zich
te onthouden uit te leggen waarom het, in
weerwil van de uitdrukkelijke schikking
van artikel 36, gemeend heeft artikei 34
te mogen toepassen op twee schepen die
oorspronkelijk dezelfde richting volgden,
zijn beslissing niet wetteli,jk heeft gemotiveerd :
·
Over de drie onderdeelen van het middel, samen :
Overwegende dat de voorschriften van
a.rtikelen 37 en 38 van het Reglement van
27 September 1926 het geval onderstellen
waar, naa.r den zin van artikel 36 van het
Reglement, schepen die in dezelfde richting varen zich respectievelijk bevinden
in de verhouding van oploopend en opgeloopen schip;
Overwegende dat, indien volgens de
vorige reglementen, dergelijke toestand
wettelijk kon bestaan zonder inachtneming der verschillende vaarwaters door
de schepen, in dezelfde richting varende,
respectievelijk gevolgd, het Reglement
van 1926, sub artikel 34, § 6, in het reglement betreffende de scheepvaart op de
sectie van de Schelae die het afpaalt, een
nieuwen regel heeft ingebracht aan d~
regels van het wegenverkeer te Iande
ontleend, en luidens welken « de schepen
die, van een secundair vaarwater, aan de
kruising van dit laatste met een hoofdvaarwater komen, zich moeten verwijderen van de baan der schepen . die het
hoofdvaarwater volgen ";
Overwegende dat die nieuwe en bijzondere. regel, in de gevallen die hij voorziet, de toepassing uitsluit van de voorschriften der vorige reglementen die
ermede onvereenigbaar ziJn;
Overwegende dat, volgens de vaststelIing van het arrest, de sleepboot door De
Jonghe bestuurd, komende van een nevenvaarwater, het hoofdvaarwater heeft gekruist zonder zich van de baan van den
«Beaver Burn», die in dit laatste voer,
te verwijderen, en dat het ongeval in
kwestie aan deze overtreding te wijten is;
Overwegende dat die vaststellingen de
bestreden beslissing rechtvaardigen, en
dat het arrest, op de vastgestelde feiten
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beslissing te m,otiveeren had;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Il. Over de voorziening van De J onghe .:
A. In zoover de voorziehing gericht is
tegen de beslissing op de publieke vordering gewezen :
Over de drie middelen, samen, te weten :
Eerste middel : schending van artikel 97
.der Grondwet, doordat het bestreden
:arrest bekrachtigd heeft de veroordeeling tot 50 frank boete, door de correctioneele rechtbank te Antwerpen tegen aanleg'ger in verbreking uitgesproken uit
hoofde v::~_n, in overtrading met artikelen 1,
2, ~. 37 en 38 van het Koninklijk besluit
van 27 September 1926, de noodige maatregelen niet te hebben genomen opdat zijn
sleepboot << Alida-Adriana », die opgeloopen werd en het oploopend vaartuig kon
Iaten voorbijgaan, twee korte stooten gaf
wai:meer het daartoe naar bakboord nitweek, en een korte stoot, als het door
bijzondere omstandigheden genoodzaakt
was naar stuurboord te wijken, dan wanneer het bestreden arrest, in zijn beweegredenen integendeel bewijst dat de artikelen 37 en 38 van dit Koninklijk besluit
in de omstandigheden der zaak van toepassing niet waren, en enkel de artikelen 32 en 3~ van dat Koninklijk besluit
dienden in acht genomen; doordat de
tegenstrijdigheid tusschen de motieven
en de beschikking van het arrest gelijkstaat met gebrek aan motiveering;
Tweede middel : schending van artikelen 1 van den voorafgaanden titel van
net Wetboek van Reehtspleging in Strafzaken, en 182 van hetzelfde WPtboek,
subsidiairlijk, schending van de rechten
der verdediging, doordat het bestreden
arrest, welk te beslissen had of, ten laste
-van den aanlegger in cassatie diende weerhouden de betichting van, in ovei·tr2'ding
met artikelen 37 en 38 van het Koninklijk
hesluit van 27 September 1926, nagelaten
te hebben de noodige maatregelen te
nemen opdat zijn sleepboot, die opgeloopen was en het oploopend schip kon Iaten
voorbijvaren, twee korte stooten gaf,
wanneer het te dien einde, naar bakboord
uitweek, en een korte stoot, indien hij
door bijzondere omstandigheden genoodzaakt was naar stuurboord te wijken, in
ziJn motiveering bes\ist dat de artikelen 37
en 38 van voormeld reglement in de zaak
niet van toepassing Waren, maar dat de
aanlegger in cassatie een overtrading van
artikel 3~ van het Koninklijk besluit
heeft begaan, in zoover dit aan de vaartuigen die geheel of ten il.eele een vaarwater oversteken, verbiedt de koerslijn

van andere vaartuigen af te snijden,· indien deze daardoor verplicht worden "V-an
hunnen koers af te wijken om· aanvaring
te voorkomen, en in zoover hetzelfde
artikel de vaartuigen die uit een nevenwater komen en het hoofdwater kruisen
of gaan opvolgen, oplegt uit te wijken voor
de vaartuigen die het hoofdvaarwater
volgen;
Doordat, aldus, het bestreden arrest,
niet enkel de wettelijke omschrijving der
beschikking heeft veranderd, maar ten
laste van den aanlegger in cassatie feiteil
heeft weerhouden gansch verschillend van
degene waarop die betichting gesteund
was; doordat het Hof van beroep alzoo
zijne machten is te buiten gegaan en. de
hierboven bedoelde regelen heeft gesclionden;
Derde middel : schending van artikelen ~. 3~, §§5 en 6; 36, § 2; 37, 38, § 1,
en 56 van het Reglement voor de scheepvaart op de sectie van de Schelde begrepen tusschen een limiet· gelegen op een
kilometer, stroomopwaarts, vim het Ziii- ·
delijk uiteinde der kaaien van Antwerpen, en de Hollandsche grens (Kon. 1esl:·,
van 27 September 1926; 1 der wet van
6 Maart 1818 (gewijzigd door art. 1 der
wet van 5 Juni 193~). en, voor zooveel
noodig, 97 der Grondwet, doordat het
bestreden arrest, hoewel vaststellende dat
de beida vaartuigen dezelfde richting
volgden, en dat slechts naderhand, de
sleepboot " Alida-Adriana » haar koers
veranderde derwijze dat zij den koers van
het stoomschip '' Beaver Burn » kwam
kruisen, en dan wanneer de beklaagde
De Jonghe uitdrukkelijk beweerde, zooals
het arrest het vaststelt; dat het stoomschip « Beaver Burn » zich had moeten
gedragen naar de artikelen 37 en 38 van
voormeld Reglement, weigert dit stelsel
aan te nemen, en beslist dat de aanlegger
in cassatie zich enkel naar artikelen 3~.
§§ 3, ~en 6, moest gedragen, dan wanneer
artikel 36, alinea 2, uitdrukkelijk beschikt
dat, wanneer twee vaartuigen, in dezelfde
richting varende, elkander naderen, « geen
latera wijziging in de verhouding tusschen
de beida vaartuigen, het schip dat het
ander oploopt zal kunnen doen beschouwen als, naar den echten zin van die regelen, de baan van dit laatste kruisende,
derwijze dat de verplichting, voor het
eerste, uit de baan van het opgeloopen
vaartuig te wijken, zal blijven bestaan
totdat het het tweede gansch voorbijgevaren is en vermeden heeft »;
Doordat deze beschikking dus te toepassing belette van artikel 3~, §§ 3, ~en 6,
op de feiten der zaak, zooals ze door het
arrest zijn vastgesteld; doordat, bijge-

-71Overwegende dat uit die beschouwinvolg, het arrest, door niettemin dit artikel 3lo toe te passen, deze bepaling heeft gen volgt, dat in niet eeri zijner verschillende onderdeelen, het middel hetzij in
·
geschonden;
Doordat, althans, het arrest zijn beslis• feite, hetzij in rechte, opgaat;
sing niet wettelijk heeft gemotiveerd,
En overwegende, voo.· het overige, dat
vermits het zich onthoudt uit te leggen de bestreden beslissing werd geveld op
om welke reden het heeft gemeend, in een rechtspleging waarin de substantieele
weerwil van de uitdrukkelijke schikking of op straf van nietigheid voorgeschreven
van artikel 36, artikel 3lo toe te passen op rechtsvormen werden nageleefd, en de uittwee vaartuigen die aanvankelijk dezelfde gesproken veroordeelingen overeenkom~tig
de wet zijn;
richting volgden;
B. In zoover de voorziening gericht is
Doordat, bijgevolg, de veroordeeling
tegen den aanlegger in cassatie uitgespro- tegen de beslissing op de· burgerlijke vorken niet wettig, althans niet voldoend dering gewezen :
Overwegende dat de aanlegger .geen
gemotiveerd is;
Overwegende dat uit de bestreden be- enkel bijzonder middel inroept; dat het
slissing blijkt, dat deze enkel wat aangaat Hof er geene van ambtswege opwerpt;
de uitgesproken veroordeelingen, het vonOm die redenen, het Hof, de voorzienis waarvan beroep bekrachtigt;
ningen samengevoegd, verwerpt ze; verOverwegende dat de veroordeeling tot wijst ieder der aanleggers in de kosten
een enkele straf van een boete van 50 fr., van zijn voorziening; veroordeelt b 0venvermeerderd met 60 deciemen, en tot de 'dien, de eerste aanlegger tot een vergoekosten van het strafgeding, door den eer- ding van 150 frank jegens Philips en Van
sten rechter uitgesproken wegens het Damme, en tot een vergoeding van 150 fr.
'
misdrijf van onvrijwillige dooding en de jegens De Jonghe.
overtreding van artikelen 1, 2, to, 37 en 38
:i Juli 1%0. - 2• Kamer. - Voorzitter
van het Koninklijk besluit van 27 September 1926 (misdrijven welke, volgens en verslaggever, H.· Soenens, raadsheer
zijn vonnis zich vermengen); als een wet- waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
tige bestraffing voorkomen zelfs ten op- conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
zichte van het enkel wanbedrijf van . generaal.
onvrijwillige dooding;
.
Overwegende dat het bestreden: arrest
de veroordeeling uit hoofde van onvrij2 8 KAMER. - 1 Juli 1940.
willige dooding rechtvaardigt door de
beweegreden dat het ongeval door de fout 10 STRAF. VRIJWILLIGE DOODING
van De J onghe aan het slachtoffer werd
NIET DOODSLAG GENOEMD. VER.
veroorzaakt;
SCHOONING.- MAXIMUM VAN DE STRAF ..
Overwegende dat het arrest deze fout 20 ASSISEN. - ARREST VAN VERWIJvan De J onghe, oorzaak van het ongeval,
ZING.- TOEKENNING VAN DE BEVOEGDafleidt uit het feit dat de manoeuver door
HEID. - GEEN MOGELIJKHEID DE BEdezen aangewend, hem verboden was luiVOEGDHEID VAN HET HOF VAN ASSISEN
dens artikelen 32 en 3lo van het voormeld
TE BETWISTEN, WANNEER HET ARREST
Koninklijk besluit;
VAN VERWIJZIN.G IN KRACHT VAN GE· Overwegende dat, zonder, op strafgeWIJSDE IS GEGAAN.
bied welkdanige veroordeeling uit te spre3°
STRAF. SAMENLOOP VAN EEN
ken wegens de inbreuk van artikelen: 32
VERSCHOONBARE MISDAAD MET EEN
en 3lo, - dewelke voor den rechter niet
WANBEDRIJF. SAMENVOEGEN VAN
aanhllngig was gemaakt - het arrest
DE STRAFFEN.
rechtmatig deze miskenning der voormelde voorschriften in acht neemt, als
kenschetsend van het gebrek aan voor- 1° De misdaad van vrijwillige dooding,
niet doodslag genoemd, wordt, wanneer.
zichtigheid of voorwrg, grondslag der
zij verschoonbaar is, gestraft met ten
veroordeeling v11n den betichte uit hoofde
hoogste twee jaar gevangenisstraf en
van onvrijwillige dooding;
200 frank geldboete. (Strafwb., art. lo01
Overwegende dat, zooals hierboven, in
en Hlo.)
antwoord op de voorziening van de eerste
aanlegster, is uiteengezet, het arrest zich 20 Het arrest van verwijzing naar het Hof
ilaar het bestaande recht heeft gedragen, · van as sis en kent de bevoegdheid toe; de
bevoegdheid van het Hof van assisen kan
door te verklaren dat de regels van artiniet meer betwist worden, wanneer het
kelen 32 en 3lo, en niet deze van artikearrest van verwijzing kracht van gelen 38 en 39 van het Reglement, in de
wijsde heeft verkregen door de verwerzaak toepasselijk waren;
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dooden, toegebra.cht, nochtans den dood
veroorzaakten, deze slagen en kwetsuren
zijnde verschoonbaar als onmiddellijk
uitgelokt zijnde geweest door zware gewelddaden tegen haar persoon, alsook aan
het wanbedrijf van dracht van een revolver, en dat ze veroordeeld werd, wegt'ms
de betichting a), tot een gevangenzitting
van twee jaar en een geldboete van 200 fr.
vermeerderd met 60 deciemen; en wegens
de betichting b), tot een gevangenzitting
(VERVOORT.)
van zes maanden en een geldboete van
ARREST.
100 frank, vermeerderd met 60 deciemen;
Gelet op de voorziening gericht tegen
Over het eerste lid van het middel :
het arrest van het Hof van assisen der
Overwegende dat het feit ten laste van
provincie Antwerpen, op 2 Maart 19~0 aanlegster onder de betichting a) weergewezen;
houden, de misdaad uitmaakt die, bij
Over het middel : schending van arti- artikel ~01 eerste lid, met opsluiting is
kelen M~ en 61 van het Strafwetboek, gestraft; dat die misdaad, bij aanneming
doordat : 1° het bestreden arrest, alhoewel, der wettelijke verschooning van uitlokhet feit in de eerste betichting voorzieil, · king, in artikel 411 beschreven, in wanbeals wanbedrijf beschrijvend, en de wette- drijf werd herleid, en dat de toegepaste
lijke verschooning van uitlokking aanne- straf deze is, welke bij artikel M~ is voormende, niettemin · aanlegster een straf zien voor de met opsluiting gestrafte mistoepast hooger dan het maximum van daden, wanneer de reden tot verschoodrie maanden gevangenzitting en 100 fr. ning bewezen is ;
boete, welk voor de verschoonde wanbeOver het tweede lid :
Overwegende dat de Kamer van inbedrijven, bij het laatste lid van artikel 41~
van het Strafwetboek is voorzien; 2° het schuldigingstelling aanlegster naar het
Hof van assisen, voor hetwelk de tweede Hof van assisen verwezen had. en wegens
betichting, een wanbedrijf beoogende, de betichting b), en wegens de betichenkel aanhangig gemaakt om reden dat ting q);
.
dit wanbedrijf verknocht was met eene
Dat dit arrest, ten gevolge van het
misdaad, van deze tweede betichting geen verwerpen der voorziening door de aankenn~s meer moest nemen, van het oogenlegster tegen hetzelfde ingediend, in kracht
blik dat, door de herleiding van de mis- van gewijsde is gegaan, en dat de aandaad in wanbedrijf, er geen verknocht- legster de bevoegdheid, aan het Assisenhof
heid meer bestond; 3° indien het voor- erkend, niet meer kan betwisten;
·
Overwegende dat, de misdaad de aannaamste feit een misdaad uitmaakte, het
Hof van assisen slechts eene enkel straf legster ten laste gelegd gestraft geworden
mocht uitspreken, vermits, krachtens zijnde met correctioneele straffen, zooals
artikel 61 van het Strafwetboek, de straf hierboven werd gezegd, en, aldus in wanvoor het wanbedrijf opgeloopen, opge- bedrijf zijnde herleid geworden, er geen
slorpt was door de straf voor de misdaad plaa,ts greep tot toepassing van artikel 61
uitgesproken;
van het Strafwetboek;
Dat het middel dus in zijn drie leden
Overwegende dat de eischeres v66r het
Assisenhof werd verzonden uit hoofde niet kan aangenomen worden;
En overwegende dat de bestreden bevan : a) vrijwillig, met het oogmerk om
te dooden en met voorbedachten raad, slissing werd geveld op een rechtspleging
eene dooding te hebben gepleegd op den waarin de substantieele of op straf van
persoon van Stevens Michel, en, b) bij · nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
samenhang, in overtreding met artikel 7 werden nageleefd, en de uitgesproken verder wet van 3 J anuari 1933, draagster te oordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
zijn geweest van een vuurverweerwapen,
zijnde een zakrevolver, zonder wettige voorziening; verwijst aanlegster in de
reden en zonder machtiging te hebben kosten.
bekomen van den procureur des Konings
1 Juli 19~0.- 2e Kamer.- Voorzitte1·,
te Brussel, arrondissement van haar woonH. Soenens, raadsheer waarnemend voorplaats, te Mechelen, op ~ April1939;
Overwegende dat de eischeres plichtig zitter. - Verslaggever, H. Limbourg. werd verklaard aan het wanbedrijf van Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil,
vrijwillige slagen of verwondingen, die vrij- eerste advocaat generaal.

ping van de er tegen gerichte voorzlening.
30 W anneer een misdaad, veranderd in
een wanbedrijf door de aanneming van
een verschoonbaar feit, samenvalt met
een wanbedrijf, bestaat er grand om de
straffen samen op te leggen, en is er geen
aanleiding om artikel 61. van. het Strafwetboek toe te passen. (Strafwb., artt. 60,
61 en 82 [wet van 23 Augustus 1919,
art. 2.])

-732"KAMER. -

8

Juli 1940.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING. STUKKEN NEERGELEGD NA
HET. SLUITEN DER DEBATTEN.

Schendt niet de rechten van de verdediging
het arres.t dat, nadat stukken door een
van de partijen werden neergelegd tijdens
het beraad over de zaak, enkel steunt op
het onderzoe/i; en de debatten, die voor het
Hof hebben plaats gehad, en· op de redenen van het vonnis a quo (1). (Stilzwijgend aangenomen.) .
(DE BCEUF EN ANDEREN,
T. HUMBLET EN ANDEREN.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
8 Juli 1%0.- 2" Kamer.- Voorzitter,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.
2e KAMER. -

8 Juli 1940.

BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER. STRAFZAKEN. BEROEP. HOOREN VAN GETUIGEN.

De rechter in beroep oordeelt op bindende
wijze of het nuttig is getuigen te hooren.
(DESMIDT, T. BULTINCK
EN ANDEREN.)

Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
8 Juli 19t.O.- 2" Kamer.- Voorzitter,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. VERKEER. -

8 Juli 1940.

RANGORDE VAN DE WEGEN.

Is steeds als secundair te beschouwen de
openbare weg die· niet verder loopt dan
de aansluiting. (Kon. besl. van 1 Februari 193t., art. 51, 2°.)
(1) Zie Verbr., 20 Juni 1939, Arresten van
het Hof van verbreking, 1939, blz. 186 en de
voetnota; Bull. en PAsrc., 1939, I, 325.

(LORNOY, T. CLAUS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis, op·
5 April 19t.O gewezen, door de rechtbank
te Mechelen uitspraak doende in graad
van beroep;
I. Wat de beslissing aangaat op de
publieke vordering :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
was om artikelen 29 (betichting A) en
54, 2° (betichting B) van het Koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 te hebben overtreden;
Dat hij uit hoofde der eerste betichting
vrijgesproken werd;
Overwegende aldus dat de voorziening,
voor zoover zij dit beschikkend gedeelte
van het bestreden vonnis betreft, niet
ontvankelijk is;
Over het eerste middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, daar het
vonnis op tegenstrijdige motieven steunt :
Overwegende dat het middel aanvoert
dat het bestreden vonnis eerst aanneemt
dat de plaats der botsing cc een kruispunt ,,.
is, en daarna beslist dat die plaats geen
kruispunt maar wei een cc knooppunt " is;
Overwegende dat de beweerde tegenstrijdigheid niet bestaat, daar het vonnis
bepaalt dat cc het ongeval zich heeft voorgedaan aan een knooppunt van wegen,
en niet aan een eigenlijk kruispunt ";
Dat het middel dus feitelijken grondslag
mist;
Over het tweede middel : schending
van artikelen 51, 54 en 55 van het Koninklijk besluit van 1 Februari 193t., daar
aanlegger niet een secundairen weg volgde,
- zooals het vonnis het beslist -, maar
wei een hoofdbaan :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
datal de banen, die op de plaats der aanrijding uitmonden, niet verder loopen dan
de aansluiting met uitzondering van den
weg gevolgd door de burgerlijke partij ;
Overwegende dat artikel 51, 2°, van het
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934
bepaalt dat " steeds als secundaire wegen
worden beschouwd de openbare wegen
die niet verder dan de aansluiting loopen ";
Dat het middel aldus rechtelijken grandslag mist;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd, en de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;

II. Wat aangaat de beslissing op de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel vooPlegt, en dat het J-Iof
er geen van ambtswege opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt aanlegger tot.
de kosten.
8 Juli 1940. - 2e K.amer. - Voorzitter,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Wouters. Gelijkluidende conclusie, H. R. Haypit de
Termicourt, advocaat ge~eraal.
·

VACANTIEKAMER. ~ 18 Juli 1940.
HERZIENING. - Nmuw FEIT. -'-- HoF
VAN BEROEP DAT ADVIES GAF DAT ER
GEEN GROND TOT HERZIENING BESTAAT.
RECHTSPLEGING IN OVEREENSTEMMING MET DE WET. - VERWERPING.

Wanneer het Hof van beroep, belast met
het onderzoek van de aanvraag tot herziening, welke aanvraag gesteund is op
een nieuw feit, het advies heeft uitgebracht dat er geen grond tot herziening
bestaat, verwerpt het Hof de aanvraag,
indien de rechtspleging in overeenstemming is met, de wet. (Wb. van Strafv.
[wet van 18 Juni 189~]. art. ~~5.)
(GUY.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
18 Juli 19~0. Vacantiekamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende conclusie, H. Cornil, eerste advocaat generaal.

. VACANTIEKAMER.- 18 Juli 1940.
1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN
BESCHULDIGDE TEGEN HET ARREST VAN
VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN.- TERMIJNEN.
20 ASSISEN. ARREST VAN VERWIJZING. - VOORZIENING VAN BEKLAAGDE
BINNEN DEN TERMIJN VAN TIEN VRIJE
DAGEN NA DEN DAG VAN DE BETEEKENING VAN HET ARREST EN BINNEN DEN
TERMIJN VAN VIJF DAGEN VOLGEND OP
DE WAARSCHUWING GEGEVEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 296 VAN HET WET~

74
BOEK VAN STRAFVORDERING.- DRAAG•
WIJDTE.
1 o De wet heeft, voo1' de vom'ziening van be.klaagde tegen het arrest dat hem naar het
Hof van assisen verwijst, twee termijnen
bepaald : eenerzijds, tien vrije dagen na
den dag waarop het arrest hem werd beteekend (Wetb. van Strafv., art. 373
[wet ,van 5 Juli 1939, art. 1]); anderzijds, vijf dagen na den dag waarop hem
door den voorzitter van het Hof van
assisen de waarschuwing werd gegeven,
overeenkomstig artikel 296 van het Wet.
boek van Strafvordering (1).
2o De voorziening, door den beschuld~gde
tegen het arrest van verwijzing naar het
Hof van assisen ingesteld tegelijk binnen
den termijn van het nieuwe artikel 373
en binnen den termijn bepaald bij artilcel 296 van het Wetboek van Strafvordering, brengt ter kennis van het Hof
de schendingen van de wetten betreffende
de bevoegdheid van de Kamer van inbeschuldigingstelling en van het Hof va,n
assisen, alsmede de nietigheden verineld
in artikel 299 van het Wetboelc van Strafvordering of volgend uit het niet-naleven
van de wetsbepalingen die het deba_t op
tegenspraak v66r de Kamer. van ~nbe
schuldigingstelling hebben ~ngesteld of
het gebruik van de talen v661· deze Kamer
he bben gere geld.

(DE VALCI(.J
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel, Kamer van
inbeschuldigingstelling, den 1 Mei 19~0
gewezen;
Overwegende dat eischer naar het Hof
van assisen der provincie Brabant werd
verwezen;
Dat de voorziening ingediend werd
binnen de tien voile dagen na den dag
der beteekening van het arrest en binnen
de vijf dagen na de verwittiging voorzien
bij artikel 296 van het Wetboek van Strafvordering;
.
· Overwegende dat de feiten A en B bij
de wet als misdaad omschreven worden;
dat de zaak tot de bevoegdheid van het
Hof van beroep te Brussel en van het Hof
van assisen der provincie Brabant behoort;
dat het openbaar ministerie werd gehoord;
dat het arrest gewezen werd door het, bij
(1) Zie Verbr., 6 November 1939 (Bull.
en PAsrc., 1939, I, 456), 15 Januari en
22 April1940 (ibid., 1940, I, 15, 133).
.

- 75 -·de wet bepaalde getal rechters; dat eischer
regelmatig v66r het Hof van beroep verschenen is en dat de op straf van nietig1leid voorgeschreven beschikkingen der
wet van 15 Juni 1935 nageleefd werden;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischer tot de
kosten.
18 Juni 1%0. -Vacantiekamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Pourbaix.
Gelijkluidende conclusie, H. Leon
·Cornil, eerste advocaat generaal.

VACANTIEKAMER. -

18 Juli 1940.

.STRAF. -

:MISDAAD NAAR DE CORRECTIONEELK RECHTBANK VERWEZEN BIJ
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER, DIE
VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN IN
AANMERKING NEEMT. ~ CORRECTIONEELE RECHTBANK STELT VAST DAT HET
FElT NIET DE VERWEZEN MISDAAD,
MAAR WEL EEN WANBEDRIJF UITMAAKT.
BESLISSING VAN VERWIJZING ZONDER VOORWERP. STRAFFEN VOOR
HET WANBEDRIJF. GEEN VERPLICHTING VOOR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK
VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN, WAT BETREFT HET WANBEDRIJF,
AAN TE NEMEN.

Wanneer een misdaad, bij beschikking van·
de raadkamer, na aanneming van verzachtende omstandigheden, naar de correctioneele rechtbank is verwezen, en deze
rechtbank vaststelt dat het feit niet de
verwezen misdaad, maar een wanbedrijf
uitmaakt, heeft de beslissing tot verwijzing naar de correctioneele rechtbank
geen voorwerp meer en kan deze rechtbank op het wanbedrijf de bij de wet
bepaalde straffen toepassen, zonder verplicht te zijn verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen.(Wet van
4 October 1867, gewijzigd bij die van
23 Augustus 1919 en van 14 Mei 1937,
artt. 2 en 3.)
(MARECHAL.)
ARREST.

Gelet op het arrest op 22 April 1940
door het Hof van beroep te Brussel gewezen :
Over het eenig middel tot verbreking :
schending van artikelen 4 ?1 en 4 72
van het Strafwetboek doordat, niettegenstaande dat na de beschikking tot
correctionaliseering op 12 Februari 1940
.door de raadkamer der rechtbank te

Brussel verleend, het maximum der straf
vijf jaren gevangzitting was voor de weerhouden betichting, te weten, poging tot
diefstal met geweld, met al de vermelde
verzwarende omstandigheden : bij nacht
door twee of meer personen, op de openbare wegen, wapenen gebruikt of getoond
geweest zijnde, het Hof, alhoewel de drie
wettelijk verzwarende omstandigheden
van de hand wijzende, op de verminderde
betichting het volstrekt maximum van
vijf jaren gevangenisstraf heeft toegepast, en alzoo de graden van strafbaarheid door de wet bepaald heeft miskend :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na te he!Sben beslist dat de verzwarende
omstandigheden, bij artikelen 471 en 472
van het Strafwetboek voorzien, en door
,de beschikking tot correctionaliseering
weerhouden, niet bewezen waren, den
beklaagde tot vijf jaren gevangenisstraf
heeft veroordeeld wegens poging tot diefstal met behulp van geweld of bedreiging;
Overwegende dat, luidens artikelen 25,
52, 80 en 468 van het Strafwetboek, dergelijk misdrijf gestraft wordt met een
gevangenisstraf van een maand tot vijf
jaren; dat het bijgevolg in de gewone
bevoegdheid valt van de correctioneele
rechtbank;
Overwegende dat aldus het bevel van
correctionaliseering, dat, wegens de verzachtende omstandigheden, bij de correctioneele rechtbank feiten had aanhangig
gemaakt welke normaal tot de bevoegd~
heid van het Hof van assisen behoorden,
als zonder voorwerp en zonder uitwerksel
op de straf voorkomt; dat het dus aan de
vonnissende rechtsmacht behoorde te oordeelen of de beklaagde, voor de feiten die
ze als bewezen weerhield, de gunst der verzachtende omstandigheden mocht genieten; dat zij, er geen aangenomen hebbende,
het recht had op deze feiten het wettelijk
maximum van vijf jaren gevangenisstraf
toe te passen;
Dat .het middel derhalve in rechte niet
opgaat;
En, overwegende, voor 't overige dat
de substantieele rechtsvormen en deze
voorgeschreven op straf van nietigheid
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
18 Juli 1940. Vacantiekamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De~
leuze. - Gelijkluidende conclusie, H. Leon
Cornil, eerste advocaat generaal.

-76VACANTIEKAMER. - · 8 Augustus 1940.
VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - VEROORDEELING TOT
DE ONTZETTING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 33 VAN HET STRAFWETBOEIL GEEN NADERE OMSCHRIJVING. - 0NWETTIG.
Is onwettig het arrest dat den dader van
wanbedrijven veroordeelt tot ontzetting,
gedurende vijf jaar, overeenkomstig artikel33 van het Strafwetboek, zonder nader
te bepalen of deze ontzetting al de in m·tikel 31 van het Strafwetboek vermelde
rechten betreft, of slechts enkele daarvan.
(MARTEAU.)
ARREST.
Gelet op het arrest den 17 J uni 1940
door het Hof van beroep te Brussel gewezen;
Over het middel ex offiQio : schending
van artikelen 31, 33, 84 en 465 van het
Strafwetboek en 97 der Grondwet;
Overwegende dat bestreden arrest het
vonnis a quo in al zijn beschikkingen heeft
bevestigd;
Overwegende dat de eerste rechter, na
verschillende straffen wegens gecorrectionnaliseerde misdrijven en misdaden
te hebben uitgesproken, artikelen 84
en 465 van het Strafwetboek toepassende,
verklaard heeft den betichte te veroordeelen "tot vijf jaar ontzetting, overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek »
zonder te bepalen of de ontzetting al de
rechten of e~ gedeelte der rechten in
artikel 31 van het Strafwetboek opgesomd, behelsde;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door de onwettelijk uitgesproken bijkomende straf van ontzetting te bevestigen,
zelf de in het middel bedoelde beschikkingen heeft geschonden;
En overwegende, voor 't overige, dat
de substantieele en op straf van nietighied
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd, dat de uitgesproken straffen wettelijk zijn;
Om die redenen het Hof verbreekt
bestreden arrest, slechts voor zoover het
verzuimd heeft te bepalen of de ontzetting
zich op aile of een gedeelte der in artikel 31
van het Strafwetboek opgesomde rechten
toepaste; verwerpt de voorziening voor
't overige; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden in de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt worden op
den kant van het gedeeltelijk vernietigd

arrest; kosten ten laste van den Staat;.
verwijst de zaak, alzoo beperkt, naar het
Hof van beroep te Luik.
'
.
8 Augustus 1940.- Vacantiekamer.Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Deleuze. Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal..

VACANTIEKAMER.- 8 Augustus 1940.
LIJFSDWANG. - STRAFZAKEN. -BEKLAAGDE MINDERJARIG TEN TIJDE VAN
DE GEPLEEGDE DAAD. - MEERDERJARIG TEN TIJDE VAN HET VONNIS. ~ON
WETTIG.
Tegen een beklaagde, die minderjarig was
ten tijde van het misdrijf, maar meerderjarig geworden was ten tijde van het
vonnis, mag de lijfsdwang niet worden
uitgesproken, ten einde de invordering
van de kosten der publieke vordering te
verzekeren of de tenuitvoerlegging van
de veroordeelingen ten voordeele van de·
burgerlijke partij te waarbm·gen (1).
(GUILLAUME, T. SCHAFFRATH
EN ANDEREN.)
Arrest overeenstemmend met den kor-ten inhoud.
8 Augustus 1940.- Vacantiekamer.Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Deleuze. Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal •.

VACANTIEKAMER. -

22 Augustus 1940.

1°

VERANTWOORDELIJ KHEID
(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). - SCHULD. - BEGRIP.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING ..
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL
GEGROND OP EEN VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING ..
- MIST FEITELIJKEN GRONDSLAG.
so MIDDELEN TOT VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSEND GEDEELTE GERECHTVAARDIGD·
DOOR NIET BESTREDEN BESCHOUWINGEN. MIDDEL VAN BELANG ONT.,
BLOOT.
(1) Zie Verbr.,. 18 December 1939 (Arresten
van het Hof .van vm·breking, 1939, 232; Bull•.
en PAsiC., 1939, I, 523).

-7740 FAILLISSEMENT.- FAILLIETVOOR·
KOMEND AKKOORD. VORDERING TOT
VRIJWARING UITGEOEFEND DOOR DEN
SCHULDENAAR, DIE HET AKKOORD VERKREEG, OP DE VERVOLGING VAN EEN
ZIJNER SCHULDEISCHERS. GEEN OORZAAK TOT VOORRANG TEN BATE VAN
DEZEN SCHULDEISCHER.

so " ACTIO

DE IN REM VERSO "· VOORWAARDEN. GRENZEN.

1 o· De verantwoordelijkheid we gens toege. brachte schade onderstelt wezenlijk dat de
dader van het schadelijk feit, door het
plegen van dit feit, te kart is gekomen
aan een verplichting, die hij tegenover
den benadeelde had (1).
2o Missen feitelijken grondslag de middelen die steunen op een verkeerde uitlegging van de bestreden beslissing.
30 Is van belang ontbloot het middel aangevoerd tegen een beslissing die steunt
op beschou,wingen waartegen de voorziening geen grieven inbrengt. ·
40 De vordering tot vrijwaring ingesteld
tepen een derde do.or den schuldenaar,
dte het faillietvoorkomend akkoord verkreeg, en op de vervolging van een zijner
schuldeischers, doet ten voordeele van
dezen schuldeischer geenerlei eigen of
uitsluitend recht op de vrijwaring ontstaan; de opbrengst van die vordering
komt in het actief van den gevrijwaarde
om onder de verschillende schuldeischers,
naar de maat van hun rechten, te worden
verdeeld.
S0 ·De actio de in rem verso lean niet,
langs een omweg, doen verlcrijgen hetgeen de wet niet toelaat te verleenen ..
{VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKEN NAAM FRANSKIN EN MASSAR,
T. « BANQUE POPULAIRE DE LIEGE " EN
·« CAISSE GENERALE DE REPORTS ET ~E
DEPOTS"·
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Luik den 30 Jun· 1938
tusschen partijen gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1382 en 1384, 1319 en 1322,
1316, 1349, 1350, 3o, en 1351 van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 der Grondwet,
doordat bestreden arrest, om de door
eischeres tegen de « Caisse generale de
Reports et de DepOts " ingestelde vordering te verwerpen : a) alhoewel het, over(1) Zie Verbr., 17 Maart 1938 (Bull. en
PAsio., ;1938, 1, 92); nota bij Verbr., 16 December 1920 (ibid., 1921, I, 65).

eenkomstig het arrest door het Hof van
beroep te Brussel den 8 Juni 1935 tusschen
partijen op tegenspraak gewezen, erkend
had dat de weerhouding door de « Caisse
generale de Reports et de Depots >> van
de aandeelen Englebert, aan aanlegster
toebehoorende en ten onrechte met andere,
door de « Banque populaire de Liege >> aan
gezegde « Caisse generale de Reports et
de Depots " in pand gegeven, onwettelijk
was, en, dienvolgens, het karakter van
een feitelijkheid vertoonde; na' beslist te
hebben dat deze feitelijkheid een fout
uitmaakte, geoordeeld heeft dat deze fout
de verantwoordelijkheid van de « Caisse
generale de Reports et de Depots >> jegens
de aanlegster niet medesleepte, onder
voorwendsel dat de cc Caisse generale de
Reports et de Depots >> slechts met de
cc Banque populaire de Liege >> had gehandeld, en dat jegens aanlegster geen enkele
verplichting bestond de titels af te geven
waaruit het arrest beslist dat geen enkel~
fout jegens aanlegster mag 'on thou den
worden, dan wanneer, ind:ien een quasidelictueele fout gepleegd wordt, deze de
verantwoordelijkheid van den dader ervan
met zich sleept jegens al degenen aan wie
ze een schade veroorzaakt heeft; zoodanige beslissing schendt dienvolgens, artikelen 1382 en 1384 van het Burgerlijk Wethoek; b) in onbetrekkelijke bewoordingen
bevestigt dat het niet bewezen is dat de
cc Caisse generale de Reports et.de Depots>>
op de hoogte zou gebracht geweest zijn
van het contract dat de cc Banque populaire de Liege >> met aanlegster verbond,
en zou geweten hebben dat de aandeelen
Englebert het eigendom waren van deze
laatste, dan wanneer, door voormeld
arrest van het' Hof van beroep te Brussel
van 8 J uni 1935, door aanlegster in haa~
explo6ten van beteekening van 29 en
30 December 1936 ingeroepen, en waarnaar bestreden arrest uitdrukkelijk verwijst, vastgesteld is dat aanlegster in het
geding, tusschen de cc Caisse generale de
Reports et de Depots >> en de <c Banque
populaire de Liege >> voor de rechtbank
van koophandel aanhangig, van af 24 J uni
1932 tusschenkwam, hierop steunende dat
ze eigenaarster was der drie honderd aandeelen Englebert, welke de tweede dezer
vennootschappen in het pand door haar
aan de eerste dezer vennootschappen gegeven, begrepen had, en, dienvolgens
dat de cc Caisse generale de Reports et d~
Depots "• ten minste sedert 24 Juni 1932,
het gebrek kende van het contract door
. haar met de cc Banque populaire de Liege >>
gesloten, en wist dat. de twee honderd
. aandeelen Englebert aan de aanlegster
toebehoorden; dat het bestreden arrest
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8 Juni 1935 heeft miskend, en, bijgevolg, aangevoerd ;
Dat het middel, in dit eerste onderdeel.
artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijk
Wetbqek heeft geschonden; en dat het. ook dus in rechte niet opgaat;
het gezag van het gewijsde van hetzelfde
Over het tweede onderdeel :
arrest heeft 'miskend, daardoor- artikeOverwegende dat, in strijd met wat
len 1316, 13~9, 1350, 3°, en 1351 van het het middel in dit onderdeel inroept, het
Burgerlijk Wetboek schendende; c) na te bestreden arrest niet ontkent dat de aanhebben erkend dat de << Caisse generale de legster door in een geding alsdan tusschen.
Reports et de Dep6ts » een fout had be- de twee verweersters aanhangig, tusschen
gaan, door de aandeelen aan de ·verzoek- . te komen, sedert2~ Juni 1932, de «Caisse
ster toebehoorende onwettelijk te behou- generale de Reports et de Depots >> op de
den, verklaard heeft dat geen enkele fout hoogte heeft gebracht van bet feit dater,.
jegens verzoekster, ten laste van gezegde tusschen de titels welke haar door de
<<Caisse generale de Reports et de DepOts», - « Banque populaire " in pand waren g_~ge
mocht weerhouden worden, wat een tegen- ven, aandeelen waren waarvan ze eJg'espraak in de redenen uitmaakt, 't is te naarster was en waarover de << Banque
zeggen_een gebrek aan redenen en, dien- populaire "• door deze inpandgeving, ten
volgens, artikel 97 der Grondwet schendt; onrechte had beschikt; maar dat het
d) beslist heeft dat de<< Caisse de Reports "• arrest dit feit erkennende, verklaart dat
door zich tegen de aanspraak van de<< Ban- de << Caisse de Reports et de Depots "•
que populaire de Liege " op teruggave wanneer deze aandeelen haar in pand gevan het pand bevattende de drie honderd geven werden, te goeder trouw was aanaandeelen Englebert te verzetten, geen gaande het recht van haar schuldenaaraquiliaansche fout heeft be~aan,_ onder ster. ze in dezen waarborg te gebruiken;
voorwendsel dat Ztl geen m1sbrmk van
Dat het middel du~ in feite niet opgaat;
haar recht zou gemaakt hebben en geen
Over het derde onderdeel :
kwellend rechtsgeding zou ingesteld hebOverwegende dat het bestreden arrest
ben, en dus niet het eigendomsrecht van de redenen uiteenzet waarom, volgens den
aanlegster zou benadeeld hebben, dan rechter over den grond, de door de <<Caisse
wanneer de fout van de << Caisse de Reports generale de Reports et de Dep6ts » volet de Depots "niet eischt dat ze een kwel- brachte daden de rechten van de << Banque
lend rechtsgeding heeft ingesteld, maar populaire » niet eerbiedigen, en toch geen
dat de fout bestaat door het enkel feit dat enkel recht van de ,, Societe Franskin et
ze, op eig-en risico, de drie honderd aan- Massar » krenken;
deelen Englebert heeft behouden welke
Overwegende dat, wanneer men de verin haar pand begrepen waren; dan wan- schillende standpunten in acht neemt
neer door voormeld arrest van het Hof waarop de beslissing zich plaatst, de hier
van beroep te Brussel in dato 8 Juni 1'935 betwiste redenen niet met elkaar strijdig
gevonnist werd, niet aileen, dat ze dit voorkomen, en dat; bijgevolg, het mi~del,
recht niet bezat, maar dat ze een fout had in dit derde onderdeel, niet gegrond 1s;
begaan door met de << Banque populaire
Over het vierde onderdeel :
de Liege "het contract aan te gaan waarOverwegende dat het arrest in dato
van het pand, dat namelijk gezegde aandeelen bevatte, een bijzaak was, alzoo 8 Juni 1935 van het Hof van beroep te
artikelen 1382, 188~, 1316, 13~9, 1350, 3°, Brussel over geen enkele aanspraak eigen
en 1351 van het Burgerlijk Wetboek aan de aanlegster in verbreking, doch
enkel over de geldigheid der contracten
schendende :
gesloten tusschen de beheerders der <<BanOver het eerste onderdeel :
que populaire » en de << Caisse generale de
Overwegende dat de verantwoordelijk- Reports et de Depots » statueert, verklaheid voor een schade uiteraard veronder- rende, overeenkomstig het stelsel · der
stelt dat de dader van het schadelijk feit, vereffenaars der bank, dat de beheerders.
door dit te volbrengen, een verplichting dezer zonder bevoegdheid hebben gehandie hij jegens den benadeelde had, ver- deld · dat, daarenboven, het hiervoren
zuimd heeft;
aang~haald arrest, bij de << Caisse generale
Dat daaruit voortvloeit dat bestreden de Reports et de Depots », slechts een
arrest de in dit eerste onderdeel ingeroe- fout vaststelt jegens de << Banque popupene wetsbepalingen niet heeft kunnen laire », fout welke enkel bestaat in het
overtreden door afgeleid te hebben uit feit dat de :macht der beheerders der bank,
het gebrek 'van verplichting van de tweede om in naam dezer op. te treden, niet volverwecrster jegens de aanlegster, dat ze doend werd onderzocht; . waaruit voortniet zou kunnen verantwoordelijk gesteld vloeit dat de bestreden beslissing het ge-
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Brussel werd gewezen niet heeft kunnen
miskennen door verklaard te hebben dat
de « Caisse generale ae Reports et de Depots », door verbintenis aan te gaan met
de << Banque populaire "• de rechten der
aanlegster in verbreking, eigenaarster van
zekere aandeelen welke het voorwerp uitmaken van het pand, niet heeft kunnen
schenden;
En wat de schade betreft welke, naar
het zeggen der aanlegster in verbreking,
voor haar zou voortgesproten zijn uit het
feit dat de << Caisse generale de Reports et
de Depots >> de door de << Banque populaire » teruggeeischte aandeelen weerhouden heeft :
Overwegende dat het zonder belang
is geworden te onderzoeken, zooals het
middel het voorstelt, of het verweer der
<< Caisse generale de Reports et de Depots "•
tegen de yordering door de << Banque populaire " tegen haar ingesteld, ja dan neen
rechtmatig was, omdat het niet roekeloos
of kwellend was; dat, inderdaad, het bestreden arrest de aanlegster afw'ijst wegens een meer algemeene reden, welke
door het middel niet wordt be~treden, te
weten, dat de << Caisse generale de Reports
et de Depots » geenszins de verplichting
had aan de aanlegster de titels terug te
geven, welke aan deze toebehoorden, en
welke zij, te goeder trouw, van de <<Banque populaire " in pand gekregen had;
Over het tweede middel : schending van
artikel23 der wet van 29 Juni 1887 op het
tot failliet voorkomend concordaat; 444 en
480, gewijzigd door het Koninklijk besluit n• 150 van 18 Maart 1935; 542 tot
552; 561 der wet van 18 AJHil 1851 op
de faillissementen, bankbreuken en uitstellen, en 97 der Grondwet, doordat het
bestreden arrest beslist heeft dat de aanlegster aan << de wet van het dividend »
onderworpen was zooals de andere onbevoorrechte schuldeischers der << Banque
populaire de Liege "• en, bijgevolg, beslist
heeft dat er onmogelijk een schuldvergelijking kon gemaakt worden tusschen haar
schuld jegens gezegde << Banque populaire de Liege " en de eventueele schuld
dezer laatste jegens haar, dan wanneer
het de << Caisse generale de Reports et de
DepOts " veroordeeld heeft om de « Banque populaire de Liege " te waarborgen
tegen de hoofdveroordeeling, intresten
en kosten welke tegen deze laatste zullen
uitgesproken worden; dat de << wet van
het djvidend », vastgelegd in de hierboven bedoelde artikelen, meer in 't bijzonder
in artikels 23 der wet op het tot failliet
voorkomend concordaat, en 561 der wet
op de faillisementen, bankbreuken en uit-

stellen, ertoe strekt de gelijkheid tusschen
de schuldeischers te behouden, en dat
deze gelijkheid niet gehroken wordt, indien de schuldeischer, in wiens voordeel
een veroordeeling werd uitgesproken, het
valle bedrag zijner schuldvordering krijgt,
wanneer de concordataire schuldenaar,
anderzijds, van zijn borg de. waarde van
het bedrag dezer schuldvordering ontvangt; dat het bestreden arrest, aldus, de
hierboven bedoelde artikelen geschonden ·
heeft, meer in 't bijzonder artikels 23 der
wet op het tot failliet voorkomend concordaat en 561 der wet op de faillissementen, bankbreuken en uitstellen, alsook
artikel 97 der GroJ;ldwet, door de reden
niet op te geven waarom, in het bedoelde
g'eval, de « wet van het dividend " zou
moeten toegepast worden :
Overwegende dat, zoo in geval van concordaat als in geval van failliet, geen
enkele schuldeischer mag bevoordeeligd
worden tegenover de anderen, tenzij er,
ten zijnen bate, een wettelijke reden tot
voorrecht bestaat;
Overwegende dat de vordering tot vrij.waring, ingespannen tegen een derde, door
de zen die verweerders zijn in een hoofdvordering tot schadevergoeding, ten voordeele van den hoofdaanlegger geen enkel
eigen en uitsluitend recht op den waarborg doet ontstaan; dat de waarde van
dezen waarborg in het actief van den
gewaarborgde valt, om onder de verschillende schuldeischers, naargelang hun rechten, te worden verdeeld;
Overweg'ende dat de actio de in rem
verso " niet mag dienen, om langs een
omweg te bekomen wat de wet niet laat
toekennen;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster
tot de kosten, alsook tot de vergoeding
van 150 frank jegens elke verweerster.
22 Augustus 1%0.- Vacantiekamer.Voorzitter en verslaggever, H. Soenens,
raadsheer waarnemend. voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. R. Janssens
de Bisthoven, advocaat generaal.
2 8 KAMER.- 17 September 1940.
10 OORLOG';-BURGERLIJKE OPEISCHING.
- REGELMATIG NAAR DEN VORM. VERPLICHTING.ER AAN TE VOLDOEN.
2° MISDRIJF.- GROND TOT RECHTVAARDIGING. - DWALING AANGAANDE HET
RECHT.- NEEMT HET STRAFBARE NIET
WEG.
1 o Wanneer een opeisching regelmatig
gedaan werd naar den vorm, is de aan-
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geweigerd heeft er gevolg aan te geven om
de reden '' dat hem, zoowel door de afgevaardigden der gemeente als door de leden
der opeischingscommissie, zou gezegd
geweest zijn, dat zijn vrachtwagen:s geenszins moesten dienen om de werkmg van
een publieken gemeentelijken dienst te
verzekeren maar bestemd waren om· ter
beschikking te worden gesteld van private firma's, ten einde "deze toe te laten
hun private clientee~e t~ bedienen "; .~n
dat, bijgevolg, de opeischmgen onwettehJk
en willekeurig waren; .
Overwegende dat terecht het bestreden
arrest dit verweer verworpen heeft;
(GINON.)
Overwegende dat, luidens artikel 13
van het reglement op de burgerl!jke
ARREST.
opeischingen, goedgekeur~ door Komn_klijk besluit van 1 Februari 1938, het rmsGelet op het bestreden arrest op drijf van weigering bes~aat doo.r het enkel
2 Maart 19~0 door het Hof van beroep feit dat de verstrekkmgen met werden
te Brussel gewezen;
gedaan volgens hetgeen bij de opeisching
Over het eerste middel : schending van is bepaald;
artikelen 11, 30, 92·, 93, 97, 107 en 108 der
Overwegende dat uit dezen tekst blijkt
Grondwet; 5, 10, 38, en, in 't bijzonder, dat zoodra de opeisching regelmatig is
13 ~2 ~3 en ~8 van het Koninklijk be- naa~ den vorm de aangezochte verplicht is
siU:it v~n 1 Februari 1938; 26 der wet van eraan te vold~en, zonder de gegrondheid
12 Mei 1927; van het eenig ariikel, § 1,, of de gepastheid ervan te mogen betwisder wet van 5 Maart 1935; 1 en 2 der wet ten ·
·
van 1.6 Juni 1937; voor zooveel als noodig,
Overwegende dat te begrijpen is dat de
15 der wet van 17 April 1878; 1319 en wetgever op deze punten aile betwisting
1320 van het Burgerlijk Wetboek, door- verboden heeft daar deze de landsverdedat het bestreden arrest- statueerende op diging, in wier belang hij het recht van
de conclusies waarin de beklaagde aan opeisching instelde, erg in gevaar hadden
het Hof van beroep vroeg te zeggen dat, kunnen brengen;
de orders tot opeisching, zooals deze zelf,
Overwegende anderzijds, dat er dient
door onwettelijkheid aangetast zijnde, de opgemerkt dat' de aangezochte, die de
betichting niet gegrond mocht verklaard orde tot opeis~hing heeft bean~~oord,
worden, weigert te onderzoek~~ of die niet ontwapend Is, dat ?-et hem. vr~J stall:~
orders ja dan neen een onwettehJk k:ua~ schadevergoeding te erschen mdien hiJ
ter hadden, en beslist dat, zoodra die oordeelt dat er misbruik werd gemaakt
orders in den regelmatigen vorm gegeven van het recht van opeisching;
waren, de aanlegger eraan moest gehoorWaaruit voortvloeit dat het eerste
zamen, wilde hij niet de voorziene straffen mid del in rechte niet opgaat;
oploopen; dan wanneer, indien de ordex:s
Over het tweede middel : schending van
tot opeisching onwettelijk waren, de wei- artikelen 97 der Grondwet; 13, ~2, ~3
gering aan deze orders gevolg te geven het en ~8 van het Koninklijk besluit van 1 Femisdrijf niet kon uitmaken waarvoor het bruari 1938; 26 der we_t van 12 Mei 1927;
bestreden arrest aan den aanlegger een 70 en 71 van het Strafwetboek; 1319 en
straf oplegt :
1320 van het Burgerlijk Wetboek; voor
Overwegende dat het middel niet ant- zooveel als noodig 1109, 1110, 1111
kent dat de betwiste opeischingen gedaan en 1112 van het Burgerlijk Wetboek,
geweest zijn door een over.heid ?-ie . de doordat het bestreden arrest, - daar
uitvoering van het recht van operschmg de aanlegger verzocht vast te stellen
in haar bevoegdheid had, en in de vor~en dat hij gehandeld had onder den druk
bij de wetten en besluiten op dat gebied van een onoverwinbare dwaling, veroorvoorgeschreven;
zaakt door de aangestelden der gemeente,
en dat hij derhalve geen misdrijf had be(1) Zie Verbr., 31 Januari 1898 (Bull. en
gaan, - er zich t~~ beperkt vast te stellen
PABIC., 1898, I, 77); 17 September 1934 (ibid.,
dat het feit. dat hiJ zou gehandel~. hebben
1934, I, 380); nota bij Verbr., 20 Juli 1925 in dwaling of in den waan dat hiJ slacht·(ibid., 1925, I, 377).
offer was van een willekeurigen maatregel,

.gezochte gehouden daaraan te voldoen,
zonder dat hij de gegror~;dheid of de g~pa~~
heid er van kan betwtsten; het mtsdnJf
van weigering aan een opeisching te
voldoen bestaat doo·r het enkele feit dat
de beklaagde niet de prestatie, in de
voorwaarden door de opeisching aangewezen, heeft volbracht. (Art, 13 van.. de
verordening betreffende de burgerhJke
opeischingen, goedgekeurd bij Kon.
besl. van 1 Februari 1938.)
:2o De meening dat de onwettelijk gedane
opeisching niet verplicht er aan te voldoen, iwemt den strafbaren aard van de
weigering niet weg (1).

in zijnen hoofde geen verschooning uitmaakt; dat het bestreden arrest, derhalve
geen passend antwoord heeft gegeven op
de conclusies van den beklaagde die,- de
onoverwinbare dwaling inroepende waarin
de gemeentebedienden hem hadden ge.bracht, - zoowel het inzicht het misdrijf
te plegen als de toerekenbaarheid van de
.hem ten laste gelegde daad betwistte :
Overwegende dat de rechter de bijkomende conclusies weerleggende van den
aanlegger,- die inriep dat, zoo het order
tot opflisching wettelijk en geldig was, hij
'<ian nog geen misdi'ijf begaan had, omdat
hij in een onoverwinbare dwaling ver-.
]):eerde, ontstaan door de verklaringen van
de aangestelden der gemeente, - geantwoord heeft dat het feit dat de aanlegger
:zou gehandeld hebben in dwaling of
wanende dat hij het slachtoffer was van
een willekeurigen maatregel, in zijnen
.hoofde geen verschooning uitmaakt;
Overwegende dat het eenige wat de
aanlegger uit de hierboven gezegde verklaringen heeft kunnen afleiden is, dat
>1ie opeischingen willekeurig en onwettelijk waren;
Overwegende dat hij zelf verder door
·een eenvoudige vergissing nopens het
recht, en geenszins door een onoverwinbare dwaling, gemeend heeft dat de onwettelijkheid der opeischingen hem toe1iet te weigeren eraan te voldoen;
Overwegende dat in deze omstandiglteden het antwoord van het arrest gepast
.en voldoend voorkomt;
Dat het middel dus niet mag aangenomen worden;
En overwegende dat de substantieele
·Of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
<({e uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof. verwerpt de
-voorziening; veroordeelt den aanlegger
-tot de k<;>sten.
·
17 September 19t.O. - 2° Kamer. Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry.- Gelijkluidende conclusie, H.R. Jans:Sens de Bisthoven, advocaat generaal.
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de wetsbe--paling vermeldt, waarbij de
straf op dtt feit wordt gesteld (1). .

(PHILIPPE, T. BOHEME.)
ARREST .
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud .
17 Septembei: 19t.O. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzi!~er .. - Verslaggeve-r, H. Vitry. Geltjklutdende conclusie, H. R.
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
2° KAMER. -

23 Septembre 1940.

1° VERZET. STRAFZAKEN. BIJ
VERSTEK GEWEZEN ARREST WAARBIJ
WORDT BESLIST DAT ER GEEN GROND
BESTAAT OM DE ONMIDDELLIJKE AANHOUDING VAN DEN VEROORDEELDE TE
BEVELEN. - VERZET VAN BEKLAAGDE.
- 0NMIDDELLIJKE AANHOUDING DOOR
HET OP HET VERZET GEWEZEN ARREST
BEVOLEN.
RECHTER DIE ZIJN
MACHT TE BUITEN GAAT.
2° VERZET. - STRAFZAKEN. - VooRWERP. - GEHEELE OF GEDEELTELIJKE
ONTHEFFING VAN DE TEGEN DEN VEROORDEELDE UITGESPROKEN VEROORDEELINGEN.
1° W annee-r .een bij verstek gewezen a.r-rest
van veroordeeling beslist dat er geen
grond bestaat om de onmiddellijke aanhouding van den ve-roordeelde te bevelen
kan het Hof van beroep, kennis nemend
van het ve-rzet van den ve1·oordeelde dezes
onmiddellijke aanhouding niet b~velen.
2° Het verzet van den veroordeelde heeft
enkel tot doel de geheele of gedeeltelijke
ontheffing van d~.tegen hem·uitgesproken
st-raffen te verkrtjgen; het strekt er niet
toe den -rechter opnieuw de kennisneming
op te dragen van de beslissende gedeelten
van het bij verstelc gewezen vonnis die
den eischer in verzet geen nadeel zo~den
kunnen toebrengen.
(FANNOY.)

, 2° KAMER. -

17

S~ptember

1940,

ARREST.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - GEBREK AAN REDI<;NEN.

Gelet op het bestreden arrest op 6 J uni
19t.O gewezen ·door het Hof van beroep
te Brus~el;
·

Is niet in rechte met redenen omkleed het
vonnis dat de wetsbepaling aanwijst,
waa-rbij het feit wo-rdt verboden, doch niet
VERBR., 19t.0.- 6

(1) Zie Verbr., 6 J"uni 1939 (Arresten van
het Hof van verbreking, 1939, blz.171; Bull.
en PAsiC., 1939, I, 286).
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.Over het middel ambtshalve opgeworpen : schending van artikelen 187, 188
en 208 van het Wetboek van Strafvordering;
. Overwegende dat aanlegger, door arrest
op 6 J uli 1939 bij verstek gewezen, werd
veroordeeld tot twee straffen ieder van
acht maand gevangenisstraf en 50 frank
boete alsmede tot ontzegging, gedurende
vijf jaar, van de rechten vermeld in artikelen 31, 1", so, 4o en 5° van het Strafwetboek; dat dit arrest ook beslist dater geen
termen aanwezig zijn om de onmiddellijke
aanhouding van den aanleg'g'er te gelasten;
Ove;rwegende dat het bestreden arrest,
gewezen op het door den aanlegger g'edane
verzet, dezelfde straffen uitspreekt, doch
bovendien de onmiddellijke aanhouding
van den aanlegger beveelt;
Overwegende dat het verzet van den
veroordeelde enkel tot voorwerp heeft
dezen geheel of gedeeltelijk te Iaten ontslaan van de tegen hem uitgesproken veroordeelingen; dat het derhalve er geenszins .toe strekt den rechter opnieuw de
kennisneming op te dragen van de beslissende gedeelten · van het bij verstek gewezen arrest die den eischer in verzet geen
nadeel zouden kunnen toebrengen;
Waaruit volgt dat het Hof van b8roep,
door de onmiddellijke aanhouding van
den aanlegger te gelasten, zijn machten
te hoven is gegaan en de in het middel
aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
.
En overwegende, voor het overige, dat
de substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, het Hof verbreekt door
schrapping het bestreden arrest, voor
zoover het de onmiddellijke aanhouding
van den aanlegger heeft gelast; verwerpt
de voorziening voor het overige; zrgt dat
het onderhavig arrest zal overgeschreven
worden in de registers van het Hof van
beroep te Brussel en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk verbroken beslissing; kosten te
dragen door den Staat.
23 September 1940. - 2" Kamer. Voorzitter, H. Soeriens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters. Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2" KAMER. -

23 September 1940-

DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

Mrs-

DRIJF STRAFBAAR MET GELDBOETE EN
HOOFD-GEVANGENISSTRAF. BIJ VERSTEK GEWEZEN ARREST WAARBIJ WORDT
VEROORDEELD TOT DE EENE EN DE
ANDERE STRAF. VERZET VAN VEROORDEELDE BETEEKEND ALLEEN Al\N
HET OPENBAAR MINISTERIE. DRAAGWIJDTE.

Het verzet van den veroordeelde tegen een b·1j
verstek gewezen arrest, waarbij tegen kern,
wegens misdrijf tegen de douanen- en.
accijnswetten, geldboete en hoofd-gevangenisstraf wordt uitgesproken, draagt aan.
het Hof van beroep, wanneer het verzet
slechts aan het openbaar rninisterie is
beteekend, de kennisnerning op van de
vraag of de hoofd-gevangenisstraf, uitgesproken wegens het bewezen gebleven
rnisdrijf, wettelijk is en. in verhouding
tot de zwaarwichtigheid van dit misdrijf {1).
(FANNOY.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 6 Juni
1940 gewezen door het Hof van beroep
te Brussel;
Overwegende dat aanlegger, bij arrest
in dato 6 Juli 1939, veroord.eeld werd, bij
verstek, tot gevangenisstraffen en to't
boeten, om de vereischte aangifte te
hebben ontgaan betrekkelijk den invoer
van twee autos in Belgie;
Overwegende dat het bestreden arrest,
gewezen op het verzet door den a:anlegger
gedaan, vaststelt dat dit verzet wel aan
den H. procureur generaal beteekend
werd, maar geenszins aan het beheer van
geldwezen, en dientengevolge beslist,
~ daar deze hoofdpartij niet meer in zake
betrokken was, - dat het verzet onontvankelijk was;
Maar overwegende dat ieder beklaagde,.
tot een hoofd-gevangenisstraf veroordeeld,
het recht heeft om bij wettelijke verhaalmiddelen, en op tegenspraak met het Openbaar Ministerie, de wettelijkheid en het
bedrag van die straf terug te berde te
brengen;
Dat hij, evenmin als het Openbaar Ministerie, verplicht is het Beheer in de zaak
te betrekkel!-; dat dit Beheer, inderdaad,
(1) Zie Verbr., 8 Maart 1937 (Bull. en.
PAsrc., 1937, I, 82) en 14 Maart1939 (Arreste-n
van het Hot van verbreking, 1939, blz. 94;
Bull. en PAsiC., 1939, I, 146).
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geen bevoegdheid heeft om in zulkdanig
debat tusschen te komen;
Overwegende dat in het onderhavig
geval de betichte, - thans aanlegger, als eischer .in verzet j egens het openbaar
ministerie moest worden ontvangen, alhoewel hij het verzet niet aan het Beheer had
do en beteekenen ;En overwegende, voor het overige, dat
de substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de beslissing overeenkorristig de wet is;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch slechts voorzoover
· het verzet jegens het Openbaar Ministerie
onontvankelijk werd verklaard; verwerpt
de voorziening voor het overige; zegt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden in de registers van het Hof van beroep
te Brussel, en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
zaak alzoo. bepaald naar het Hof van
beroep te Gent; veroordeelt den aanlegger
tot de helft der kosten; laat de andere
helft ten laste van den Staat.
23 September 194c0. - 2 9 Kamer. Voorzttter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters. Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
2 9 KAMER. -

23 September 1940,

1° GRONDEN VAN RECHTVAARDIGING. GEMEENTEVERORDENING
WAARBIJ HET VERVOER VAN LIJKEN
VAN IN DE GEMEENTE OVERLEDEN PERSONEN AAN HET GEMEENTEBESTUUR
WORDT VOORBEHOUDEN. .:__ WEIGERING VAN HET GEMEENTEBESTUUR OM
DIT VERVOER TE DOEN, INDIEN ZIJ NIET
BELAST WORDT MET RET VERVOER BUITEN DE GRENZEN DER- GEMEENTE. WEIGERING DIE EEN GROND VAN RECHTVAARDIGING KAN OPLEVEREN VOOR HEM
DIE DIT VERVOER DOET OP HET GRONDGEBIED DER GEMEENTE.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
.STRAFZAKEN. ~ MIDDEL BETREFFENDE HET ONTBREKEN1 VAN ANTW.OORD
OP CONCLUSIE. - CONCLUSIE VOLKOMEN BEANTWOORD. - MIST FEITELIJKEN GRONDSLAG.
1° Wanneer een gemeenteverordening het
vervoer, op het grondgebied der gemeente,
van de lijken van personen, die er overleden zijn, aan het- gemeentebestuur heefl
opgedragen, kan de weigering van het

bestuur om dat .vervoer te verrichten,
indien het ook niet belast wordt met het
vervoer buiten de grenzen der gemeente
en naar een begraa{plaats die buiten
haar grondgebied is gelegen, in de feitelijke door den rechter te beoordeelen
omstandigheden, een grond van rechtvaardiging uitmaken ten aanzien van
hem die op eigen hand het vervoer van
een lijk op het grondgebied der gemeent~t
heeft verricht (1). (Strafwetb., art. 71.}
2° Mist feitelijken grondslag het middel dat
als grief tegen de bestreden beslissing
aanvoert dat deze de conclusie niet heeft
beantwoord, dan wanneer daarop volkomen antwoord werd gegeven.

(STAD LUIK, T. GERMAY EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis den
3 Februari 1940 door de correctioneele
rechtbank te Hoei, uitspraak doende in
graad van beroep, gewezen;
I. Over hP.t mid del in de voorziening
ingeroepen : schending van artikelen 97
en 107 der Grondwet, 71 en 78 van het
Strafwetboek, 1 en 16 van het Reglement
betiteld « Bestuurs- en Politiereglement
betreffende de kerkhoven en den dienst
der begrafenissen », beraadslaagd 1n zitting van den gemeenteraad in dato 13 December 1937, doordat het bestreden arrest,
na impliciet te hebben vastgesteld dat
Kustermans en Germay buiten het grondgebied van de aanlegster in cassatie tot
het vervoeren vah een Iijk waren overgegaan, ze niettemin heeft vrijgesproken
om reden dat het Reglement van 13 December 1937 van de Stad Luik enkel op ·
het grondgebied van deze stad, op het
vervoer van personen die er zouden overleden zijn en op hun begrafenis op de
kerkhoven der gemeente, van toepassing
zou zijn, en, aldus, het feit, door de toe-'
komende verweerders in cassatie gepleegd,
in misdrijf niet opricht, dan wanneer :
1° deze beschikking van het bestreden
vonnis niet met redenen omkleed is, en,
anderzijds, een verkeerde interpretatie
van het reglement van 13 December 1937
insluit, en een schending van dit Reglement uitmaakt; 20 integendeel, uit de
redenen van het bestreden vonnis voortvloeit dat de rechtbank het aid us opneemt
dat de verweerders in cassatie, alhoewel
ze het misdrijf gepleegd hebben, krachtens
(1) Zie Verbr., 12 December 1939 (Arresten
van het Hoi van verlrreking, 1939, biz. 230;

Bull. en PASIC., 1939, I, 512).
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verschoond worden, reden die met het dezer Stad afgelegd, wegens de houding
beslissend gedeelte onvereenigbaar is, der gemeenteoverheid gedwongen waren
daar ze niet als overbodig. of bijkomend geweest het vervoer te doen zorider zich
aangevoerd is, en het beo;chikkend gedeelte daartoe tot de diensten dezer te wenden;
verklaart dat het misdrijf niet werd geOverwegende dat de eerste rechter de
pleegd, en niet dat het feit werd gepleegd beklaagden vrijsprak om reden dat, eenermaar verschoond is; 3° het bestreden von- zijds, het hierbovengemeld reglement
nis, overigens, noch den grond van ver- « door onwettelijkheid aangetast " was
schooning door de toekomende verweer- voorzoover dit Reglement, verder dan het
ders in cassatie ingeroepen, noch de wet grondgebied der Stad Luik het vervoer
waaruit de grond van verschooning voort- van lijken beweerde te regelen, en, andervloeit, opgeeft, wat het nochtans, ingevolge zijds, om de reden dat; betreffende het
artikel 78 van het Strafwetboek, had vervoer op het grondgebied der Stad
moeten doen om met redenen omkleed te Luik, uit processen-verbaal van constazijn; 11o indien het bestreden vonnis, door teering, ter gelegenheid van andere vereen nalatigheid in het opstellen, werkelijk voeren opgemaakt, bleek dat de beklaagde rechtvaardiging, en niet de verschoo- den haddert aangeboden het voormeld
ning van het beklaagde feit heeft bedoeld, Reglement na te leven, doch alleenlijk
het dan de feitelijke omstandigheid niet voor z6over het enkel op het grondgebied
opgeeft die den grond van rechtvaardiging der Stad van toepassing was, en dat dit
zou uitmaken voor de toekomende ver- aanbod niet was aangenomen geweest;
weerders in cassatie, dewelke, in schending
Overwegende dat de rechter in hooger
met het gemeentereglement, ongeoorloofd beroep eenerzijds verklaart dat « het
over het grondgebied der gemeente een Reglement wettelijk is, (loch slechts van
lijk hebben vervoerd :
.
toepassing op het vervoer, over het grondOverwegende dat de verweerders in gebied Luik, van aldaar overledene percassatie beticht waren " te Luik, het ver- sonen, en op de begrafenis dezer op de
voer van een overleden persoon over het kerkhoven der gemeente )) ; dat hij, andergrondgebied van de Stad Luik te hebben zijds, vaststelt dat << in feite, de beklaagwaargenomen, zonder door het gemeente- den voor het alternatief gesteld werden :
bestuur met deze onderneming te zijn zich aan een willekeurige en onwettelijke
be last; feit voorzien bij de artikelen 1 interpretatie van het reglement te onderen 16 van het gemeentereglement van werpen, of het lijk niet te mogen weg13 December 1937 "; dat, daarenboven, brengen, en, in 't een geval zooals in
de eerste gedaagd was als burgerlijk 't ander, van het vervoer af te zien waarverantwoordelijk voor zijn aangestelde, mede ze door de familie van den overledene
belast waren geweest >>; dat hij uit deze
Kustermans;
Overwegende dat artikel1 van het hier- vaststelling afleidt « dat er daar, luidens
boven gemeld reglement zegt dat «de artikel 71 van het Strafwetboek, een
dienst der lijkstoeten en der teraarde- grond van verschooning bestaat )) en de
bestellingen te Luik, uitsluitend onder vrijspraak, door den eersten rechter uithet gezag, het bestuur en het toezicht gesproken bevestigt;
van het gemeentebestuur staat )); dat,
Overwegende dat uit deze bewoordinluidens art.ikel16, « het vervoer der over- gen, met de. opstelling der betichting verleden personeri op het grondgebied der geleken, v;oortvloeit dat de aanleggers
Stad Luik uitsluitend door de zorgen van vervolgd en vrijgesproken werden niet uit
het Gemeentebestuur geschiedt; ... dat hoofde van een overleden persoon buiten
slechts wanneer het vervoer plaats heeft het grondgebied van Luik te hebben verzonder stilhouden op het grondgebied der voerd zonder door het gemeentebestuur
Stad, 't is te zeggen, in geval van een- met deze onderneming belast te zijn, maar
voudigen doorvoer, men niet verplicht is uit hoofde van dergelijk vervoer op he't
beroep te doen op den vervoerdienst der grondgebied der Stad Luik te hebben
Stad ));
verricht;· .
.
Overwegende dat uit de heslissingen in
Dat de rechter deze beslissing van vrijzake gewezen blijkt dat de beklaagden spraak grondt op het bestaan van feiteerkenden het lijk van een persoon, te Luik ·lijke omstandigheden welke hij opgeeft en
overleden, van het grondgebied van Luik welke hij,. in zake, beschouwt als kennaar het kerkhof van een andere stad te merkend van eenen staat van dwang, in
:1\ebben vervoerd, doch staande hielden den zin van artikel 71 van het Strafdat het Gemeentereglement dit vervoer wetboek, en als, bijgevolg, de schuld d.er
riiet kim regelen, · voor zoover het verder daders wegnemende;
.
. ··
dan de Stad Luik geschiedde, en dat ze,
Waaruit volgt dat de · beweringetl.,
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opgaan;
II. Over het middel in de akte van voorziening ingeroepen : schending van artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden vonnis de conclusies van de aanlegster
niet heeft beantwoord :
Overwegende dat het bestreden vonnis
op de in de conclusies uiteengezette rechtsmiddelen betreffende de macht van· het
Gemeentebestuur in zake vervoer van
lijken, antwoordt dat de gemeenten het
vervoer van overledene personen mogen
regelen, maar dat deze macht noodzake.lijk ophoudt aan de grenzen der gemeente;
Overwegende dat, tegenover de bewering in de conclusies bevat : dat de verweerders geen enkele rechtvaardiging der
hun verwetene feiten zouden aanvoeren,
het vonnis het bestaan heeft vastgestelt
van een dwang in den zin van artikel 71
van het Strafwetboek;
Overwe'gende dat het vonnis alzoo op
gepaste wljze de conclusies heeft beantwoord; dat het mid del dus in feite niet
opgaat;
·
Om die redenen, het Hof verwerpt de
v:oorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot een enkele vergoeding
van 150 frank jegens de twee verweerders.
23 September 1940 ~ Voorzitter en
verslaggever, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

1e KAMER. -

26 September 1940.

OVEREENKOMST. - BEWAARGEVING.
- BEDONGEN LOON. - KAN WORDEN
BEPAALD DOOR VERWIJZING NAAR DE
GEBRUIKEN VAN EEN HAVEN.
Het loon bedongen voor een bewaargeving
Jean worden bepaald door verwijzing naar
de gebruilcen van een haven. (Stilzwijgend
aangenomen.)

(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « TRANSPORTS
ET AFFRETEMENTS MARITIMES », T. PERSONENMAATSC~APPIJ DORER EN C0 .)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis, op
18 October 1938 gewezen, door de rechtbank van koophandel, te Antwerp en;
Over het eenig middel tot verbreking :
· schending van artikelen 1915, 1916, rrieer
bepaaldelijk 1917, 1920,1921,1942, 1947,
1101, 1134; 1135, 1156 en 1160 van het

Burgerlijk Wetboek, doordat het vonnis,
zonder vast te stellen dat de kwestieuze
bewaargeving op uitdrukkelijke of stilzwijgende wijze tegen loon geschiedde bij
het bepalen der onkosten die de toekomstige verweerster voor die bewaargeving ,
gerechtigd was in rekening te brengen, ook
de berooving van winsten van het vervoer
dezer goederen - dat zij niet gedaan
had --'- in aanmerking genomen heeft,
alhoewel deze berooving van winsten
noch met een last, noch met een verlies
kan gelijkgesteld worden, zoodat de aangeklaagde beslissing het kosteloos karakter der bewaargeving heeft miskend :
Overwegende dat uit het bestreden
vonnis vloeit dat de bewaargeving, waarnaar het middel verwijst, beheerscht was
door de gebruiken der Antwerpsche haven;
Overwegende, dat het vonnis ook vaststelt dat, volgens die gebruiken, de depothouder gerechtigd is 1< kosten van aflevering ex magazijn » in rekening te
brengen, zelfs indien de inontvangstnemer
de goederen door zifn eigen werklieden
doet afhalen;
Dat, in dergelijk geval, de kosten van
af!evering toegekend worden, ten eerste,
omdat de depothouder beroofd is van de
winst van het vervoer, welk gewoonlijk
het voornaamste voorwerp van zijn handel 'Uitmaakt, en, ten tweede, omd:=d de
depothouder een aangestelde moet beloonen, die belast is met het toezicht over
den inhoud van het magazijn en het
markeeren der weggehaalde waren;
Overwegende dat uit die vaststellingen
blijkt dat de betwiste overeenkomst wei
een vergelding ten behoeve der verweerster
bedong, en, dienvolgens, dat het middel
feitelijken grondslag mist;
Om die redenen, het. Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot een vergoeding van
150 ~rank jegens de verweerster.
26 September 1%0; - 1 8 Kamer. Vo01·zitter, H. Hodiim, raadshe.er waa:rnemend voorzitter.- Verslaggever, H. DeWilde. - Gelijkluidende conclusie, H. R·
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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30 September 1940.

BELASTING OP DE INKOMSTEN. --'VoRDERING OF NAVORDERING VAN EEN
BELASTING, NA HET SLUITEN VAN HET
DIENSTJAAR. - RECHT VAN HET BE·
STUUR.
Het bestuur van financiiin ma,g een ontdoken belasting na het sluiten van het
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d.ienstj aar s lechts invordeten warinPer de
ontbrekende of onvolledige aanslag in de
be lasting volgt uit een aan den belastingplichtige te wijten oorzaak; het heeft niet
dit recht wanneer de belastingplichtige. te
bekwamer tijd een juiste en volledige
aangifte gedaan heeft, en de ontbrekende
of onvolledige aansla g -toe te schrij-ven is
aan het bestuur zelf. (Wetten op de
inkomstenbelastingen geordend den
12 September 193&, art. 74, al. 1, gewijzigd door artikel 22 van het Koninklijk besluit nr H van 3 Juli 1939.),
(DE MOT PIERRE EN RENE,
T. BESTUUR VAN FINANCI:EN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, op H Fehruari 1940, door het Hof van beroep te
Brussel, gewezen;
Over het eenig middel : schending van
artikelen 97 der Grondwet, 2 der wet van
15 Mei 1846, gewijzigd door artikel 5 der
wet van 9 April 1935; 35, § 6, en 74 der
samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, gew1jzigd door artikel 6
van het Koninklijk besluit nr 203 van
27 September 1935; 1 der wet van 23 December 1935, doordat het bestreden arrest, in strijd met de v66r het Hof genomen conclusies, beslist heeft dat de verrichtingen betreffende het invorderen
vari de opbrengsten, het vereffenen en het
betaalbaar stellen vim de uitgaven mogen
voortgezet worden tot na den 31 October
van het jaar volgende op dat naar hetwelk het dienstjaar wordt genoemd, en
namelijk, dat de ontdoken rechten kunnen nagevorderd worden gedure]lde .een
tij'dsbestek van drie jaar wanneer de onvoldoende aanslag te wijten is niet aan
een vrijwillige of onvrijwillige daad van
den belastingschuldige, maar wel aan een
vergissing van den taxeerenden beambte :
Overwegende dat, luidens artikel 2 der
wet van 15 Mei 1846 houdende inrichting
van's Rijks comptabiliteit, gewijzigd door
artikel 5 der wet van 9 April 1935, de
verrichtingen betreffende het invorderen
van de opbrengsten, het vereffenen en het
betaalbaar stellen van de uitgaven voortgezet worden tot 31 Maart van het jaar
dat volgt op dat naar hetwelk het dienstjaar wordt genoemd; dat, als overgangsmaatregel, de afsluitingstermijn, voor het
dienstjaar 1936, waarover het in het geding gaat, vastgesteld werd op 31 Juli
1937;
Dat, na dien datum', het Beheer ver,vallen is van zijn recht om de belastingen
van het dienstjaar in de rol te schrijven;

Overwegende dat, artikel 74 der wet
van 29 October 1919 tot vestiging van
cedulaire belastingen · op de inkomsten en
van een bijkomende bela,sting op het globaal inkomen, een afwijking van dezen
regel heeft aangenomen en het Beheer
heeft toegelaten, later, de ontdoken belasting te vorderen of na te vorderen, in
geval van niet gedane aangifte, of van
valsche, onnauwkeurige of onvolledige
aangifte; dat het aldus den fiscus gewapend heeft door den termijn van inschriJving in de rol te verlengen wanneer het
werk van aanslag door de daad of . de
onthouding van den belastingplichtige
werd belemmerd;
Overwegende dat deze tekst meerdere
opeertvolgende wijzigingen heeft ondergaan;
·
Dat artikel15 der wet van 31 December
1925 deze afwijking heeft uitgebreid tot
het geval waarin het Beheer zelf een vergissing in het bedrag van den aanslag had
begaan, inaar dat dit stelsel vervallen verklaard werd door de §§ 1 en 2 van artikel 51 der wet van 13 Juli 1930, waarbij
men terugkomt tot het beginsel luidens
hetwelk het Beheer de inschrijving in de
rol moet eindigen binnen den termijn bepaald door de organieke wet der Rijkscomptabiliteit, behalve indien de belastingplichtige het verhinderd heeft;
Overwegende dat daarna is tusschengekomen artikel 6 van het Koninklijk
besluit nr 203 van 27 September 1935,
bekrachtigd door het eenig artikel, 68o,
der wet van 4 Mei 1936, dat van toepassing is op het dienstjaar 1936, en aldus
luidt : « wanneer een belastingplichtige
er zich van onthoudt zijn aangifte over te
leggen met het voornemen de belasting te
ontduiken, of een vrijwillig onvolledige of
onjuiste aangifte overlegt, kan de ontdoken belasting worden gevorderd of nagevorderd gedurende vijf jaar vanaf den
1 J anuari van het jaar naar hetwelk wordt
genoemd het dienstJaar waarvoor de belasting zou moeten gevestigd geworden
1ijn; dit tijdsbestek wordt op drie jaar
verminderd voor de uit .andere oorzaken
voortvloeiende, onvoldoende aanslagen ...·,,;
Overwegende dat het arrest, door te
steunen op de algemeenheid der in het
tweede dee! van den zin gebruikte bewoordingen, beslist dat het Beheer het recht
heeft, na de afsluiting van het dienstjaar,
het verschil tusschen de belasting die 'het
had moeten innen en deze welke het feitelijk heeft ingeschreven, te vorderen of na
te vorderen, zelfs wanneer deze onvoldoende aanslag aan het Beheer .zelf is te
wijten, en geenszins aan den belastingschuldige, 1ie te bekwamer tijd een voile-

87dige en nauwkeurige aangifte heeft gedaan·
Ov~rwegende dat de tekst dergelijke
interpretatie hoegenaamd niet duldt, bijzonder omdat niet mag verondersteld worden dat de opstellers er van terug zouden
willen invoeren hebben een regiem afwijkend van het gemeen recht en in 1930
verworpen, regiem dat den belastingschuldige, hoewel hij stipt zijn verplichte
aangifte heeft gedaan, van den waarborg
-voor hem bestaande in de organieke wet
op 's Rijkscomptabiliteit, zou berooven;
Dat het artikel aan den fiscus een tijdsbestek van vijf jaar toestaat om, in geval
-van bedrog vanwege den belastingschuldige, de ontdoken belasting ,te vorderen
{)f na te vorderen; dat het daarna voor de
-uit andere oorzaken voortvloeiende on-voldoende aansiagen, dit .ijdsbestek, 't is
te zeggen het tijdsbestek gedurende hetwelk de ontdoken belasting mag gevorderd of nagevorderd worden, op drie
maand vermindert;
Dat een belasting slechts ontdoken is
wanneer ze door de daad of de onthouding
van aen belastingschuJdige · niet of on-volledig in de rol werd geschreven; dat,
bijgevolg, de belasting door andere oor:zaken dan het bedrog van den belastingschuldige ontdoken, slechts kan zijn de
belasting welke uit oorzaken ander dan
het bedrog vanwege den belastingschuldige, maar die toch aan dezen te wijten
:zijn, niet of onvolledig in de rol werd
geschreven; dat de belasting die wegens
oorzaken aan bet Beheer te wijten, niet
of onvolledig in ge rol werd geschreven,
· :geen ontdoken belasting is;
Overwegende dat uit het verslag aan
-den Koning dat het Koninklijk besluit
nr 203 van 27 September 1935 voorafgaat
blijkt dat de opstellers van artikel 6 het
-inzicht hun toegeschreven door het bestreden arrest niet hehben gehad;
Dat in de inleiding van dit verslag te
lezen staat dat het besluit strekt tot het
toekennen van zekere belastingontheffingen en tot het afwerken van een reeks
wetteksten; dat zeker niet een afwerken
-van den tekst der wet van 1930 zou geweest zijn, het terug-invoeren van het
stelsel strijdig met het beginsel dat de wet
had afgeschaft;
Dat, in de bijzondere rechtvaardiging
van artikel 6, gezegd wordt dat de nieuwe
bepaling het tijdsbestek verlengt in geval
van bedrog vanwege den belastingschuldige en dat deze het oud tijdsbestek slechts
· behoud t in de andere gevallen;
Dat er daar geenszins spraak is van aan
het Beheer een: nieuw recht toe te kennen
· in strijd met artikel 2 der wet van 15 Mei

184o6, dat zooeven gewijzigd werd in een
meer strengen zin voor den fiscus door
artikel 5 der wet van 9 April 1935; ·van
aan den flscus toe te laten na afsluiting
van het dienstjaar, de belasting, welke
wegens missing van zijnentwege niet of
onvolledig in de rol werd geschreven, te
vorderen of na te vorderen; dat het.
artikel zich er toe beperkt, in geval van
bedrog vanwege den belastingschuldige,
het oud tijdsbestek van drie jaar te verhoogen gedurende hetwelk het Beheer,
krachtens de wet van 1930, zonder onderscheid tusschen het bedrog of de fout van
den belastingschuldige, de belasting door
dezes daad of onthouding ontdoken, mocht
vorderen of navorderen;
Dat, onmiddellijk daarna, over het buitengewoon tijdsbestek handelende, hetwelk aan den belastingschuldige, in geval
van dubbele inrekeningbreriging, toelaat
de terugbetaling van overbelasting te vorderen, en met het inzicht de dubbele
inrekeningbrenging, voortvloeiende uit
de daad van den belastingschuldige gelijk
te stellen met de diibbele inrekeningbrenging, voortvloeiende uit de daad van
het Beheer, - de opstellers van het verslag er voor gezorgd hebben uitdrukkelijke bewoordingen te gebruiken;
Overwegende dat de regeering, slechts
de aan den belastingschuldige te wijten
oorzaken beoogende, artikel 6 van het
Koninklijk besluit nr 203 van 27 September 1935 interpreteerde, wanneer ze
aan den Koning artikel 22 van het
Koninklijk besluit nr H van 3 Juli 1939
voorlegde;
Dat deze laatste bepaling den tekst van
artikel 6 van het besluit van 1935 heeft
overgenomen, doch met er zoowel de
niet-aangifte als de onvoldoende aanslagen
.voortvloeiende uit andere oorzaken, er in
te voorzien;
Dat het verslag aan den Koning deze
wijziging voorstelt als geheel goedaardig;
Dat ze slechts aldus voorkomt indien
het over een navordering gaat van een
belasting ontdoken door de daad of de
onthouding van den belastingschuldige,
maar dat, ingeval men de interpretatie
van het bestreden arrest moest aannemen,
het Beheer, - niet enkel wanneer het de
belasting onvoiledig in de rol heeft geschreven, maar zelfs wanneer .het de
inschrijving er van hoegenaamd niet. heeft
gedaan, met de volledige en juiste aangifte te bekwamer tijd door den belastingschuldige neergelegd - de belasting zou
kunnen navorderen gedurende drie jaar
vanaf den 1 Januari van het jaar naar
hetwelk het dienstjaar wordt genoemd;
dat artikel 2 der organieke wet op 's Rijks•

comptabiliteit aldus zonder uitwerksel zou
geworden zijn';
. Overwegende dat het arrest,~ door te
beslissen dat artikel 6 van het Koninklijk
besluit nr 20S van 27 September 19S5 het
Beheer toeliet ingeval van aan den fiscus
te wijten vergissing, een belasting te vorderen of na te vorderen na het verstrijken
van het tijdsbestek door artikel 5 der wet
van 9 April 19S5 bepaald, eerste dezer
bepalingen schendt;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt
worden op den kant van het vernietigd
arrest; kosten ten laste van den Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
ao September 1940. ~ 2e Kamer. ~
Voorzitter, H. Walef'fe, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Wouters.- Gelijkluidende conclusie, H. L.
Cornil, eerste advocaat generaal.

2e KAMER. -

30 September 1940.

1° VOORLOOPIGE HECHTENIS. FORMALITEITEN DIE DE VERSCHIJNING
IN DE RAADKAMER EN IN DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VOORAFGAAN.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- MIDDEL STEUNEND OP SCHENDING VAN DEZE RECHTEN, DAARDOOR
DAT VERDEDIGING NIET KON WORDEN
WAARGENOMEN IN NORMALE VOORWAARDEN.
S0 MIDDELEN TOT VERBREKING.
- VOORLOOPIGE HECHTENIS. - MIDDEL GESTEUND DAAROP DAT BEVEL TOT
AANHOUDING WERD AFGELEVERD VOOR
ONDERVRAGING. VASTSTELLING VAN
HET TEGENDEEL BLIJKEND UIT BESCHIKKING BEVESTIGD DOOR ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
GEEN INSCHRIJVING VAN VALSCHHEID. MIDDEL DAT FEITELIJKEN
GRONDSLAG MIST.

1° Geen kennis moet aan beklaagde wo1·den
gegeven vgn de plaats, den dag en het
uur van de verschijning in de raadkamer
of in de kamer van inbeschuldiginqstelling, met het oog op de debatten b"etreffende de vool'loopige hechtenis; zoodanige lcennis moet slechts worden gegeven aan den raadsman van beklaagde, in
zoover. deze een raadsman heeft aange-
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wezen. (Wet van 20 April 1874, artt. 4
en 20.)
2° Mist feitelijken grondslag het middel:
gesteund op de schending van de rechten
der verdediging, daardoor dat deze verdediging niet in normale voorwaarden Icon
worden waargenomen, dan wanneer geen
enkele van de formaliteiten, die de verschijning v66r de raadkamer en de Ieamer
van inbeschuldigingstelling voorafgaan,.
werd verzuimd, de beklaagde, bijgestaan
door een advocaat, ve1·schenen is, en.
overigens niet gevmagd. !weft dat de
zaalc zou worden uitgesteld, maar verzocht dat over de zaak ten gronde zou
worden uitspriwk gedaan.
·.
S0 Mist feitelijken grondslag het middel
gesteund · daarop dat het bevel tot aanhouding werd opgemaakt v661· de ondervraging, dan wanneer de beschikking van
de raadkamer die het bevel tot aanhguding
heeft belcrachtigd, beschikking bevestigd'
door de kamer van inbeschuldigingstelling, vaststelt dat het bevel tot aanhouding·
werd afgeleverd na ondervraging, en
overigens geen inschrijving van valsch~
heid tegen · deze vasts telling is gedaan.

(SANDORFF.)
ARREST.
Gelet op het arrest door de kamer vq.rr
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Luik den 5 J uli 1940 gewezen ;.
Over het eerste middel : schending van
artikelen 4 en 20 der wet van 20 April
1874, van het eenig artikel, § XV, der
wet van 25 October 1919 (wet van 22 J uli
192 7) en van de rechten der verdediging ,_
doordat de plaats, de dag en het uur derverschijning voor de raadkamer en dekamer van inbeschuldigingstelling niet
beteekend werden aan den verdachte, die·
zich alzoo niet in normale voorwaarden
heeft kunnen verdedigen :
Overwegende dat het arrest een beschikking bevestigt van de raadkamerder rechtbank van eersten aanleg te Luik,.
in dato 29 Juni 1940, die zelf, op voet van
artikel 4 der wet va~ 20 April 1874, het
bevel tot aanhouding, den 25 Juni door
den onderzoeksrechter te Luik verleend,
bevestigd had ;
Overwegende dat de § XV van het
eenig artikel der wet van 25 October 1919,.
door artikel1 der wet van 22 Juli 1927 en
door artikel 1 van het. Koninklijk besluit
nr 258 van 24 Maart 19S6 gewijzigd en
aangevuld, in casu van toepassing niet is,
daar de pleegvormen die de verschijning·
v66r de raadkamer en v66r de kamer van
inbeschuldigingstelling moeten vooraf-

-
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-89gaan, wanneer deze rechtsmachten over
de voorloopige hechtenis te beslissen hebben; geregeld worden door de bijzonder
beschikkingen van artikelen 4, 5 en 20
der wet van 20 April 1874; het tweede
aangevuld door artikel 1 der wet van
23 Oogst 1919;
Overwegende dat, luidens artikelen 4
en 2.0 der wet van 20 April1874, aan den
verdacht.e geen bericht moet gegeven worden van de plaats, den dag en het uur
der verschijning v66r de raadkamer of
v66r de kamer van inbeschuldigingstelling; .
Dat dezelfde beschikkingen aan den
griffier slechts bevelen dergelijk bericht
aan den raadsman van den verdachte te.
geven, voor zooveel deze een raadsman
zou aangewezen hebben;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat de verdachte,
v66r rijn verschijning v66r de kamer van
inbeschuldigingstelling, een raadsman zou
aangewezen hebben;
Dat het middel, voor zoover het de
schending inroept der wetsbepalingen
welke er in opgesomd zijn, dus in rechte
niet opgaat;
Overwegende dat de verdachte v66r de
kamer van inbeschuldigingstelling verschenen is, bijgestaan door een advocaat;
Overwegende dat hij, in zijn conclusies,
er zich bij bepaald heeft te vragen dat het
Hof hem akte zou verleenen dat hem ·geen
enkel bericht werd aangezegd, de plaats,
den dag en het uur opgevende om y66r
de raadkamer of v66r de kamer van inbeschuldigingstelling te verschijnen, en dat
het Hof daarna zou vaststellen dat de
voorloopige hechtenis niet gerechtvaardigd was en dientengevolge zijn invrijheidstelling zou bevelen;
Dat hij, om zijn verdediging voor te
bereiden; de verschuiving der zaak niet
heeft gevraagd;
Dat, in deze voorwaarden en daar geen
enkel der pleegvormen die de verschijning
moeten voorafgaan verzuimd werd, het
middel, inroepende de schending van de
rechten der verdediging, in feite niet opga:at;
Over het tweede mid del : schending van
artikel1 der wet van 20 April1874, doordat het bevel tot aanhouding opgesteld
werd v66rdat de verdachte ondervraagd
zou geweest 'ilijn :
Overwegende dat de beschikking der
raadkamer, door het arrest bevestigd,
vaststelt dat de verdachte ondervraagd
was geweest v66r dat het bevel tot aanhouding zou verleend geweest zijn;
Dat, bij gebrek aan inschrijving van
valschheid vanwege den aanlegger tegen

deze vaststelling, het middel in fe1te ntet
opgaat;
En overwegende dat de ander substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing wettelijk is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.
30 September 1940. - 2~ Kamer. Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H.
Louveaux. Gelijkluidende conclusie,
H. L. Cornil, eerste advocaat generaal.
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VALSCHHEID. INTELLECTUEELR
V ALSCHHEID. VALSCH FElT. - GESCHRIFT DAT VAN DIT FElT DOET BLlJKEN.- MATERIEEL.BESTANDDEEL VAN
HET MlSDRIJF BEHOORLlJK VASTGESTELD.
Wanneer een arrest verrneldt dat een feit
dom· een geschrift wordt bewezen, ver-·
klaart dit arrest· dat het geschrift tot doel
had het feit, op te nemen of vast te stellen,
en, wanneer het feit valsch is, dat het
materieele bestanddeel van de iritellectueele valschheid bestaat. (Strafwetb.,
art. 196.)

{KENlGSMAN EN BARAS.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel den 8 Mei 1940
gewezen;
Voor zoover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de publieke
·
·
vordering :
. Over de twee middelen door Kenigsman afgeleid uit de schending van artikel 97 der Grondwet, doordat : eerste
middel :. het arrest de conclusies van den
aanlegger, waarin deze de toepassing ·van
artikel 196 en 197 van het Strafwetboek
betwistte, niet beantwoord heeft, en doordat, tweede mid del : het arrest het bestaan
niet heeft · vastgesteld der bestanddeelen
van .het wanbedrijf van oplichting, voor. zien bij artikel496 van hetzelfde Wetboek:
Overwegende dat, de conclusies van den
aanlegger beantwoordende,- waarin deze
staande hield dat de voor onecht verklaarde aangifte van ramp de voorwaarden
niet vervulde, door artikel 196 van het
Strafwetboek vereischt om een strafbare
valschheid in geschriften te kunnen uit-
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.maken, - het arrest beslist dat dit geschrift van aard was tegen de burgerlijke
partij te bewijzen, wat onderstelt dat de
akte als doel had het verklaarde feit op
te nemen en vast te stellen;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest de betichting van oplichting, in de
hewoordingen der wet door de beschikking
lot verwijzing gekwalificeerd,· bewezen
verklaart; dat het arrest tegen de beweringen van feitelijken aard van den aanlegger, volgens dewelke geen bedrieglijke
handelingen van zijnentwegen plaats zouden gegrepen hebben, de bindende vaststelling stelt van het bestaan dezer handelingen;
Dat de twee middelen aldus in feite
niet opgaan;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
waarin de substantieele ·or op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Voor zoover de voorzieningen tegen de
beslissing over de burgerlijke vordering
gericht zijn :
·
Overwegende dat Kenigsman geen ander middel inroept, en dat Baras er geen
enkel doet geld en; dat het Hof er van
ambstwege geen opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de aanleggers tot de kosten.
30 September 1940.
2~ Kamer. Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Lam1-inet. - Gelijkluidende conclusie, H. L.
· Cornil, eerste advocaat generaal.
2e
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30 September 1940.

1o TELEGRAFEN EN TELEFONEN.
0NVRIJWILLIGE BESCHADIGING VAN
TELEFOONLIJN DIENEND TOT OPENBAAR
OF MILITAIR GE_BRUIK. GEEN MISDRIJF WANNEER ER GEEN GEBREK AAN
VOORZORG BESTAAT.

2° TELEGRAFEN EN TELEFONEN.
.WERKEN DIE EEN TELEFOONLIJN
KUNNEN BESCHADIGEN. VERPLICHTING. VOORAF DE REGIE OF P-E MILITAIRE OVERHEID TE VERWITTIGEN. ----'0NDERGRONDSCHE LINIE DIE DOOR GEENERLEI TEEKEN WORDT AANGEWEZEN.
SLUIT STRAFSANCTIE UIT.

1° De onvrijwillige. beschadiging van een
telefoonlijn dienend tot openbaar of militair gebruik is slechts strafbaar wanneer

er ten laste van den dader een gebrek aan
voorzorg bewezen is. (vVet van 13 October 1930, art. 20; wet van 3 Januari
1934, art. 15.)
_
_
'
2° W anneer een ondergrondsche telefoonlijn
door geen enkel teeken is aangewezen,
kan er een onoverwinbare onwetendheid
hebben bestaan, die de· toepassing van
strafsancties uitsluit ten aanzien van het
feit werken te hebben uitgevoerd waardoor de lijn kon worden beschadigd, zulks
zonder de regie van telegrafen en telefonen of de militaire overheid vooraf te
hebben verwittigd. (Wet van 13 October 1930, art. 21; wet van 3 Januari
1934, art. 14.)
(DEDEE.)
ARREST.

Gelet op het vonnis door de correctioneele rechtbank te Luik, uitspraak doende
in graad van beroep, den 22 April 1940
gewezen;
Over het middel, ex officio : schending
van artikelen 21 en 22 der wet van 13 October 1930 tot samenvordering der verschillende wetsbepalingen op de telegrafie
en de telefonie met draad; en van artikelen 14 en 15 der wet van 3·Januari 1934,
betreffende het aanleggen van onder- of
bovengrondsche telefoon- en telegraafverbindingen voor 's lands defensieve
organisatie :
Overwegende dat de aanlegger, beticht
van onvrijwillig, bij gebrek aan voorzorg,
een telefoonlijn te hebben beschadigd, in
conclusies staande hield dat deze ondergrondsche lijn door geen enkel merkteeken
was aangeduid, dat, om het bestaan ervan niet te .hebben vermoed, hem geen
gebrek aan voorzorg aldus ten laste kan
gelegd worden, en dat het hem materieel
onmogelijk was geweest te weten of hij
vooraf de regie der telegrafen en telefonen
of de militaire overheid op de hoog'te moest
brengen der uit te voeren werken, opdat
deze eventueel aile maatregelen, dienstig
om de gevaren van ongeval te verwijderen,
hadden kunnen voorschrijven;
Overwegende dat de rechter over den
grond, deze conclusies beantwoordende,
niet vaststelt dat de aanlegger zich niet in
een onvermijdelijke onwetendheid bevond,
welke hem zou ontslaan hebben van een
voorafgaande verwittiging, en het gebrek
aan voorzorg, noodig om de onvrijwillige
beschadiging van een telefoonlijn onder
toepassing der strafwet te doen vallen,
zou uitgesloten hebben;
Dat, door niettemin den aanlegger te
veroordeelen, het vonnis de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen schendt;
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. Om die redenen, het Hof verbreekt het
'bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
fJ.rrest zal overgeschreven worden op de
.registers der correctioneele rechtbank te
Luik en dat melding er van zal gedaan
worden op den kant van het vernietigd
vonnis; legt de kosten ten laste van den
:Staat; verwijst de z'lak naar de correctioneele rechtbank te Hoei, zetelende als
Techter in hooger beroep.

30 September 1%0. - 2~ Kamer.
Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Lambinet. Gelijkluidende conclusie, H: L.
.Cornil, eerste advocaat generaal.

1 e KAMER. -

3 October 1940.

OORLOGSSCHADE {191!>-1918).
UITLEGGING EN VERBETERING VAN BESLISSING VAN RECHTBANK VOOR OORLOGSS'CHADE.-BEVOEGDHEID VAN DEZE
RECHTBANKEN. REGELEN VAN HET
GEMEENE RECHT.
:2° BEROEP. BEROEP TEGEN EEN
UITLEGGEND• OF VERBETEREND VONNIS.
- 0NTVANKELIJKHEID, -MACHT VAN
DEN RECHTER iN BEROEP.
:3° VONNISSEN EN ARRESTEN. UITLEGGEND OF VERBETEREND VONNIS.
- VONNIS DAT ER ZICH NIET TOE BEPAALT DE BEDOELING VAN DEN RECHTER, DIE HET OORSPRONKELIJK VONNIS
HEEFT GEWEZEN, DUIDELIJKER TE MA-·
KEN, MAAR. DAT DIT VONNIS HERVORMT
ZONDER ER OP. TE LETTEN DAT HET DEFINITIEF IS. - ONWETTIGHEID.
4° OORLOGSSCHADE {1914-1918). --:
RECHTEN DIE DE GETEISTERDEN HEBBEN
VERKREGEN DOOR DE BESLISSINGEN VAN
DE RECHTBANKEN VOOR OORLOGSSCHADE,
WANNEER DEZE BESLISSINGEN DEFINITIEF.
ZIJ.N GEWORDEN.-ARTIKEL H VAN HE'!'
KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 SEPTEMBER 1935 DAT AAN DE MAGISTRATEN,
GEROEPEN OM IN ZAKEN VAN OORLOGSSCHADE AAN GOEDEREN TE BESLISSEN,
TOELAAT DE GEHECHTIGDEN TE VEROORDEELEN AAN DEN STAAT TEHUG TE
BETALEN AL DE NIET VERSCHULDIGDE
SOMMEN DIE HUN WERDEN UITGEKEERD
UIT WEL.KE OORZAAK OOIC - 0NWETTIGHEID VAN DEZE BEPALING IN ZOOVER
ZIJ DE VERKREGEN HECHTEN VAN DE
GETEISTERDEN SCHENDT.
1°

regelen van het gemeene recht, 't is te
zeggen dat zij er zich moeten toe bepalen
de sto ffelij ke vergissingen te do en verdwijnen en de juiste bedoeling van den
rechter, die de beslissing heeft genomen,
duidelijk te maken (1). (Wetten op de
rechtbanken voor oorlogsschade, geordend den 25 April 1920, art. 68.)

2° De rechter in beroep, die kennis neemt
van een uitleggend of verbeterend vonnis,
kan dit vonnis hervormen door de uitlegging of verbetering van den eersten
rechter te vervangen door een andere uitlegging of een andere verbetering die
juister de bedoeling weergeeft van den
rechter van wien het oorspronkelijk vonnis is uitgegaan {1).
.
3° Gaat de grenzen van de uitlegging of van
de verbetering te buiten, de beslissing die,
op een aanvraag tot uitlegging of to!
verbetering, er zich niet toe bepaalt de
bedoeling van den rechter, die het oorsponkelijk vonnis heeft gegeven, juister te
omschrijven, maar dit vonnis hervormt,
zonder er op te letten dat het een eindvonnis is {1).
4° De bepaling van het Koninklijlc besluit
van 15 September 1935, luidens dewelke
de magistraten, bevoegd om in zaken van
oorlogsschade aan goederen te beslissen,
de gerechtigden kunnen veroordeelen al
de niet verschuldigde, uit welke oorzaak
ook uitgekeerde sommen terug te betalen,
kan geen afbreuk doen aan de rechten
die de geteisterden reeds hebben verkregen
door de beslissingen van de rechtbanken
van oorlogsschade, wanneer deze beslissingen definitief zijn geworden. (Koninklijk
besluit van 15 September 1935 tot bebepaling van de rechtspleging in zaken
van herstel der schade volgend uit oorlogsfeiten, art. 41.)
(ROOS, T. STAATSCOMMISSAHIS TE GENT EN
STAATSCOMMISSARJS TE GENT, T. ROOS.) '
AH.REST.
Gelet op de voorzieningen ingediend
door Roos en door den Staatscommissaris
tegen het arrest uitgaande van de rechtsmacht van hooger beroep voor oorlogsschade te Gent, in dato 24 April 1939;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn;
I. Aangaande de voorziening van Roos :
Over het middel : schending v:an artikel 1319 -en 1320 van het Burgerlijk Wet-

1° Derechtbanken voor oorlogsschade kunnen

hun beslissingen niet alleen uitleggen
maar ook verbeteren; die uitlegging en
verbetering zijn onderworpen aan de

(1) Zie de nota bij dit arrest, ·van den
H. eerste advocaat generaal Leon Oor:.;til, in
Bull. en PASIC., 1940, I, 241.

-92. -boek, doordat het arrest geen acht heeft
geslagen op de bewijskracht verschuldigd
aan het vonnis der rechtbank voor oorlogsschade te Dendermonde, in dato 15 Maart
1924, dat, eindbeslissing geworden, de
rechten van den aanlegger in zake vergoedingen voor oorlogsschade had gereg'eld;
Overwegende dat een vonnis der rechtbank van oorlogsschade in dato 15 Maart
.. 1924 het bedrag der vergoedingen, waarop
de aanlegger hoof dens oorlogsschade mocht
aanspraak maken, had bepaald; dat het
daarvan afgetrokken had,namelijk,als van
den bezetter reeds ontvangen, de sommen
van 405.'284 fr. 25; en van 202.500 frank,
samen 607.784 fr. 25; dat het, bij het
vaststellen van de slotrekening, aan den
aanlegger 8.467 fr. 70 had toegekend, er
bijvoegende dat de vergoedingen van
herstel, min de som van 607.784 fr. 25, een
intrest opbrachten van 5 t. h. vanaf
1 J anuari 1920;
Overwegende dat tegen dit vonnis
hooger beroep werd ingesteld door den
aanlegger, maar dat deze van zijn hooger
beroep afstand deed en dat de afstand
gedecreteerd werd bij arrest van het Hof
. voor oorlogsschade te Gent, in dato
16 September 1930;
Overwegende dat de Staatscommissaris
daarna een rechtspleging instelde tot interpretatie en verbetering van het aldus
ontstane eindvonnis;
Overwegende dat de rechtbank voor oorlogsschade te Gent,- waar de bevoegdhe- ·
den der rechtbank voor oorlogsschade te
Dendermonde waren overgebracht geweest
- bij vonnis van 30 Juni 1936, de hierboven aangehaalde som van 607.784 fr. 25
op 658.069 fr. 47 bracht; dat ze eveneens
het cijfer der vergoedingen wijzigde en
aldus hierop uitkwam dat de aanlegger,
ver van een batig saldo te bekomen, ten
onrechte 19.820 fr. 77 had ontvang'en
waarop de Staat recht had de interesten
te vorderen vanaf 20 Maart 1935, dag
waarop de gesinistreerde het bedrag 1ijner
schuld heeft gekend;
Overwegende dat de rechtsmacht van
hooger beroep voor oorlogsschade, op hooger beroep van den Staatscommissaris, in
het bestreden arrest van 24 April 1939,
beslist dat de van den beretter ontvangen
som niet 607.784 fr. 25 of 658.069 fr. 4 7
bedroeg, maar 731.188 fr. 30, omdat de
rechtbank voor oorlogsschade te Dendermonde, bij vergissing, een som van
100.904 fr. 05 verzuimd had en een som
· van 225.000 frank slechts voor haar 9/10,
hetzij 202.500 frank, in rekening had ge, bracht;
Dat, ten slotte, het. bestreden arrest,
bij interpretatie van het eindvonnis, dat

den aanlegger schuldeischer van den Staal;:
maakte, integendeel den aanlegger veroordeelde tot het terugbetalen aan den
Staat van 114.936 fr. 35 met de gerechte. lijke interesten vanaf de uitspraak van het
arrest, oogenblik waarop de gesinistreerde
« op de hoogte werd gesteld van het onver·
schuldigde »;
Overwegende dat het vonnis der recht-·
bank voor oorlogsschade te Dendermonde,
in dato 15 Maart 1924, geen enkele duisterheid be vat; dat het derhalve geen aanleiding gaf tot verklaring' in den echten zin
van het woord;
Overwegende, weliswaar, dat artikel 68der wetten op de hoven en rechtbanken
voor oorlogsschade,op 25 April1920samengeordend, onder het woord « verklaring »
ook de verbetering toelaat der materieele
vergissing'en welke in de arresten en de
vonnissen dezer rechtsmachten voorkomen·
M;ar overwegende dat deze verbeteringslechts mag gedaan worden in de voor~
waarden waarin de grondbeginsels van het
gemeene recht de verbetering van de beslissingen der hoven en rechtbanken; die
deel uitmaken van de rechterlijke macht,
toelaten, 't is te zeggen enkel in het g'eval
waarin ze uitsluitend het goedmaken
beoogt van een zuiver materieele vergissing en aldus het juist gedacht van den
rechter, die heeft uitgesproken, op te
helderen;
Overwegende dat. artikel 41 van het
Koninklijk besluit van 15 September 1935,
- luidens hetwelk de magistraten die
ertoe geroepen zijn in zake oorlogsschade
aan goederen uitspraak te doen, de begunstigden ertoe mogen veroordeelen alle
niet verschuldigde sommen, die hun om
het even welke reden gestort zouden
zijn, in hoofdsom en rente aan den Staat
terug te betalen, - zonder verband is met
het verbeteren der beslissingen der rechtsmachten in zake oorlogsschade; dat,
overigens, een Koninklijk besluit niet
bij machte zou zijn de rechten aan te
tasten welke de gesinistreerden door deze
beslissingen, wanneer ze eindbeslissingen
zijn geworden, bekomen;
Overwegende dat noch uit het bestreden
arrest, noch uit eenig stuk der rechtspleging blijkt, dat de rechtbank voor
oorlogschade te Dendermonde, eenerzijds de som van 100.904 fr. 05, waarop
ze niet zinspeelt, en, anderzijds, de som
van 225.000 frank eerder dan deze van
202.500 frank, welke ze in rekening heeft
gebracht, als sommen van den bezet~er
ontvangen, van de vergoedingen zou willen aftrekken hebben;
Dat, integendeel, uit de beweringen

-door den Staatscommissaris geuit v66r het
vortriis der rechtbank voor oorlogsschade
te Gent en v66r het bestreden arrest,
hlijkt, dat de rekening ~.Iechts na meuwe
.opzoeking~n en.. be:ekemngen en na aarzelingen emdehJk rs opgemaakt geweest,
:zooals ze door het bestreden arrest bekrachtigd werd;
Dat dit laatste zulks, ten andere, vast.stelt zeggende dat, rekening gehouden,
namelijk, met de veelvuldige wijzi.gingen
in de conclusies door den Staat m den
aanleg tot verklaring genomen, men moet
aannemen dat de· gesinistreerde cc van het
niet-verschuldigde slechts.zal op de hoogte
,gebracht worden " bij de uitspraak van
het Hof;
Dat het arrest aldus bekent dat het,
- ver van zich ertoe te beperken het gedacht op te helderert door de rechtha~k
voor oorlogsschade te Dendermonde m
haar vonnis, in dato 15 Maart 192~ beDogd - na een nieuw onderzoek van den
grond der zaak, dat vonnis gewijzigd heeft
zonder acht te slaan op zijn karakter van
·eindbeslissing;
Dat het, derhalve, de in het middel
.aangehaalde wetsbepalingen schendt;
11. Aangaande de voorziening van den
.Staatscommissaris :
Overwegende dat de verbreking, die op
de voorziening van Roos zal b~vo~en wor·den het voorwerp der voorzrenmg van
den' Staatscommissaris doet wegvallen,
die aan het arrest enkel verwijt dat het
.zich, - bij de bsrekening der interesten
door den gesinistreerde aan den Staat als
gevolg van de bew~~rde. verbetering verschuldigd, -.te vrrJgevrg heett getoond;
Om die redenen, het Hof voegt de. vo.or·zieningen samen, en, op de voor·zrenmg
van Roos, verbreekt het bestreden arrest;
beveelt dat onderhavig arrest zal over:geschreven worden op de registers der
rechtsmacht van hooger beroep voor oorlogsschade te Gent en dat melding er van
·zal gemaakt worden op den kant der vernietigde beslissing; verwerp~ d~ voor·ziening van den Staatscommrssarrs.; verwijst de zaak naar den raadsheer m het
Hof van beroep te Brussel aangesteld om
in graad van beroep uitspraak te doen
-Dver de betwistingen in zake oorlogsschade
in dit rechtsgebie~.
3 October 1940.- 1e Kamer.- Voor.zitter, H. Hodum, raadsheer waarne~end
voorzitter. ---,- Verslaggever, H. De Wrlde.
Gel~jkluidende conclusie, H. Leon
.Cornil, eerste advocaat generaal.
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7 October 1940.

1o

VERJARING IN STRAFZAKEN. '---WANBEDRIJF DOOR VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN OVERTREDING GEWORDEN. PUBLIEKE VORDERING VERVALT NA EEN JAAR.

2o

VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. VERBREKING OMDAT DE PUBLIEKE VORDERING VERJAARD
WAS.- GEEN VERWIJZING.

so

VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. VERBREKING VAN DE
BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING STREKT TOT VOORDEEL VAN DE
BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PAR-·
TIJ.

~o VERJARING IN STRAFZAKEN. -

PUBLIEKE VORDERING VERJAARD. BRENGT GEEN VERJARING MEDE VAN DE
BURGERLIJKE VORDERING, DIE TE BEKWAMER TIJD IS INGESTELD.
50 VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. VERBREKING VAN· DE
BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING OMDAT DIE VORDERING VERJAARD
WAS. STREKT ZICH NIET UIT TOT DE
BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE VORDERING, TE BEKWAMER TIJD INGESTELD •

1° Wanneer de rechtsmacht van wijzen beslist dat het feit, wegens verzac~t~nde omstandigheden, slechts met po!!twstraffen
kan gestraft worden, moet__z~J •. wanneer
het feit sedert meer dan een Jaar werd
gepleegd de publieke vordering vervallen ve'rklaren door verjaring (1}. (Wet

van 17 April1878, artt. 21, 2S en 26.)
2o Wanneer de beslissing over de publieke
vordering verbroken wordt omdat die
vordering verjaard was, bestaat er geen
grand tot verwijzin g (2). . .
so De verbreking van de beshssmg ot·er de
publieke vordering strekt tot . ?JOordeel
van de burgerlijk verantwoordel~Jke partij (S}.
.
. .
.
~o De verjartng va~ de pubh.eke. vo1·denng
brengt niet met ztch de verJartng van ~e
burgerlijke vordering, gesteund op ~et
misdrijf; wanneer laatstbedoelde vordenng
te bekwamer tijd is ingesteld (~).
(1) Verbr., 25 Mei 1937 (Arresten van het
Hot van verbreking, 1937, biz. 50; Bull. en
PASIC., 1937, I, 156); 5 Juni 1939 (ibid.,
1939, b1z. 68.; Bull. en PAsiC., 1939, I, 276),
(2) Verbr., 5 Juni en 24 October 1939

(Bull. en PABIC., 1939, I, 276 en 436) .
. (3) Verbr., 31 October 1939 (Bull.

en
PASIC., 1939, I, 452).
(4) Verbr., 7 Juni 1939 (A1'1'esten van het
Hot van verbreking, 1939, biz. ).68).

-945° De verbreking van de beslissing over de
·publieke vordering, uitgesproken omdat
deze vordering verjaard was, strekt zich
. nict uit tot de beslissing gewezen over de
burgerlijke vordering, ingesteld 1J66r het
·verstrijken van den termiJn der verJaring
van de publieke vorderin g {1).

{BAUWENS, T. REQUILE.)
ARREST.

Overwegende dat de burgerlijke vorde-.
ring, ingesteld v66rdat de publieke vor- ·
dering verjaard was, ontsnapt aan de verjaring die ·daarna de publieke vorderingte niet doet ;
Overwegende . dat de aanlegger tot
staving zijner voorziening geen enkel middel inroept;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis, doch in zoover slechts
het uitspraak heeft gedaan over de publieke vordering en aangaande de geldboete en de kosten jegens de burgerlijk
verantwoordelijke partij; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de· registers der rechtbank van eersten
aanleg te Gent en dat melding er van zal
gemaakt worden op den kant der vernietigde beslissing; zegt dat er geen aanleiding bestaat tot verzending; verwerpt
de voorziening voor 't overige; veroordeelt den aanlegger tot de kosten.
7 October 1940.- 2eKamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Janssens·
de Bisthoven, advocaat generaal.

GBlet op het vonnis, op t. April 1940
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Gent, zetelende ii:l graad van beroep in
zake eenvoudige p01itie;
I. Voor zoover het vonnis uitspraak
heeft gedaan over de publieke vo'rdering :
Omtrent het middel ex officio ~·-scherr
ding van artikels 21, 23, 26 en 28 der wet
van 17 April1878:
Overwegende dat uit het bestreden von-·
nis blijkt dat het misdrijf, wegens hetwelk
de aanlegger v66r het gerecht werd gedaagd, begaan werd op 13 September 1938;
dat het bestreden vonnis, waarbij verzachtende omstandigheden ten voordeele
van den aanlegger worden aangenomen,
deze veroordeeld heeft tot een geldboete
van 1o·frank, het misdrijf aldus bestempe2e KAMER.- 7 October 1940.
lend als eei:l overtreding;
Overwegende dat het vonnis werd uitgesproken op t. April1940, dus meer dan HUUR VAN WERK.- ARBEIDSOVEREENKOMST. - SCHADE AAN DEN PAeen jaar na .den datum van het misdrijf
TROON VEROORZAAKT DOOR ARBEIDER.
en dan wanneer de verjaring der publieke
- SCHADELIJK FElT GEPLEEGD .BUITEN
vordering verkregen was;
BEDIENING VAN DEN ARBEIDER.
Dat het bestreden vonnis aldus de in
het middel aangeduide wetsbepalingen Wanneer de rechter vaststelt dat de arbeider
geschonden heeft;
het schadeliJ!c feit, waarvoor ziin werkOverwegende dat, wegens ondeelbaargever schadevergoeding eischt, gepleegd
heid, de verbreking der beslissing over de
heeft tijdens arbeid verricht buiten en
publieke vordering de verbreking met zich
zelfs tegen de arbeidsovereenkomst, kan
sleept der beslissing jegens de burgerlijk
hiJ daaruit wettelij k afleiden dat dit feit
verantwoordelijke partij die bij verooris geschied buiten de bediening waartoe
deeling de geldboete en de kosten moesl
de arbeider werd gebruikt. {Wet van
dragen;
10 Maart 1900, art. 8.)
II. Voor zoover het bestreden vonnis
uitspraak heeft gedaan over de burger{MAERTENS, T. HUBERT.)
lijke vordering :
Overwege)lde dat deze vordering ingeARREST.
leid werd · door de rechtstreeksche dagGelet
op
het
bestreden vonnis, op
vaarding aatJ. den aanlegger op 19 April
1939 gegeven, dan wanneer de verjaring 28 Februari 1940 door de rechtbank te
der publieke vordering nog niet verkregen Brugge, zetelmd als rechter van beroep
·
was, vordering gestuit door daden van in politiezaken, gewezen;
I. Wat de voorziening betreft voor
onderzoek gesteld binnen de zes maanden
vanaf den datum van het misdrijf, en zoover ze de publieke vorderingbedoelt :
Overwegei:lde dat de bestreden beslissing
- namelijk door de dagvaarding aan den
verweerder op 16 Februari 1939 gegeven; . werd geveld op een rechtspleging waarin
de substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroor(1) Verbr., 5 Juni en 24 October 1939
. deelingen overeenkomstig de wet zijn;
(Bull. en PASIC., 1939, I, 276 en 436).
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ordening, van 21 November 19p8,
II. Wat de voorziening betreft voor
zelfde be paling).
zoover ze de burgerlijke vordering bedoelt :
Omtrent het middel : schending van
artikel 8 der wet van 10 Maart 1900, door- {PROCUREUR GENERAAL TE GENT EN
BESTUUR VAN FINANCIEN, T. DEdat het bestreden vonnis beslist dat dit
BAILLIE.)
artikel in de zaak niet van toepassing is,
dan wanneer het ongeval, oorzaak der
ARREST.
schade, waarvan de burgerlijke partij verGelet op het bestreden arrest op
goeding heeH bekomen, in de uitvoering,
of ten minste naar aanleiding van de 5 Maart 19~0 door het Hof van beroep te .
uitvoering van het arbeidscontract is Gent gewezen;
Omtrent het eenig middel det voorzieoverkomen;
.
Overwegende dat de bestreden beslis- ning van het Beheer van financiiin, midsing vaststelt dat de aanlegger verplicht del dat, op de voorziening van den procuwas, zoodra hij met de herstelling, waHr- reur generaal te Gent, ambtshalve door
mede hij door den verweerder belast was, het Hof wordt ingeroepen : schending van
gedaan had, onmiddellijk naar Brugge artikel 3, § 1, van het ministerieel besluit
terug te keeren, waar hij, normaal, rond van 21 November 1933, houdende, in.
21 ,~5 uur kon terug zijn, en dat al de uitvoering van artikel 25 der wet van
reizen door hem buiten deze uren gedaan 10 April 1933, ordening der wetsbepalinbuiten het werkkontrakt, en zelfs er gen betreffende het fiscaal regime van bier;
tegen, gedaan waren;
Overwegende dat, luidens artikel 3,
§ 1, van het Koninklijk besluit nr 228.
Overwegende dat bestreden vonnis uit
de aldus bedoelde feiten wettelijk beeft van 16 December 1935, bekrachtigd door
kunnen afleiden dat de schadeberok- het eenig artikel 78 der wet van ~ Mei
kenende daad door den werkman ge- _1936, samengeordend door ministerieel
pleegd werd buiten de bediening waarin besluit van 21 November 1938, « bij verhij gebezigd was;
vaardiging van een brouwsel zonder voorDat daaruit voortvloeit dat het middel atgaande aangitte », wordt de overtreder,_
niet mag aangenomen worden;
afgezien van de boete voorzien in alinea 1
Om die redenen, het Hof verwerpt de van gezegd artikel 3, § 1, gest.raft met een
voorziening; veroordeelt den annlegger tot gevangzitting van vier tot twaalf maanden,.
en de verbeurdverklaring wordt steeds.
de kosten.
uitgesproken van toestellen of gereed~
7 October 1940. - 2e Kamer. - Voor- schappen
waarmede het bedrog gepleegd
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
is, alsmede van de stoffen welke tot de
voorzitter. --c- Verslaggever, H. Bail. vervaardiging gediend hebben of daartoe
Gelijkluidende conclusie, H. R. Janssens de
bestemd waren, en, voorts nog, van. de
Bisthoven, advocaat generaal.
vervaardigde producten »;
·
Overwegende dat aan het arrest wordt
verweten geweigerd te hebben op den
verweerder deze hoo'fdzakelijke gevan2" KAMER. - 7 October 1940.
genisstraf en verbeurdverklaring toe te
DOUANEN EN ACCIJNZEN.- FISCAAL passen, onder voorwendsel dat het, in
REGIME. VAN HET BIER. - BROUWSEL onderhavig geval, niet gaat over de
GEMAAKT ZONDER VOORAFGAANDE AAN- "vervaardiging van een brouwsel » (« la
confection d'un brassin ») in den zin van
GIFTE. - BEGRIP.
de wet;
.
Het brouwsel, bedoeld bij artikel 3, § 1,
Overwegende dat, luidens het arrest, de
van het Koninklijk besluit nr 228 van woorden «hrouwsel » en « brassin » betee16 December 1935 betreffende het fiscaal
kenen een hoeveelheid vervaardigd bier~
regime van het bier, bestaat met uit een
dat, indien de Nederlandsche tekst "bij
bepaalde hoe'veelheid bier waarvan de
vervaardiging van een brouwsel » zoowel
vervaardiging voltooid is, maar uit een een begonnen als een voltooide vervaardihoeveelheid bie1· dat wordt toebereid. Men
ging kan beteekenen, de Fransche tekst
moet het brouwsel als vervaardigd be- « a ete confectionne » onbetwistbaar aileen
schouwen, wanneer zijn samenstelling , op een voltooide' daad wijst, namelijk op
zoodanig is dat zij toelaat dadelij k te een vervaaroiging die voltrokken is; dat
beginnen met de 1•errichtingen van het de woorden van den Nederlandschen
fabriceere.n, waarvan het vormen van het tekst : " bij vervaardiging van een brouw- .
brouwsel slechts een voorbereidende phase sPl » dus, bij vergelijking met den Franis. {Ktm. besl. n' 228 van 16 Decem- scherr tekst, moeten verstaan worden als
ber 1935, art. 3, § 1; Minist. besl. tot volgt « als een brouwsel bier vervaardigd is.

-96geworden »; dat, volgens de vaststellingen
der verbalisanten, het in onderhavig geval
aldus niet was, waaruit het arrest afleidt
dat de hoofdzakelijke · gevangenisstraf en
<l~ verbeurdverk~arin&' op den beklaagde
met van toepassmg z1jn;
Overwegende dat geen enkele wets- of
reglementaire bepaling den zin der woorden " nrassin » en " confectionne » nader ·
omschrijven; dat men, derhalve, voor de
interpretatie der wet, deze woorden in
hun gewone beteekenis moet nemen;
Overwegende dat,. volgens deze, "un
brassin )) niet beteekent zooals de rechter
van beroep verklaart, een zekere hoeveelhei~ ~ier waarvan de vervaardiging volto01d 1s, maar wel een zekere hoeveelheid
bier in bereiding, wat een verzameling
van g'rondstoffen veronderstelt, die onder
de werking van de warmte en de gisting
eind~_lijk het bier voortbrengen; dat, anderziJds, zoo, in de omgangstaal, het
Fransche werkwoord " confectionner )) zonder barbarisme mag toegepast worden op
het vervaardigen van het aldus bepaald.
« brassin )), het klaarblijkelijk niet passen
zou om de voortbrengst te kenmerken
van het bier 1elf, dat "gefabriceerd ))
(« fabriquee »}en niet « geconfectionneerd ))
(« confectionnee »} wordt; dat het brouwsel
{« le brassin »} aldus , moet beschouwd
worden als " geconfectionneerd » wanneer
zijn samenstelling zoo is dat onmiddellijk
de verrichtingen kunnen aanvangen van
de eigenlijke fabriceering, waarvan het
maken van het brouwsel slechts een voorbereidende phase is;
Overwegende dat de interprehtie, door
het arrest aan de kwestieuze woorden
,gegeven, dus niet kan aangenomen worden, en dat de rechter in hooger beroep,
door enkel. op deze verkeerde interpretatie te steunen om, op den verweerder
de toepassing te weigeren van de boofdukelijke gevangenisstrat en van de verbeurdverklaring, de wetsbepalingen heeft
overtreden waarvan de schending is aangeklaagd;
En overwegende, voqr het overige, dat
de bestreden beslissing werd geveld op
·een rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van nietigheid voorge·schreven rechtsvormen werden na:geleefd
en dat de uitgesprokim veroordeelingen
ov~reenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verbreekt net
bestreden arrest, doch slechts voor zooveel het geweigerd heeft jegens den verweerder de hoofdzakelijke gevang'emsstraf en de verbeurdverklaring uit te
spreken; 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 op
den kant van het gedeeltelijk vernietigd,
arrest; veroordeelt den verweerder tot de
ko~ten; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
7 October 1%0. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzi~~er .. Verslaggever, I-I. Fauquel.
- G~ltJklutdende conclusie, H. R. Janssens
de B1sthoven, advocaat generaal.
2e KAMER. -

14 October 1940.

1° BELASTING OP DE INKOMSTEN.

- FISCALE COMMISSIE. - VERMELDING
VAN DE IDENTITEIT DER LEDEN DIE
GEZETELD HEBBEN. - REDEN.
2° BELASTING OP DE INKOMSTEN.
F.ISCALE COMMISSIE. PROCESVERBAAL. VERMELDING VAN DE
IDENTITEIT DER LEDEN. - VEREISCHTE
MELDINGEN.
3° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN.- FISCALE ZAKEN. - PROCESVERBAAL VAN DE FISCALE COMMISSIE
DAT DE IDENTITEIT VAN DE LEDEN
VERMELDT. ARREST VERKLAREND
DAT HET PROCES-VERBAAL DEZE IDENTITEIT NIET VERMELDT. - SCHENDING
VAN DE BEWIJSKRACHT DER AKTEN.
1° De vermelding van de identiteit der leden
d~~ deel uitm;aken van: de fiscale commissie:
btJ het advws voorzwn door de artikelen
55 en 56 van de wetten geordend bij
Konin~lijk ?esluit van 12 September
19~6, .ts veretscht om aan den belastingpltchttge toe te laten .na te gaan of die
leden bevoegd waren zitting te houden (1).
2° Het proces-verbaal houdend advies van
de fiscale commissie, voorzien bij de
a~~ikelen. 55 ~'!"' 56 van de wetten geordend
btJ KomnkltJk besluit van 12 September
1936, verschaft aan den belastingplichtige voldoende inlichtingen aangaande de
id~nt~teit _der leden van de fiscale commtsste, dte gezeteld hebben, wanneer het
d~ handteekening vertoont van de leden
dte met den controleur hebben zitting
gehouden, op deze handteekening de aanwijzing volgt van den naam en voornaam
van de onderteekenaars met opgave van
hun woonplaats of van de overheid die
hun op,dracht heeft gegeven, en bovendien
de controleur zelf het advies heeft geteekend (2).
(1) en (2) ,Zie Verbr., 19 December 1939
(Bull. en PASIC., 1939, I, 528); vergelijk
Verbr., 22 Februari 1937 ( Bttll, en PASIC.,
1937, I, 68).

-973° Schendt de bewijskracht van het procesverbaal houdend advies van de fiscale
comrnissie, het arrest waarbij wordt verklaard dat het proces-verbaal de identiteit
van de leden, die hebben gezeteld, niet
vermeldt, dan wanneer die identiteit wel
is verrneld.
(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. COMPAGNIE
AGRICOLE ET HYPOTIIECAIRE ARGENTINE,
IN VEREFFENING.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel den 6 December 1939 gewezen;
Over het eenig middel tot cassatie :
schending van artikelen 97 en 112 der
Grondwet, 1317 tot 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 214 tot 251 van het Wethoek van burgerlijke rechtspleging, 15,
20, 55, 56, 59 en 65 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld door de Koninklijke besluiten
van 6 Oogst 1931 en 1.2 September 1936,
doordat het bestreden arrest de verhalen
ontvangt, ze gegrond verklaart, en de
aanslagen, door de beslissingen van den
directeur, in dato 8 Februari en 27 November 1937 vastgesteld, nietig verklaart
om reden dat het proces-verbaal der
fiskale commissie, die voor de vaststelling
der betwiste taksen geraadpleegd werd,
de eenzelvigheid niet aanstipt der !eden
die de zitting van 4 September 1936 hebben bijgewoond :
Over den grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerster aangevoerd en
afgeleid uit het feit dat dit middel, eenvoudig en nauwkeurig, in de uiteenzetting
ingedeeld wordt, ten eerste, in twee gedeelten volgens de aanslagen die het voorwerp uitmaken van elk der twee directoriale beslissingen, welke door het bestreden arrest nietig werden verklaard; en
dan nog onderverdeeld : het eerste in twee,
en het tweede in drie onderdeelen wat
als gevolg heeft het middel onduidelijk te
maken :
Overwegende dat de directoriale beslissing, in dato 8 Februari 1937 en deze,
in dato 27 November 1937, elk het voorwerp hadden uitgemaakt van een verhaal
v66r het Hof van beroep, en dat dit Hof
de twee zaken als verknocht heeft samengevoegd;
Overwegende dat het verzoekschrift,
door nopens elk dezer zaken onderscheidenlijk te argumenteeren, enkel een oorspronkelijk bestaande onderscheid heeft
hersteld, en dat dit onderscheid geenszins
de duidelijkheid van het middel heeft
benadeeld;
VERBR., 1940.-7

Overwegende, anderzijds, dat uit de
betwiste onderdeelen niet minder duidelijk voortvloeit dat de aanlegster staande
houdt : dat het advies der fiscale commissie noch omtrent de aanslagen door de
eerste directoriale beslissing bedoeld,
noch omtrent deze door de tweede beslissing bedoeld diende ingewonnen; dat,.
althans, de wet den controleur niet verplichtte de samenstelling der fiscale commissie aan te duiden; eindelijk, dat de
identiteit der !eden, die de zitting van
4 September 1936 bijwoonden, vaststaat;
Waaruit volgt dat de grond van nietontvankelijkheid niet kan aangenomen
worden;
Ten gronde : over het onderdeel van het
middel dat de schending inroept van artikel 97 der Grondwet en van artikelen 1317
tot 1320 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het bestreden arrest
de beraadslaging en de taxatie nietig verklaart om reden dat het proces-verbaal
der fiscale commissie de eenzelvigheid niet
vermeldt der !eden die de zitting in dato
4 September 1936 bijwoonden;
Overwegende dat uit het regelmatig
overgelegd proces-verbaal der zitting op
gezegden dag gehouden door de fiscale
commissie in de Controle der belastingen
te Brussel, ge afdeeling, samengesteld,
blijkt dat het advies met eenparigheid
van stemmen werd uitgebracht; dat de
akte de handteekening draagt der drie
!eden die met den controleur gezegde commissie samenstelden, en vermeldt dat
deze drie !eden zijn : HH. Van Elder,
Leon, Copernicstraat, 8, te Ukkel;
Bonne, Rodolphe, Koningsveldstraat, 10,
te Etterbeek, en Van Nuffel, Emile,
afgevaardigde der Stad Brussel; dat de
onderteekende controleur zich bij de
beslissing aangesloten heeft, en, eindelijk,
dat zij de handteekening draagt van gezegden controleur;
Overwegende dat de melding van de
eenzelvigheid der !eden van de fiscale
commissie vereischt is om den belastingschuldige in de mogelijkheid te stellen na
te zien of die !eden hoedanigheid hadden
om te zetelen;
Overwegende dat uit hierboven beschouwingen voortvloeit dat het procesverbaal der gezegde commissie deze eenzelvigheid vermeldt;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door de betwiste aanslagen nietig te verklaren om de eenige reden dat het procesverbaal der fiscale commissie de eenzelvigheid niet vermeldt der !eden die de
zitting bijwoonden, artikelen 97 der
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burger·
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lijk Wetboek, in 't middel bedoeld, heeft
geschonden;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere onderdeelen van het
middel, het Hof verbreekt bestreden ar'rest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overg_eschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding er van zal gemaakt woruen op
den kant der vernietigde beslissing; veroordeelt de verwei'ende vennootschap tot
de kosten ;' verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
H October 1940.- 2e Kamer. - VooTzitteT, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslaggeveT, H. Vitry. Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de

Termicourt, advocaat generaal.

1e KAMER.- 15 October 1940.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - AANDUIDING VAN HET WETSARTIKEL DAT ZOU
GESCHONDEN ZIJN, INDIEN DE VOORZIENING GEGROND WAS.
2° UITVINDINGSBREVET.
VooRWERP VAN HET BREVET BESTAANDE IN
EEN « PROCED!l: "· VOORWAARDEN
TOT BREVETEERING.
1° Het middel tot veTbTeking is ontvankelijk
wanneer het de schending opgeeft van de
wetsbepaling houdende het voorschrift
dat, volgens de omschrijving van het middel, mislcend werd.
2° Een « procede >> is, overeenlcomstig de
bewoording van artilcel 1 der wet van
24 Mei 1854, slechts vatbaar voor breveteering, _wanneer het als nijverheids- of
handelsvoorwerp lean geexploiteerd worden, en, tot nalcoming van deze voorwaarde, moet de beschrijving bevatten de
opgave van het technisc'/le middel of van
de technische middelen, die moeten worden aangewend om het nagestreefde doel
te bereilcen.

(IfACKIN, T. MEUTER, MICHA
EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op de bestreden arresten door het
Hof van beroep te Brussel in dato 29 Maart
1939- gewezen;
Overwegende dat de twee voorzieningen
door denzelfden aanlegger tegen twee
zelfde arresten van het Hof van beroep
te Brussel zijn gericht en dat, in de twee

zaken, hetzelfcle mid del ingeroepen wordt;
dat ze dus dienen samengevoegd;
Over den grond van niet-ontvankelijkheid door verweerders in cassatie afgeleid
uit het feit dat de aanlegger de bestreden
arresten de schending ten laste leggende
der bewijskracht van de akten, de zoogezegde geschonden wetsbepalingen niet zou
opgegeven hebben :
Overwegende dat de partijen de octrooibaarheid betwisten van het « algemeen
procede "• het voorwerp uitmakende van
het brevet van den aanlegger, betreffende
een klankfilm die moet geprojecteerd
worden v66r een publiek dat de door de
_acteurs gebruikte taal niet kent; procede
dat bestaat in rechtstreeks teksten aan
te brengen op een reeks opeenvolgende
beelden van een « positieve " film, zoodat
de toeschouwers deze vertaling kunnen
lezen terwijl ze de film zien en de !clankfilm hooren;
Overwegende dat de bestreden arresten
vaststellen dat dit algemeen procede, luidens de bewoordingen van zijn beschrijving, geen enkel bepaling begrijpt der
technische middelen welke in werking
moeten gesteld worden om het beoogde
resultaat te bereiken;
Overwegende dat de aanlegger deze
vaststelling' niet betwist, en, namelijk,
niet beweert dat ze in schending der
bewijskracht van de akte zou gedaan
geweest zijn; dat hij de afleiding in rechte
betwist welke de arresten uit deze vaststelling afleiden door te beslissen dat het
procede niet octrooibaar is juist omdat
het middel, waardoor de gewenschte uitslag moet bereikt worden, niet is aangeduid;
Dat de aanlegger de wetsbepalingen betreffende qe schending der bewijskracht
van de akten dus niet moest opgeven en
dat het volstaat, zooals hij het gedaan
heeft, artikel 1 der wet van 24 Mei 1854
op de uitvindingsoctrooien aan te halen,
dat g'eschonden zou geweest zijn, ingeval
het mid del was aangenomen geweest;
Op het eenig middel : schending van
artikelen 1, 4, 5 ,15 en 24 der wet van
24 Mei 1854 op de uitvindingsoctrooien; ·
van artikelen HOi, 1107, 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat het " algemeen procede " van het brevet Leif
Eriksen nr 380.468, in dato 10 J uni 1931,
van den aanlegger in cassatie - en dat
luidens de vaststellingen zelf van het arrest, in << rechtstreeks teksten aan te
brengen op een reeks opeenvolgende
beelden van een positieve film bestemd
tot het projecteeren » bestond - geen

octrooibaar procede, maar aileen de uitdrukking van een gedachte, niet vatbaar
voor breveteering, zou uitmaken, en zulks
onder het nie ~ passend en onjuist voorwendsel dat de alzoo opgeeischte uitvinding zou kunnen verwezenlijkt worden
door heel een categorie middelen of procedes, en dat het gebrek aan bepaling de
niet-octrooibaarheid onvermijdelijk zou
medeslepen, wat in strijd is met de wettelijke bepaling van de octrooibare uitvinding, en, ten gevolge van deze fout,
geweigerd heeft de aan verweerders verc
wetene namaking te erkennen; en niettemin alzoo heeft geoordeeld zonder te
ontkennen dat ieder technieker van de
bioskoop, gezien de opgave der betwiste
bepaling, bekwaam is het in werking' stellen van het procede ten uitvoer te brengen,
en zonder de conclusies van den aanlegger
te beantwoorden, waardoor uit dit feit
wordt afgeleid dat het procede geen eenvoudig niet-octrooibare gedachte maar
werkelijk een octrooibaar middel was om
op het witte doek het projecteeren te
bekomen van beelden met uitleggende
teksten tezelfdertijd, projecteering op het
wi~te doek welke, in zake, het resultaat is
en welke natuurlijk niet octrooibaar is :
Overwegende dat het " procede , dat
kan gebreveteerd worden een handelwijze
veronderstelt, een formuul, een reeks
verrichtingen is welke tot het bekomen
van een: produkt of een resultaat dienen;
dat dergelijk procede, zooals aile uitvinding of verbetering, slechts kan gebreveteerd worden; luidens de bewoordingen
zelf van artikel 1 der wet van 24 Mei 1854
op de uitvindingsoctrooien, wanneer het
in werking kan gebracht worden als voorw-erp van nijverheid of van koophandel;
Overwegende dat, om deze voorwaarde
te vervuilen, de beschrijving de aanduiding moet begrijpen van het of de
technische middelen, welke in werking
moeten gesteld worden om het nagestreefde
resultaat te bereiken;
Overwegende dat de bestreden arresten
in zake vaststeilen dat, zoo de beschrijving van het « algemeen procede , doet
kennen dat het op de beelden van een
klankfilm rechtstreeks den tekst der vertaling aanbrengt van de door de acteurs
gesproken woorden, zoodat de vertaling
tegelijk met de beelden en de klankfilm
verschijnt, men nochtans geen enkele aanduiding vindt nopens het of de middelen~
welk!l moeten gebruikt worden om deze
aanbrenging ten uitvoer te brengen;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Wat het tweede onderdeel van het middel betreft :
Overwegende dat de bestreden arresten

aan hun argumentatie meer nauwkeurigheid brengen door er bij te voegen dat de
in de beschrijving vastgestelde onbepaaldheid nog voortvloeit uit de woorden '' aile
middel hoe ook genaamd », woorden welke
de aanlegger in zijn conclusies gebruikt
wanneer hij opnieuw het algemeen betwiste pro cede uiteenzet;
Dat de bestreden arresten in den zin der
wet met redenen omkleed zijn;
Om die redenen, het Hof voegt de voorzieningen samen; verwerpt ze en veroordeelt den aanlegger tot de kosten en tot
de vergoeding van 150 frank jegens elk
der twee groepen van verweerders.
15 October 1940 . .,--- 1 e Kamer.- Vo01'zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Gesche,
procureur generaal.
1 e KAMER. -

17 October 1940.

MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE
TAXES. OVERDRACHTSTAXE EN
WEELDETAXE. IN HET BUITENLAND
GEKOCHTE EN IN HETLAND INGEVOERDE
KOOPWAREN. TAXE VERSCHULDIGD
OP HET OOGENBLIK VAN DEN INVOER.
- GRONDSLAG VAN DE TAXE, AANKOOPPRIJS EN BIJKOMENDE KOSTEN. - VERLIES VAN WAARDE, DOOR DE KOOPWAAR ONDERGAAN TUSSCHEN DEN AANKOOP EN DEN INVOER, ZONDER INVLOED.

De overdrachtstaxe (of weeldetaxe) die de
onder bezwarenden titel in het buitenland
verkregen koopwaren treft, is verschuldigd
op het oogenblik van den invoer, 't is te
zeggen bij het neerleggen van de aangifte
tot verbruik. Zij wordt berekend op den
koopprijs van de koopwaar (bij voorkomend geval vermeerderd met zekere bijkomende kosten), ook dan wanneer deze
koopwaar, ten gevolge van de bewerkingen, die geschied zijn tusschen het oogenblik van den aankoop en dat van zijn
invoer, van zijn waarde verloren heeft.
(Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taxes, Kon. besl. van 2 Maart
1927, artt. 1, 5, 6, 33 en 35.)
(BELGISCHE STAAT[MINISTERIE VAN FINANCIEN], T. VENNOOTSCHAP IN GEZAMENLIJKEN NAAM WAUCQUEZ EN C0 .)
ARREST

(1).

Gezien het bestreden arrest op 21 Juni
{1) Zie het bij dit arrest gegeven advies
van den H. advocaat generaal Janssens de
Bisthoven, in Bull. en PAsrc., 1940, I, 257.

-1001938 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over den grond van niet-ontvankelijkheid der voorziening, door verweerder afgeleid uit het gebrek aan duidelijkheid in het
opgeven der geschondene wetten :
Overwegende dat, zoo het juist is dat
aanlegger de opgave van zij~ middel aan.vangt met een lange opsommmg van wetsbepalingen nit het Wetboek der met het
zegel gelijkgestelde taxes welke het arr.est
heeft kunnen toepassen, - opsommmg
welke verwa,rd werd gemaakt door .de
omstandigheid dat elk dezer wetsbepalmgen vergezeld is van de lijst der wetteksten waardoor ze sedert hun afkondiging gewijzigd werden,- er op te merken valt dat aanleg•ger,in de opstelling van
zijn middel, z~rg ervo?r heeft ~edragen
diegene van d1e b.~pal~ng~n spec1aal aan
te duiden welke, ZlJllS mz1ens, het bestreden arrest zou geschonden hebben door
de overdrachtstaxe of de weeldetaxe niet
toe te passen op het deel der ingevoerde
stoffen die v66r den invoer, in monsters
waren ver~nderd geweest; dat zulks juist
het bezwaar is door aanlegger tegen het
bestreden arrest aangevoerd;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid derhalve niet gegrond is;
Over het middel afgeleid uit de schending van :
A. Volgende artikelen van het Wetboek
der met het zegel gelijkgestelde taxes, in
uitvoering van artikel 36 der wet van
8 Juni 1926, bij Koninklijk besluit van
2 Maart 1927 vastgesteld : 1 (zoo~ls ~~t
gewijzigd werd bij artikel1 van KonmkhJk
besluit van 18 December 1929, genomen
in uitvoering van artikel 202 van gezegd
Wetboek 6 der wet van 22 Juli 1931,
15 van Koninklijk besluit van 13 Januari
1933, genomen in uitvoering van artikel1,
§ 2 der wet van 30 December 1932),
5 6' 33 35 en 84o (zooals het gewijzigd
~erd bi{ artikel 1 van voormeld Koninklijk besluit van 18 December 1929, 1 van
Koninklijk besluit van 21 December 1929,
1 der wet van 2 Juli 1930 en 15 van
Koninklijk besluit van 13 Januari 1933),
85 (zooals het gewijzigd werd bij artikel1
van Koninklijk besluit van 18 December
1929 1 van Koninklijk besluit van 21 December 1929 1 der wet van 2 Juli 1930,
en 10 derwet van 22 Juli 1931), 93 (zooals
het gewijzigd werd door artikel 1 van
Koninklijk besluit van 18 December 1929,
1 van Koninklijk besluit van 21 December 1929 1 der wet van 2 Juli 1930, 10
der wet' van 22 Juli 1931, en 15 van
Koninklijk besluit van 13 Januari 1933),
95 (zooals het gewijzigd is bij artikel 1
van Koninklijk besluit van 18 December

1929, 1 van Koninklijk besluit van
21 December 1929 en 1 der wet van
2 Juli 1930);
B. Van artikel 179, tafel B, rubriek XIII letter A, van 't algemeen
reglement ~p de met het zegel gelijkgestelde taxes (samenschakeling der beschikkingen aangaande voormelde taxes)
genomen in uitvoering van artikel St. van
het Wetboek dezer taxes en bekrachtigd
bij de wet van 18 Juli 1927;
C. Van artikelen 1, t. en 39 der wet van
t. Maart 184o6 aangaande de stapelplaatsen
van koophandel, doordat het bestreden
arrest na vastgesteld te hebben dat toekomstige verweerster in verbreking, in het
buitenland stoffen heeft gekocht welke ze
in monsters heeft veranderd alvorens • e
in verbruik in Belgie te verklaren, beslist
dat de ·overdrachtstaxe of de weeldetaxe,
- wanneer het gaat over koopwaren
onderworpen aan deze belastingen, eischbaar op grond van artikelen 1, 33, 35 en 95
van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taxes en artikel 179, tabel B,
rubriek XIII letter A, van de algemeene
verordening bp dezelfde taxes, uit hoof~e
van den invoer dezer stoffen, op de bas1s
bij artikelen 5 en 6 van hetzelfde W etboek
vastgesteld deze artikelen bij artikel 95
van gezegct'Wetboek toepasselijk gemaakt
op de weeldetaxe, - niet verschuldigd is
om. reden dat de bewerking voortspruitende uit het veranderen der stoffen in
monsters, de belastbare waarde der stof,
op het oogenblik dat zij de stapelplaats
verlieten, te niet heeft gebracht, dan
wanneer de uitdrukkelijke, klare en nauwkeurig•e tekst der artikelen 1, 33, 35, 85
en 95 van hoogervermeld Wetboek, de
eischbaarheid van de overdrachtstaxe of
van de weeldetaxe decreteert, en dat
artikelen 5 6 en 95 van hetzelfde W etboek
vaststellen: dat de taxe verschuldigd is op
den aankoopprijs verm~erderd met .de
bijkomende kosten in artlkel 6 aangedm~,
en met den prijs van den handenarb8ld
die de bestemmeling aan de koopwaar
heeft doen ondergaan, v66r haar invoer
in het land;
Overwegende dat aile overdracht onder
een bezwarenden titel, zelfs in den vreemde
verricht aan de overdrachtstaxe onderworpen 'rs, maar dat, in zulk. geval, ~e
betaling er van slechts gesch1edt op t
oogenblik van den invoer, .'t is te z.eggen
ten tijde van de neerleggmg der mverbruiksverklaring der overgedragene koopwaar;
Overwegende dat de taxe berekend is
op den aankoopprijs van de overgedragene
waar, prijs waarin de kosten en andere

-101prestaties begrepen zijn door het contract
den aankooper ten laste g'elegd;
Dat deze prijs verhoogd mag worcj.en
met de kosten der bewerking gevergd
door de verandering welke de aankooper
de koopwaar doet ondergaan alvorens ze
in te voeren (artikelen 1, 5, 6 en 33 van
het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taxes) ;
Overwegende dat deze regels, luidens de
beschikkingen van titel IV van hetzelfde
Wetboek, op de weeldebelasting worden
toegepast;
Overwegende dat bestreden arrest vaststelt dat verweerder in verbreking, in den
vreemde, onder bezwarenden titel, stoffen
bekomen heeft welke hij vervolgens in
Belgie ingevoerd heeft;
Maar overwegende dat, daar de aankooper v66r den invoer een deel der stoffen veranderd had in waardelooze tusschen zijn clienten uit te deelen monsters,
het bestreden arrest geoordeeld heeft, dat
dit deel van de koopwaar, onder bezwarenden titel overgedragen, geen waarde
meer had op het oogenblik van den invoer,
zoodat op 't oogenblik waarop de reden
tot heffing der taxe ontstond, deze geen
grondslag meer had;
Overwegende dat de reden tot eischbaarheid der taxe niet de invoer der Iwopwaar is, maar hare overdracht onder
bezwarenden titel; dat het oogenblik van
den invoer den datum van betaling der
taxe is welke berekend wordt volgens
den aankoopprijs der overgedragene en
ingevoerde koopwaar; dat de omstandigheid dat de aankooper een deel van zijne
stoffen opgeofferd heeft om er monsters
van te maken en alzoo den verkoop ervan te vergemakkelijken, geen enkelen
invloed kan hebben noch op het karakter
van de overdracht, die onder bezwarenden
titel blijft voortbestaan, noch op den aankoopprijs van het geheel der koopwaar;
dat deze laatste in haar geheel ingevoerd
zijnde, de taxe berekend moet worden op
den totalen inkoopprijs;
Dat, door het tegenovergestelde te beslissen, het bestreden arrest de in het
middel aangehaalde beschikkingen geschonden he eft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven op de
registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding er van zal gemaakt
worden op den kant der vernietigde beslissing; veroordeelt a:mlegster tot de
kosten en verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik.

17 October 1940.-1 8 Kamer.- Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
Verslaggever, H. Waleffe.
voorzitter. - Gelijlcluidende conclusie, H. R. Janssens
de Bisthoven, advocaat generaal.

28 KAMER. -

21 October 1940.

OVEREENKOMST. - UITLEGGING.
BEDOELING VAN DE PARTIJEN. - UITLEGGING DOOR DEN RECHTER IS BINDEND, MITS ZIJ MET REDENEN OMKLEED
ZIJ.

De uitlegging aan een overeenlcomst gegeven
door den rechter, die zich steunt op de
overeenstemmende bedoeling van de partijen, is bindend, mits die uitlegging met
redenen omlcleed weze (1).

Eerste geval :
{VENNOOTSCIIAP « FILMS OSSO »,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel op 31 Januari
19/oO gewezen;
Over de twee samengevoegde middelen :
het eerste : schending van artikel 14,
§ 1, 4°, alinea 4, der wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld door Koninklijk besluit van 12 September 1936;
het tweede : schending van artikel 9,
alinea 2, en van artikel 4 van de FranschBelgische overeenkomst van 16 Mei 1931
bij de wet van 28 December 1931 goedgekeurd, doordat het bestreden arrest,
steunende op een valsch begrip van het
rechterlijk karakter van het auteursrecht,
een onderscheid maakt tusschen het louter
theoretisch auteursrecht en het werkelijk
productief maken van dit werk, en weigert : 1o de bezoldigingen door aanlegster
aan Fransche firma's, voortbrengsters
van cinematographische filmen, betaald,
te beschouwen als de tegenwaarde van het
gedeeltelijk afgestaan auteursrecht; 2° gevolglijk, inzake toepassing te· maken van
artikel 9, alinea 2 der voormelde FranschBelgische overeenkomst :
Overwegende dat, volgens deze middelen, de eischende vennootschap beweert
dat, luidens de contractueele betrekkingen
(1) Zie Verbr., 13 Juli HJ3!J (Bttll. en PAsrc.;
1!J3!J, I, 366); 15 Januari 1!J40 en 1 Augustus
1940 (ibid., 1940, I, 76 eu 105).
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voortbrengsters van cinematographische
filmen, welke te harer beschikking gesteld
worden om aan verscheidene uitbaters in
Belgie uitgedeeld te worden, er geen sprake
kan zijn van een verhuring, van een verpachting of van de concessie van een
roerend goed in den zin van ~o van artikel H, § 1, der wetten op de inkomstenbelastingen, maar wei van een werkelijk
afstaan der auteursrechten, dat als dusdanig aan de mobilienbelasting, door deze
beschikking voorzien, ontsnapt;
Overwegende dat het bestreden arrest,
steunende op het onderzoek der brieven
tusschen de Fransche fima's en de aanlegster gewisseld, beslist dat deze firma's
geenszins aan aanlegster de auteursrechten die ze op hun cinematographische
producten bezitten, hebben willen afstaan,
maar dat ze, den eigendom van het origineel hunner kunstwerken bewarende, haar
slechts afdrukken overhandigen met enkel
het recht om deze in Belgie tegen betaling
te projecteeren;
Dat het arrest daaruit afleidt dat de
contracten, tusschen aanlegsters en de
Fransche firma's aangegaan, moeten beschonwd worden als concessies van roerende goederen, aan de mobilienbelasting
onderworpen krachtens artikel H der
samengeschakelde wetten;
Overwegende dat deze beoordeelingen,
gegrond op de met redenen omkleede
interpretatie van de gemeenschappelijke
bedoeling der contracteerende partijen,
bindend zijn en aan het toezicht van het
Hof van verbreking ontsnappen;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt eischeres tot de
koste.n.
21 October 19~0.- 2e kamer.- Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
- Gelijkluidende conclusie, H. L. Cornil,
eerste advocaat generaal.
Tweede geval :
(VENNOOTSCHAP « METRO GOLDWYN
MAYER>>, T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op de bestreden arresten door het
Hof van beroep te Brussel, den 31 Januari
19~0 gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen gericht zijn tegen twee arresten door het
Hof van beroep te Brussel denzelfden dag,
·-tusschen dezelfde partijen gewezen; dat
zij hetzelfde middel inroepen en dezelfde
zaak aan het onderzoek van het Hof van

verbreking onderwerpen; dat zij dus verknocht zijn en dienen samengevoegd;
Over het eenig middel : schending van
artike1en 1~, ~ 0 , alinea ~. der wetten betreffende· de inkomstenbelastingen samengeschakeld door Koninklijk besluit van
12 September 1936; 113~, 1183, 1582,
158~, 1591 en 1709 van het Burgerlijk
Wetboek; 97 der Grondwet; 1, 2, 3, 15,
16 en 18 der wet van 22 Maart 1886;
3, 13 en H der internationale conventie
op 2 Juni 1928 te Rome gesloten, goedgekeurd bij het eenig artikel der wet van
16 April 193~, doordat het bestreden arrest, - alhoewel het vaststelt : a) dat de
eischende vennootschap en de vreemde
vennootschap, die haar de cinematographische filmen Ievert, elkander als koopster en verkoopster hebben gekwalificeerd;
b) dat de aanlegster gerechtigd is in Belgie
de proeven te verkoopen welke haar geleverd werden, - niettemin beslist dat de
door gezegde aanlegster aan deze vreemde
vennootschap betaalde uitkeeringen aan
de mobilienbelasting onderworpen zijn,
als de opbrengst uitmakende van een
concessie van roerende goederen; dan
wanneer de tusschen aanlegster en de
vreemde vennootschap gesloten overeenkomsten, welke als voorwerp hebben den
verkoop - tegen een ten minste bepaalbaren prijs - van de filmen of van de
afdrukken dezer met den gedeeltelijken
afstand der er bijbehoorende auteursrechten, en zonder bezit waarvan het wer:k
in het publiek niet zou kunnen geprojecteerd worden, verkoopen of ten minste
onbenoemde contracten uitmaken; dat, in
aile geval de aan de vreemde vennootschap betaalde uitkeeringen de opbrengst
niet vertegenwoordigen van een verhuring
of van een concessie van roerende goederen
en door de mobiliiinbelasting niet mogen
getroffen worden :
Overwegende dat de bestreden arresten
vaststeilen dat de aanlegster erkent dat
de overeenkomsten gesloten tusschen haar
en de vreemde vennootschap, voortbrengster van cinematographische filmen,
deze laatste verplichten aan de eerste,
gedurende een tijdperk van een jaar, een
zeker aantal proeven van haar producten
te leveren, proeven welke de aanlegster
enkel in Belgie mag verkoopen, verhuren
of exploiteeren, tegen betaling van 75 procent van de bruto geregistreerde opbrengst; dat de comptabiliteit onderzocht
moet worden door een deskundige door de
vreemde vennootschap aanvaard; dat al
de door deze laatste toegekende rechten,
na het tijdperk van uitdeeling, naar haar
terugkeeren en dat de aanlegster gelast is
aile inbreuk op de rechten, welke de
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vreemde vennootschap over al haar producten bezit, in rechte te vervolgen;
Overwegende dat de arresten uit deze
vaststellingen afleiden dat in zake geenszins sprake is van een koopcontract, vermits er nanielijk geen definitieve overhandiging aan de aanlegster bestaat van
den eigendom der te harer beschikking
gestelde proeven; dat er ook zelfs geen
gedeeltelijke afstand der auteursrechten
bestaat, vermits de last door de vreemde
vennootschap aan aanlegster gegeven om
de inbreuken te vervolgen, nopens cinematographische producten begaan, van haar
klaar inzicht doet blijken den eigendom er
van te bewaren;
Overwegende dat de arresten daaruit
de conclusie trekken dat de vreemde vennootschap << eigenaarster is gebleven van
haar werken », dat ze ten bate van aanlegster slechts afstand heeft gedaan « voor
een beperkten tijd en op een beperkt
grondgebied van zekere afdrukken, tegen
een zekere som vooraf te nemen op de
bruto opbrengst van de ontvangsten der
vertooningen; dat ze dus niet haar
recht maar wei haar kunstwerk zelf heeft
verhandeld, en in Belgie gezocht heeft
alle inkomsten. te verwezenlijken welke
haar productPn er zouden kunnen opbreng'en ... ; dat het betwist contract... ten
minste moet beschouwd worden als een
concessie van roerende goederen die aan
de mobilienbelasting onderworpen is ... »;
Ovei'wegende dat deze beoordeelingen,
gegrond op de met redenen omkleede
interpretatie van de gemeenschappelijke
bedoeling der contracteerende partijen,
bindend zijn en aan het toezicht van het
Hof van verbreking ontsnappen;
Om die redeneh, het Hof voegt de voorzieningen samen, verwerpt ze; veroordeelt
de aanlegster tot de kosten.
21·0ctober 19110.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. 'iValeffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, 1-I. Lambinet.
·- Gelijlcluidende conclusie, H. L. Cornil,
eerste advocaat generaal.
2e

KAMER. -

21 October 1940.

1°

MIDDELEN TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING.---,
VOORZIENING ENKEL INGESTELD TEGEN
HET ARREST VAN VEROORDEELING. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN VOORWERP.

2°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. -VORDERING TOT VERWIJZTNG
WJ\ARIN DE Di\TUM VAN ZEI{ERE MIS-

DRIJVEN NIET WORDT OPGEGEVEN. 0PENBAAR MINISTERIE GEEFT MONDELING KENNIS VAN DEZEN DATUM TER
TERECHTZITTING VAN DE RAADKAMER.GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN DER
VERDEDIGING.

so

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. ~ VOORZIENING TEGEN BESCHIKKING TOT VERWIJZIN-G. MIDDEL GENOMEN DAARUIT DAT DE
REDENEN VAN DEZE BESCHIKKING ZOODANIGE VERGISSINGEN BEVATTEN DAT
ER DOOR HET VERBAND TUSSCHEN DE
BEDENEN EN HET BESLISSEND GEDEELTE
VERDWIJNT. - BESCHIKKING DIE GEEN
VERGISSING, NOCH ONDUIDELIJKHEID
BEVAT. MIDDEL DAT FEITELIJKEN
GRONDSLAG MIST.

il 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. GEENVERPLICHTING VOOR DEN RECHTER DE REDENEN VAN DE REDENEN OP
TE GEVEN.

5°

MISDRIJF. GEZAMENLIJK WANBEDRIJF. VERSCHILLENDE FElTEN. EENHEID VAN HET WANBEDRIJF BLIJKEND DAARUIT DAT DE GEZAMENLIJKE
FElTEN HET GEVOLG ZIJN VAN HETZELFDE MISDADIG OPZET. DATUM
WAAROP HET EENIG WANBEDRIJF WERD
VOLTOOID.

6° VERJARING IN STRAFZAKEN. STUITING. MISDRIJVEN GEPLEEGD
DOOR VERSCHILLENDE PERSONEN MET
HETZELFDE GEMEENSCHAPPELIJK NAGESTREEFDE DOEL.- DAAD VAN STUITING
TEN AANZIEN VAN EEN DER BEKLAAGDEN. STUITING TENAANZIEN VAN DE
ANDERE BEKLAAGDEN.

1o Is niet ontvankelijk, b# gebrek aan voor-

werp, het tegen de beschikkin g tot verwijzing gerichte middel dat wordt ingeroepen
tot staving van een enkel tegen het arrest
van veroordeeling ingestelde voo1·ziening.
2o De rechten van de' verdediging worden
niet geschonden, ofschoon de vordering tot
verwijzing den datum van zekere misdrijven niet vermeldt, wanneer de officier
van het openbaar ministerie, ter terechtzitting van de raadkamer, mondeling dezen
datttm aanw~jst. .·
.
S0 Mist feitelijken grondslag het middel
genomen daaruit dat de beschikking tot
verwijzing gesteund is op redenen die
vergissingen behelzen van zoodanigen
aard dat het verbdnd tusschen redenen en
beslissend gedeelte verdwenen is, hetgeen.
als gebrek aan redenen geldt, dan wanneer de beschikking geen vergissing,
noch dttisterheid bevat.
4° De rechter moet de rede?wn van zijn
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redenen opgeven. (Grondwet, art. 97 .)
so Wanneer de rechter vaststelt dat de
gezamenlijke ten laste van beklaagde
gelegde feiten het gevolg z~in van hetzelfde misdadig opzet, en het laatste feit
gepleegd werd op een aangewezen datum,
beslist hij op dte wijze dat beklaagde een
eenig wanbedrijf heeft begaan, dat op
dezen datum voltooid werd.
Go W anneer misdrijven werden gepleegd
door meer personen, met het oog op hetzelfde gemeenschappelijk te bereiken strafbaar doel, gelden de daden van stuiting
van de verjaring ten aanzien van een der
beklaagden, .als zoodanig ook ten aanzien
van de ovenge beklaagden.
(ABBEMA EN RICHARD, T. DE KELVER
EN DELANNOY.)
ARREST.

Gelet op de voorzieningen ingediend :
door Abbema tegen het arrest van het
Hof van beroep te Brussel, in dato 1 April
1940, en door Richard tegen de beschikking der raadkamer van de rechtbank van
eersten aanleg te Brussel, in dato 10 Januari 1940, en tegen het arrest van het
Hof van beroep te Brussel, in dato 13 April
1940 :
Overwegende dat deze voorzieningen,
gericht tegen beslissingen in den loop derzelfde rechtspleging gewezen, verknocht
zijn, en dat ze dus dienen samengevoegd;
I. Op de voorziening van Abbema :
A. Voor zoover ze gericht is tegen het
deel van het arrest dat over de publieke
vordering wijst :
Omtrent het middel : dat de beschikking der raadkamer, in dato 10 Januari
1940, artikel 97 der Grondwet schendt;
Overwegende dat de voorziening' van
den aanlegger alleen gericht is tegen het
arrest van het Hof van beroep te Brussel,
in dato 1 April1940, dat het middel derhalve zonder voorwerp is;
En overwegende dat de substantieele
rechtsvormen en deze voorgeschreven op
straf van nietigheid werden nag'eleefd en
dat de uitgesproken straffen overeenkomstig de wet zijn;
B. Voor zoover ze g'ericht is tegen het
deel van het arrest dat over de burgerlijke vorderingen wijst :
Overwegende dat de aanlegger geen
enkel middel inroept en dat het Hof ervan
ambtswege geen opwerpt;
II. Op de voorziening van Richard :
A. Voor zoover ze gericht is tegen de
beschikking der raadkamer :
Over het eerste middel : schending der

rechten van de verdediging, doordat het
requisitorium van het openbaar ministerie
den datum van zekere misdrijven niet
heeft aangeduid, en, aldus, den aahlegger
belet heeft na te gaan of deze feiten niet
verjaard waren, en de draagwijdte te
beoordeelen van de akte van 5 April1937,
als verjaring stuitende akte ingeroepen;
Overweg'ende dat uit de aangeklaagde
beschikking blijkt dat de ambtenaar van
het openbaar ministerie in zijn vordering
ter zitting van de raadkamer mondeling
den datum der feiten heeft aailgeduid;
Dat de aanlegger aldus in de mogelijkheid werd gesteld zijn verdediging voor
te dragen, en dat, derhalve, het middel
in feite niet opgaat;
Over het tweede middel : schending
van artikel 97 der Grondwet, doordat de
beschikking op de conclusies van den
aanlegger antwoordt door beweegredenen
waarin zoodanige missingen voorkomen,
dat alle verband tusschen de redenen en
het beschikkend gedeelte wegvalt, wat
gelijk staat met ontstentenis van middelen :
Overwegende dat de beweerde missingen hierin zouden bestaan dat, - eerste
onderdeel -, de beschikking de conclusies
van den aanlegger, die de verjaring van
al de hem ten laste gelegde misdrijven
inriep, zou beantwoorden ·door den datum aan te duiden van twee betichtingen
(XVIII en XIX) dan wanneer een enkel
dezer betichtingen (XIX) ten laste van
den aanlegger was gelegd en dat - tweede
onderdeel de beschikking' naar een
bladzijde van een deskundig verslag zou
verwijzen waar er van deze feiten geen
spraak zou zijn;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de beschikking,- terzelfdertijd statueerende tegenover den
achtsLen beklaagde, thans aanlegger, wien
namelijk de betichting XIX was ten laste
gelegd, en tegenover den negenden beklaag'de, wien namelijk de betichtingen
XVIII en XIX waren ten laste g'elegd,zegt dat sommig'e feiten der betichtingen XVIII en XIX door den aanlegger
op 24 April 1934, en door den negenden
beklaagde op 7 Juni 1934 zouden begaan
geweest zijn, en dat er aanwijzingen bestaan toelatende te gelooven dat deze
feiten en de andere ten laste dezer beklaagden gelegde betichtingen uit een
enkel misdadig inzicht voortspruiten,
zoodat de verjaring der publieke vordering, jegens hen, door de akte van 5 April
1940 werd gestuit;
_
Overwegende dat, vermits alleen de
tweede der betichtingen XVIII en XIX
ten laste van den aanlegger was gelegd,
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van deze betiehting XIX, ten laste van
den aanlegger gelegd;
Dat in de beschikking noeh missing
ncieh duisterheid voorkomt, en dat, derhalve het middel in zijn eerste onderdeel
niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, indien de reehter
der raadkamer de conelusies van den aanlegger op de verjaring verwerpende, omdat
sommige feiten op 2t. April 1934- zouden
begaan geweest zijn, gemeend heeft dat
hij, om dien datum vast te stellen waarop
die feiten gepleegd werden, naar die bladzijde van het deskundig verslag moest
verwijzen, zulks maar een reden van een
reden is, welke de rechter niet moest
geven;
Dat de missing, welke hij hierin zou
begaan hebben, dus niet kan gelijkgesteld worden met gebrek aan reden, en
geen sehending van artikel 97 der Grondwet kan uitmaken en dat derhalve het
middel in zijn tweede onderdeel in rechte
niet opgaat;
B. Voor zoover de voorziening gericht
is tegen het arrest van het Hof van beroep :
Over het eenig middel getrokken hieruit dat het eerste arrest als de verjaring
der
publieke
vordering
stuitende,
beschouwt een akte van 14 April 1937,
niettegenstaande deze akte een medebeklaagde, Disy, betreft, en geen verband
heeft met de betiehtingen ten laste van
den aanlegger gelegd :
Overwegende dat onder de betiehtingen
ten laste van den aanlegger geleg'd, deze
voorkomen : met andere veroordeelden,
waaronder Disy, oplichtingen te hebben
gepleegd en, door bedrieglijke middelen,
de verhooging der titels van de Vennootsehap I.N.E.L.T.R.A. en van de Vennootschap S.E.P. te hebben bewerkt, of zulks
te hebben gepoogd;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, door aan gezegde opliehting·en mede
te werken en door, bij middel van het publieeeren van valsche feiten, den verkoop
van << al dat papier » uit te lokken, de
aanlegger als dader of mededader, door
bedrieglijke middelen, de prijsverhooging der nieuwe aandeelen I.N.E.L.T.R.A.
en S.E.P. heeft bewerkt, of gepoogd te
bewerken; dat het geheel der dad en
voortspruit uit een en hetzelfde strafbaar
inzicht; dat de laatste daad op 2t. April
193t. werd begaan; dat de verjaring op
it. April 1937 regelmatig gestuit werd
door het kantschrift van den onderzoeks-

rechter, kantsehrift dat een akte van onderzoek uitmaakt;
Overwegende dat het arrest aldus aanstipt, eenerzijds, dat al de daden welke
het den aanlegger toerekent een enkel
wanbedrijf uitmaken dat sleehts op
2t. April 193t. heeft einde genomen, en
anderzijds, dat sommige der daden doo;
den aanlegger begaan, evenals sommige
der daden begaan door Disy, en welke
ook, naar het oordeel van den rechter,
uit een en hetzelfde strafbaar inzicht
voortsproten en een wanbedrijf uitmaakten_,_ met het oog op een gemeensehappehJk doel waren gepleegd geworden;
Overwegende dat, wanneer wanbedrijven g'epleegd worden om eenzelfde
misdadig doel te bereiken, dat door meerdere personen in gemeenschap wordt
nagestreefd, de akten die de verjaring
stuiten jegens een der beklaagden ze even
eens stuiten jegens de anderen;
Overwegende dat de rechter overeenkomstig de wet heeft gehandeld door als
de verjaring der publieke vordering gestuit hebbende, jeg'ens den aanlegger, te
besehouwen de akte van den onderzoeksrechter in dato 14 April1937; alhoewel dit
kantschrift meer in 't bijzonder de daden
betreft eig'enlijk door Disy begaan, en dat
het mid del dus in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele
rechtsvormen en deze voorgeschreven op
straf van nietigheid werden nageleefd en
dat de beslissing der beschikking en de
door het arrest uitgesproken straffen
overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof voegt de voorzieningen samen, verwerpt ze en veroordeelt de aanleggers tot de kosten.
21 October 1940. - 2° Kamer. - Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagqever, H. Limbourg.
- Gel?jkluidende conclusies, H. L. Cornil,
eerste advocaat generaal.

1 e KAMER. -

24 October 1940.

1° OPENBARE FONDSEN- EN WISSELBEURS. - DooR DEN KoNING
GENOMEN VERORDENING. - BEPALING
VAN AL HETGEEN DE VERHANDELJNG
VAN PUBLIEKE FONDSEN TER BEURS BETREFT. - BANKIERS DIE BIJ DERGELIJKE VERHANDELINGEN HUN BEMIDDELING VERLEENEN. - KAN DOOR DEN
KONING BIJ VERORDENING WORDEN
GEREGELD.
2° BELASTINGEN. - VERGOEDINGEN
DIE BETREKIUNG HEflllEN or DE VU:I\•
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TER BEURS. VERGOEDINGEN BEPAALD BIJ KONINKLIJK BESLUIT.- KoNINKLIJK BESLUIT BEKRACHTIGD DOOR
EEN WET. VERGOEDINGEN VOORGESCHREVEN KRACHTENS EEN WET.

1° De ver01·dening betreffende een open bare
fondsen- en wisselbeurs wordt door den
Koning uitgevaardigd en bepaalt al hetgeen op de verhandeling van publieke
fondsen ter beurs betrekking heef~.
De Koning lean wettelijk de bemiddeling
van bankiers, optredend als tusschenpersonen bij de verhandeling van publielce
fondsen ter beurs, regelen. (Kon. besl.,

nr 8~, van 30 J anuari 1935, art. 95;
verordening van de Beurs te Brussel,
van 31 Januari 1935, artt. 162 en 181.)
2° De vergoedingen, verschuldigd wegens
verhandeling van publieke fondsen ter
beurs en bepaald overeenkomstig het
Koninklijlc besluit nr 84 van 30 Januari
1935, z~in gevestigd kmchtens een wet,
daar bedoeld Koninklijk besluit belcmchtigd werd door de wet van 4, Mei 1936.
(GEWESTELIJKE BANK EN ANDEREN,
T. «ASSOCIATION DES AGENTS DE CHANGE».)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 13 April
1938 door bet Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over het eenig middel : schending van
artikelen 7~, 75, 75bis, 76, 91 tot 95 en in
't bijzonder 95 van het Koninklijk besluit
nr 8~ van 30 Januari 1935, gewijzigd en
aangevuld door Koninklijk besluit nr 178
van 20 Juni 1935, besluiten tot regeling
van de handelsbeurzen en van het beroep
van wisselagent, genomen in uitvoering
van artikel 1, nr III, litt. a der wet van
31 J uli 193~ waarbij aan den Koning
bepaalde machten worden toegekend met
het oog op het economisch en financieel
herstel en de vermindering van de openbare lasten, g'ezegdewet verlengd en aangevuld door deze van 7 December 193~, 15 en
30 Maart 1935, van artikels 67, 107 en 113
der Grondwet en voor zooveel als noodig :
van artikel1, nr III, litt, a van voornoemde
wet in dato 31 Juli 193~; van het eenig
artikel der wet van ~ Mei 1936 dat onder
32° de Koninklijke besluiten nr 8~ van
30 Januari 1935 en nr 178 van 20 Juni
1935 bekrachtigt; van het eenig artikel van het Koninklijk besluit nr 178 van
20 J uni 1935 voornoemd; eindelijk van
artikel 181, in 't bijzonder 181, alinea 3,
der verordening op de openbare fondsenep 'Visselbeurs te Brussel i11 qato 31 Ja-

nuari 1935, goedgekeurd door Koninklijk
besluit van 1 Februari 1935 en van artikelen 1 en 2 van gezegd Koninklijk besluit;
Eerste onderdeel :
Doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat de beursverordening, door de
beurscommissie op 31 J anuari 1935 vastgesteld, en door Koninklijk besluit van
1 Februari 1935 goedgekeurd, op geldige
wijze aan de banken een bijdrage heeft
opgelegd tot bestrijding der kosten door
de inrichting der markt medegebracht,
om de red en dat artikel 95 van het Koninklijk j:lesluit nr 8~ van 30 Januari 1935 aan
den Koning de macht heeft verleend om,
op de voordracht der beurscommissie, de
beursverordening vast te stellen en aldus
te bepalen alles wat betrekking heeft op
de verhandeling van openbare fondsen
ter beurs, dan wanneer, noch bovenbedoeld artikel 95, noch eenige andere wetsbepaling aan den Koning en aan de beurscommissie de macht verleend heeft om
aan de bepalingen van een dergelijke verordening die personen te onderwerpen die
in de beurs niet mogen verhandelen,
namelijk de banken, waaruit voortspruit
dat de bestreden beslissing artikel 107
der Grondwet heeft miskend, door, om
reden hunner onwettelijkheid, de toepassing' niet te weigeren der bepalingen van
artikel 181 der beursverordening van
Brussel van 31 J anuari 1935 en deze van
het Koninklijk besluit van 1 Februari 1935
waarbij de eerste bekrachtigd werden en
dat ze artikel 95 van voornoemd Koninklijk besluit nr 8~ van 30 J anuari 1935
heeft miskend, door te beslissen dat deze
beschikking den Koning toeliet bet reglement te bekrachtigen dat, ten laste der
banken, de betwiste vergoeding voorziet;
Tweede onderdeel :
Doordat het bestreden al·rest beslist
heeft dat de beursverordening, door de
Beurscommissie den 31 J anuari 1935 vastgesteld en bij Koninklijk besluit van
1 Februari 1935 goedgekeurd, op geldige
wijze bij middel van haar artikel181 een
jaarlijksche vergoeding heeft mogen instellen, welke kan geeischt worden van
andere personen dan de wisselagenten die
op de lijst eener beurs zijn opgeschreven
en aan wie het toegelaten is borderellen
op te maken, en dit om reden dat artikel 95
van voornoemd Koninklijk besluit nr 8~
van 30 J anuari 1935 aan den Koning de
macht heeft verleend om, op de voordracht van de Beurscommissie de verordening' van deze Beurs vast te stellen en
aldus te bepalen alles wat betrekking
heeft op de verhandeling van openbare
fondsen ter peurs, dan wanneer 1 - zelfs

- 107 indien men veronderstelt, quod non, dat
deze beschikking aan den Koning de
macht tot reglementeeren ten aanzien
van andere personen dan gezegde wisselagenten verleent - , dan noch voornoemd
artikel 95 noch eenige andere wetsbepaling het beginsel van de betwiste taxatie
gehuldigd hebben en dienvolgens den
Koning niet toegelaten hebben deze taks
vast te stellen, waaruit volgt dat de beslissing, door de geldigheid der betwiste
taxatie te bekrachtigen, niet alleen het
voornoemd artikel 95 maar ook de artikelen 107 en 113 der Grondwet heeft geschonden, artikelen krachtens dewelke ze
moest weigeren onwettelijke beschikkingen toe te passen voor zooverre deze laatste
een bijdrage zouden vaststellen of invorderbaar zouden maken waarvan de inning, op uitdrukkelijke wijze of zelfs impliciet, door geen enkele wetsbepaling
toegelaten werd;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het Koninklijk besluit nr 84 van 30 Januari 1935, bekrachtigd door de wet van 4 Mei 1936 op den
datum zijner inwerkingtreding, in zijn
artikel 95 zegt dat de Koning op de voordracht van de commissie de beursverordening vaststelt en dat die verordening
alles bepaalt wat betrekking heeft op de
verhandelingen van openbare fondsen ter
beurs;
Overwegende dat het door het middel
ingeroepen artikel 181 der beursverordening van 31 Januari 1935, goedgekeurd
bij Koninklijk besluit van 1 Februari 1935,
slechts verplichting oplegt aan personen
aan wie het toegelaten is borderellen op
te maken en voor zoover verrichtingen,
nopens dewelke ze borderellen opmaken,
ter Beurs van Brussel worden afgesloten;
Dat in 't bijzonder de in dit artikel bedoelde bankiers deze zijn die als tusschenpersoon optreden in de verhandeling
van openbare fondsen ter beurs, en,
voor deze tusschenkomst, onder den vorm
van een ristorno van een deel van het
makelaarsloon, een bezoldiging ontvangen
op de verrichting ter beurs (art. 162 van
de verordening) ;
Overwegende dat dergelijke tusschenkomst, betrekking hebbende op de verhandeling van openbare fondsen ter beurs,
dus door den Koning mag geregeld worden krachtens artikel 95 dat voorkomt
in het Koninklijk besluit nr 84 van 30 Januari 1935;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende, eenerzijds, dat artikel106
van het Koninklijk besluit nr 84 van
30 Januari 1935, de gemeente, waar een
openbare fondsen- en wisselbeurs bestaat,

zich jaarlijks, als vergoeding voor gebruik
en onderhoud van het lokaal en van het
mobilair, dat ze ter beschikking van de
beurs stelt, een bedrag mag doen uitkeeren, dat, bij meeningsverschil tusschen
de gemeente en de beurscommissie, door
den Minister van financien wordt vastgesteld;
Dat de last der gezegde vergoeding noodzakelijk moet verdeeld worden onder dezen
die, zooals de door de commissie toegelaten
bankiers, van de instellingen der beurs
genieten (verordening van 31 J anuari 1935,
artt. 38 en 164) en voordeel trekken uit
de verhandeling van openbaren fondsen
ter beurs (art. 162); dat het evenzoo is
aangaande de verdeeling der andere kosten welke de commissie, overeenkomstig
de wet, wegens deze verhandeling heeft
moe ten betalen;
Overwegende dat dergelijke verdeeling
betrekking heeft op de verhandeling van
openbare fondsen ter beurs, en dus mag
geregeld worden krachtens voornoemd
artikel 95 van het Koninklijk besluit van
30 Januari 1935;
Overwegende, anderzijds, dat dit besluit, wegens zijn bekrachtiging door de
wet van 4 Mei 1936, kracht van wet heeft;
dat de in het middel bedoelde vergoedingen derhalve krachtens een wetsbepaling
werden ingevoerd;
Waaruit voortspruit dat het middel, in
elk zijner onderdeelen, in rechte niet
opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegsters
tot de kosten en tot de vergoeding van
150 frank jegens de verweerster.
24 October 1940. - 1 e Kamer.- Voo!'zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijlcluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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GEESTRIJKE DRANKEN. -

BEZIT

VAN ALCOHOL OF GEESTRIJKE DRANKEN.
PRIVAAT PERSOON. VERPLICHTING DE FISCALE BESCHEIDEN, DIE HET
VERVOER VAN DIE PRODUCTEN HEEFT
GEDEKT, TE BEWAREN.

Elk bezit·van alcohol of geestrijke dranken,
zelfs door een persoon die er mede geen
handel drijft, moet vergezeld blijven van
het bescheid tot rechtvaardigin g van het
vervoer; dit bescheid is de bezittm· gehouden te bewaren gedunende al den tij d
dat hij het be~it van die waren heeft 1 en,

-
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~n elk geval, gedurende ten rninste drie
Jaar te rekenen van de dagteelcening van
het bescheid (1). (Wet van 7 Juni 1926,
art. 8, § § 4 en 5; ministerieel besluit
van 6 December 1934, § § 26 en 55;
wet van 12 December 1912, artt. 12
tot 14; wet van 6 April 1843 artt. 19
22 tot 25.)
'
'
(BESTUUR VAN FINANCIEN
EN PROCUREUR GENERAAL TE GENT,
T. NOPPE.)
ARREST.

Gelet op het arrest op 9 J anuari 1%0
door het Hof van beroep te Gent gewezen ·
Omtrent het eenig middel : schending
van artikelen 19, 22 tot 25 der wet van
6 April 1843, 12 der wet van 12 December 1912; 8, §§ 4 en 5, der wet van 7 Juni
1926, en der § § 26, 34, 36 en 55 van het
ministerieel besluit, in dato 6 December
1934 (Belgisch Staatsblad van 12 Januari
1935), genomen in uitvoering van artikel 8
der wet van 7 Juni 1926, doordat het bestreden arrest alhoewel het erkent dat
het in feite bewezen is dat de beklaagde
N~?PP~. op 9 Maart 1938, sedert min dan
~ne Jaar ongeveer 10 liter geestrijke
hkeuren en alcohol voorhanden had en
niet heeft gehoorzaamd aan het bevel
hem door de agenten van den fiscus ge~
geven, de bescheiden te toonen tot rechtvaardiging van het vervoer en het bezit
van dezen alcohol- den beklaagde nochtans heeft . vrijgesproken, om de reden
dat, zoo de Minister van financiiin het
vervoer van den alcohol afhankelijk heeft
gesteld van het bezit van bescheiden
z~lfs doo~ niet-handelaars, hij aan de be~
Zltters, dre geen handel drijven in alcoholhoudende likeuren, het overleggen en bewaren niet heeft opgelegd van fiscale bescheiden opdat die bezitters op geoorloofde
wijze distilleeralcoholhoudende dranken
zouden mogen voorhanden hebben :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de beklaagde om trent 10 liter
geestrijke dranken voorhanden had en
dat hij de bescheiden betreffende het vervoer en het voorhanden hebben dezer
likeuren niet heefL vertoond ·
.o_ver":egende dat, luidens § 26 van het
mmrsterreE;l besluit van 6 December 1934,
" elk vervoer van alcohol of van geestrijke
dr.anken, ·ongeacht hoeveelheid of bestemmmg, door een bescheid moet gedekt zijn,
ook het vervoer door een particulier voor
eigen rekening gedaan of het vervoer ter
(1) Zie Verbr., 15 December 1930 (Bull. en
1931 1 I, 14).

l'4t;~IC,,

beste~ming

van een particulier; dat dit
bescherd de koopwaar moet begeleiden en
onderweg op elk verzoek van het personeel van het bestuur vertoond wor.
den;»
Dat, volgens de gevallen voorzien bij
§§ 36 en 38, dit bescheid bestaat in een
bulletin nr 152E, gelei-vrachtbrief nr 152 c
of in de gelei-brief nr 151; dat, eindelijk:
§ 55 zegt dat " de bescheiden welke de
ontvangst of het bezit van geestrijke
dranken verantwoorden door de bestemmelingen bewaard worden zoolang de
koopwaar onder hun berusting blijft en
alleszins, drie jaar lang te rekenen 'va~
den datum van het bescheid »'
Overwegend~ dat uit de v~rgelijking
van deze algemeene voorschriften blijkt
dat vanaf het in werking treden van gezegd ministerieel besluit, elk voorhanden
hebben van alcohol of van geestrijke
dran.ken moet gedekt zijn door een bescherd van vervoer, dat de bezitter verplicht is te bewaren gedurende drie jaar
ten minste;
Dat, - daar deze voorschriften het
bestm~: moeten toelaten na te gaan of de
geestriJke dranken regelmatig bij den
bezitte.r zijn vervoerd geweest, - er geen
verschlllende regel dient toegepast naargelang deze bezitter een kleinhandelaar
of een particulier is;
Overwegende dat, luidens artikel 8
§ 5, alinea 2, der wet van 7 Juni 1926,
deze verplichting bestraft wordt door d~
bij artikelen 12 tot 14 der wet van 12 December 1912 voorziene straffen ·
Dat uit deze beschouwingen blijkt dat
het bestreden arrest -door den beklaagde
vrij te spreken van de betichting alcohol
of geestrijke dranken voorhanden te
hebben gehad zonder van het bezit van
de voorgeschreven fiscale bescheiden te
doen blijken, om reden dat deze bescheiden door hem niet moesten bewaard
worden - de draagwijdte van het hierboven vermeld ministerieel besluit heeft
miskend en aldus de in het middel ingeroepen bepalingen geschonden heeft ·
Om die redenen, het Hof verbreekt de
bestreden beslissing in zoover slechts
ze den verweerder heeft vrijgesproken
wegens het voorhanden hebben van alcohol
of geestrijke dranken welke niet door een
bescheid van vervoer gedekt waren; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Hof.van beroep te Gent, en dat melding
ervan zal gemaakt worden op den kant
der gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt den verweerder tot de kosten ·
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
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28 October 19~0.- 28 Kamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. J anssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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1° BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN. VENNOOTSCHAP. VERMEERDERING VAN RET VERMOGEN DER
VENNOOTEN. - VOORWAARDEN.
2° BELASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - ANDERE VENNOOTSCHAPPEN DAN DEGENE OP AANDEELEN.
- VENNOOT AFZONDERLIJK AAN TE
SLAGEN WEGENS SOMMEN DIE HEM WERDEN VERLEEND OF TOEGEKEND.- WETTEN GEORDEND BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 AUGUSTUS 1931.- BETEEKENIS VAN RET WOORD « SOMMEN "·
SOMMEN UITGEKEERD IN SPECLEN, IN
TITELS OF ANDERZINS.
1° Ten aanzien van de geordende wetten
op de inkomstenbelastingen ontstaat er
vermeerdering van het vermogen der vennooten, wanneer de vennootschap beslist
dat een gedeelte van haar winsten van_ het
maatschappelijk vermogen werkelijk zal
worden overgedragen op het persoonlijk
vermogen van de vennooten.
2° In artikel35, § 2, alinea 2, van de wetten
op de inkomstenbelastingen, geordend bij
Koninklijk besluit van 6 Augustus 1931,
moet onder de uitdrukking " verleende of
toegekende sommen »even als in artikel15,
§ 2, van dezelfde wetten, verstaan worden:
de sommen die verleend of toegekend werden " in specie, in titels of anderszins "·
(HAUSTRAETE EN ANDEREN
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel den 13 Maart
19~0 gewezen ;
Omtrent de twee middelen samen, het
eerste : schending van artikelen 97 der
Grondwet; ~50 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging; 1, 2, 3 en 15, §§ 1
en 2; 37, Hen ~2 der wet ten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
Koninklijk . besluit van 6 Oogst 1931,
doordat het bestreden arrest, - alhoewel
het vaststelt dat het beroep als doel had
de aanslagen in de bedrijfsbelasting en in
de aanvuilende personeele belasting, nochtans, om dit beroep niet gegrond te

~

verklaren, in hoofdorde steunt op eetl
wetsbepaling waarbij, in geval vau verdeeling van het maatschappelijk vermogen, de taxatie (zonder eenig onderscheid)
van al wat het belegd kapitaal te hoven
gaat, is voorgeschreven, dan wanneer dergelijke bepaling, welke ten andere in het
arrest niet nauwkeurig is opgegeven, door
het artikel waarin ze voorkomt, uitsluitelijk is uitgedrukt in artikel 15, § 2, der
bovengenoemde samengeschakelde wetten,
artikel dat, eenerzijds, de mobilienbelasting zonder eenig verband met de litigieuse aanslagen vestigt en regelt, en,
anderzijds, aileen betreft de vennootschappen op aandeelen, en niet de vennootschappen onder gemeenschappelijken
naam en hun vennooten, waarover het
hier gaat; het tweede : schending van artikelen 97 der Grondwet; 450 van het Wethoek van Burgerlijke Rechtspleging; 1, 2,
3 en 25, (§ 1, 1°en 3°); 27 en 35, {§§1 en 2,
alinea's 2 en 3); 37, 41 en ~2 der wetten op
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door Koninklijk besluit van 6 Oogst
1931, doordat het bestreden arrest, om
het beroep niet gegrond te verklaren, op
artikelen 25, § 1, 1° en go en 35, § 2, der
samengeordende wetten steunt, dan wanneer de toekenningen door de vereffenaars
der Vennootschap onder gemeenschappelijken naam cc Haustraete et Cle" aan de
werkende vennooten dezer verleend, toekenningen waarop de litigieuse belastingen gevestigd zijn - , eenerzijds, in hoofde
dezer laatsten aile meerderwaarde uitsloten waarmede hun respectief bezit zou
verhoogd worden, en, anderzijds, niet in
sommen bestonden, maar uitsluitelijk in
aandeelen der Naamlooze Vennootschap
cc Fabrique de Bonneterie E. Haustraete
et C18 >>:
Over het tweede middel :
. Overwegende dat, luidens de vaststellingen van het bestreden arrest, de Vennootschap onder gemeenschappelijken- naam
cc Haustraete et Cle " waarvan de eerste
twee aanleggers de werkende vennooten
waren, bij notarieele akte in dato 2 Mei
1931, in de Naamlooze Vennootschap cc Fabrique de Bonneterie Haustraete et eta "
heel haar maatschappelijkevermogen heeft
ingebracht; dat zij als betaling dezer inbrengst 3.3~0 aandeelen der voornoemde
Naamlooze Vennootschap gekregen heeft,
van 1000 frank waarde ieder, bedrag dat
met het net to ingebracht _vermogen juist
overeenstemt;
Overwegende dat de Vennootschap onder gemeenschappelijken naam op 30 October 1931, in vereffening getreden zijnde,
onder de eerste twee aanleggers, naar rato
hunner rechten in de Vennootschap,
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een eerste verdeeling heeft gedaan van
850 aandeelen, welke begrepen zijn in de
3.34.0 aandeelen die zij als betaling harer
inbreng'st had gekregen;
Overwegende dat de eerste twee aanleggers afzonderlijk werden aangeslagen
in de bedrijfsbelasting en in de aanvullende personeele belasting op het bedrag
der waarden dat hun, na aftrek van het
kapitaal door elk hunner belegd, alsook,
bij toepassing van artikel 52 der samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, na aftrek der belastingen vroeger
door de Vennootschap op deze inkomsten
vereffend, was uitgerekend geweest;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze aanslagen wettelijk verklaard heeft,
steunende namelijk op artikel 35, § 2,
alinea.2, der wetten samengeordend door
het Koninklijk besluit van 6 Oogst 1931,
dat zegt : in de vennootschappen andere
dan die op aandeelen, welke rechtspersoonlijkheid bezitten, is ieder vennoot
afzonderlijk onderworpen, uit hoofde van
sommen die hem werden verleend of toegekend, hetzij aan de bedrijfsbelasting,
wanneer het werkende vennooten geldt,
hetzij aan de mobilienbelasting, in de overige gevailen ;
Overwegende dat de aanleggers staande
houden dat deze tekst in onderhavig geval
niet van toepassing is, omdat, eenerzijds,
het toekennen van titels aan de eerste
twee aanleggers aile verhooging van het
persoonlijk bezit uitsluit, en omdat, anderzijds, deze toekenning als voorwerp
he eft niet geldsommen, maar titels;
Over het eerste onderdeel van het
middel:
Overwegende dat er, naar den zin van
de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, aangroei van het vermogen van den vennoot geschiedt, wanneer de vennootschap den werkelijken
overgang beslist van een deel harer wins ten
van het maatschappelijk vermogen op het
individueel vermogen der vennooten, aldus
ten bate dezer laatsten afstand doende
van winsten, door haar verwezenlijkt;
Dat uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat zulks wel het voorwerp is der in het onderhavig geval gedane
uitkeering;
Dat de uitgedeelde titels geenszins aandeelen in de Vennootschap onder gemeenschappelijken naam zijn, maar wel titels
door deze laatste verkregen als betaling
voor de inbrengst van haar vermogen,
't is te zeggen, in de maat waarin de aanslag werd gedaan, titels verkregen met
vroeger verwezenlijkte winsten;
Overwegende dat, derhalve, het middel

in zijn eerste onderdeel noch in rechte,
noch in feite opg•aat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, in gezegde samengeschakelde wetten, de woorden : « sommen
verleend of toegekend n, niet noodzakelijk
aileen « de in geldspecien uitgekeerde
sommen n beduiden, zooals bepaald wordt
in artikel14., 3°, litt. c, en 34., § 1, litt. b;
dat, namelijk artikel15, § 2, met het oog
op de verdeeling van het vermogen der
vennootschappen op aandeelen, zegt dat
de belasting geheven wordt op het geheel
bedrag der sommen in specHin, in titels of
anderszins uitgekeerd;
Overwegende dat de woorden « sommen
verleend of toegekend ninde tweede aline a
van § 2 van artikel 35 dezelfde algemeene
draagwijdte hebben;
Dat, inderdaad, uit de bespreking van
deze bepaling in de zitting van den Senaat,
op 27 Juni 1930, blijkt dat, in geval van
verdeeling van het vermogen eener vennootschap bij deze alinea bedoeld, zooals
in het geval voorzien bij artikel 15, § 2,
de specien of andere waarden, aan elken
vennoot verleend of toegekend, dienen
belast te worden in de maat waarin ze het
door hem werkelijk ingebracht en niet
terugbetaald kapitaal overtreffen, dit
kapitaal eventueel vermenigvuldigd met
een coefficient bepaald overeenkomstig
§ 2 van artikel15;
Overwegende dat men, ten andere, niet
zou kunnen begrijpen dat de belasting
zou verschuldigd zijn in geval van uitkeering van winsten der vennootschap
onder den vorm van een verdeeling van
het vermogen in specien, en dat deze uitkeering van belasting zou vrij blijven indien ze geschiedde door een verdeeling
van andere bestanddeelen van het maatschappelijk vermogen;
Waaruit blijkt dat het bestreden arrest,
ver van de in het middel bedoelde bepalingen te hebben geschonden, deze juist
heeft toegepast;
Overwegende dat, het beschikkend gedeelte van het arrest aldus wettelijk gerechtvaardigd zijnde door de reden in het
middel bestreden, het eerste middel der
voorzieningen tegen een overbodige reden
van het arrest gericht is, en als zonder
belang voorkomt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
4. November 194.0.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Wouters.
Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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VALSCHHEID. VALSCH BEWEERD
STUK. - RECHTSVORMEN BEPAALD BIJ
ARTIKEL t,48 VAN RET WE'fBOEK VAN
STRAFVORDERING. NIET VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID.
De rechtsvo1·men, die bij artilcel 448 van het
Wetboek van Strafvordering zijn voorgeschreven ten aanzien van de valsch
beweerde stuklcen, zijn geen wezenlijlce,
noch op straffe van nietigheid na te leven
vormen (1).

(BOITMAN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 5 September 1940 door het Ho{ van beroep te
Brussel gewezen;
Omtrent het eenig middel : schending
van artikel 1 van het Koninklijk besluit
nr 260 van 24 Maart 1936; van het eerste
deel van artikel 448 van het Wetboek
van Strafvordering; van artikel 4 van
het Koninklijk besluit nr 246 van 22 Februari 1936, "voor zoover het bestreden
arrest tegen den beklaagde een straf van
valschheid in geschriften beveelt dan
wanneer in de rechtspleging kan worden
vastgesteld dat de van valschheid beschuldigde stukken, of althans de fotografle's
welke ervan overgelegd werden, niet werden neergelegd ter griffie der correctionneele rechtbank en van het Hof van beroep die den beklaagde veroordeelden » :
Overwegende, eenerzijds, dat de bij
artikel 448 van het Wetboek van Strafvordering voorziene rechtsvormen noch
substantieel noch op straf van nietigheid
voorgeschreven zijn; dat deze bepaling
enkel een geldboete van 50 frank voorziet
tegen den griffier die de naleving ervan
verzuimd heeft;
Overwegende, anderzijds, dat het Koninklijk besluit nr 246, van 22 Februari
1936, en het Koninklijk besluit nr 260, van
24 Maart 1936, geen verband hebben met
de wettelijke verplichting om van valschheid beschuldigde stukken neer te Ieggen;
dat het eerste dezer besluiten de maatregelen voorziet welke moeten genomen
worden om het origineel of het afschrift
te verkrijgen van bescheiden die in het
bezit van een openbaren ambtenaar zijn;
dat het tweede de bewaring en de proce(1) Zie Verbr., 8 Januari 1872 (Bull. en
PAsrc., 1872, I, 78) en 23 December l872
(ibid., 1873, I, 40).

duur tot teruggave van in beslag genomen
s t ukken regelt ;
Overwegende dat, daar de bij het voornoemd artikel 448 voorziene rechtsvormen noch substantieel noch op straf van
nietigheid voorgeschreven zijn, de niet-naleving ervan of de niet-vaststelling dezer
naleving de onwettelijkheid der ten laste
van den aanlegger uitgesproken veroordeeling niet zou kunnen met zich brengen;
Dat, derhalve, het middel in rechte
niet opgaat;
En overwegende, voor 't overige, dat
de bestreden beslissing gewezen werd op
een rechtspleging waarin de substantiiiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
4November1940.---:2 8 Kamer.- Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Deleuze.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2 8 KAMER ..-

4 November 1940.

1° JACHT.- BEEEDIGDE PRIVATE JACHTWACHTER. 0FFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE. - BEVOEGDHEID BEPERK'f TOT HET GEBIED DAT HIJ REWAKEN MOET.
2° BEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED. - STRAFZAKEN. - BEEEDIGDE
PRIVATE JACHTWACHTER. PROCESVERBAAL VALSCHELIJK VASTSTELLEND
DAT DE JACHTWACHTER ZICH BEYOND OP
HET GEBIED DAT HIJ TE BEWAKEN HAD
EN ALDAAR DE BEKLAAGDEN HEEFT BETRAPT. - CoRRECTIONALISEERING. BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONEELE
RECHTBANK.
1° De beeedigde private jachtwachter heeft
slechts bevoegdheid als officier van gerechtelijlce politie op het gebied waar zijn
meester hem opdracht gaf de bewalcing
uit te oefenen; zijn bevoegdheid is beper let tot dit gebied {2). (Wet van 30 Januari 1924, art. 2.)
2° De beeedigde private jachtwachter die
proces-verbaal opmaalct, waari!b hij valschelijk vaststelt dat hij zich bevond op het
(2) Verbr., _2 December 1929 en 6' Januari
1930 (Bull. en PAsrc., 1930, I, 41 en 55).

'- 112gebied hetwelk htj opdracht kreeg te bewaken, en dat hij aldaar de beklaagden
in ovutredin g he eft aangetro ffen, handelt
niet in zijn hoedanigheid van of!icier van
de gerechtelijke politie (1).
De aldus door hem begane valschheid behoo1't, in geval van correctionaliseering,
tot de bevoegdheid van de correctioneele
rechtbank.
(GOESENS EN SEUTIN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Luik op 12 Juli 1%0
gewezen;
Over de voorzi.ening van den aanlegger
Goessens, gericht tegen de veroordeeling
uit hoofde valschheid in geschriften :
Over het eerste middel : schending van
artikelen 97 der Grondwet; 193 en 196
van het Strafwetboek; 154, 189, 483, 484
en volg'ende van het Wetboek van Strafvordering'; 5~ en 61. der wet van 7 October 1886, houdende het Landelijk Wethoek; van artikel 3 van het Koninklijk
besluit n° 33 van 10 November 1934; van
artikel 2 der wet van 30 Januari 1924,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat het beklaagde feit door Goesens niet
in de reg'elmatige uitoefening van zijn
ambt van officier van gemeentelijke politie zou gepleegd geweest zijn, om daaruit
te besluiten dat de beklaag'de tot de bijzonder jurisdictie der eerste kamer van
het Hof van beroep niet behoorde, en
nochtans verklaart dat het geschrift, dat
de valschheid zou bevatten, een procesverbaal is dat als bewijs kan gelden, dan
wanneer de bijzondere wachter, officier
van gerechtelijke politie, slechts in de
uitoefening van zijn ambt processen-verbaal. kan opstellen welke bewijskracht
hebben en, luidens artikel 196 van het
Strafwetboek, g'eschikt zijn tot het vaststellen der verklaringen en feiten erin aangehaald; en dan wanneer, in dat geval, de
vervolging van het door Goesens gepleegd
misdrijf overeenkomstig de rechtspleging
bij artikel 483 en volgende van het Wethoek van Strafvordering voorzi.en, diende
vervolgd te worden :
Overweg'ende dat de aanlegger, beeedigde jachtwachter, bij beschikking der
raadkamer van de rechtbank van eersten
aanleg te Hoei, na aanne:m,ing van verzachtende omstandigheden, naar de correctioneele rechtbank werd verwezen uit
hoof de van valschheid in openbare of p1:.
(1) Zie n6ta 2 vorige bladzijde.

vate geschriften, misdrijf bij artikel 193
en 196 van het Strafwetboek voorzien;
Overwegende dat uit de vaststelling'en
van het bestreden arrest voortvloeit dat,
in een proces-verbaal in de gewone en
regelmatige vormen opgesteld, de aanlegger vermeld heeft dat hij, zich bevindende op het grondgebied aan zijn waakZ'lamheid toevertrouwd, vastgesteld had
dat drie onbekenden op dit grondgebied
een jachtmisdrijf pleegden, en dat een
dezer opstand had gemaakt en aan den
aanlegger slagen had toegebracht;
Overweg'ende dat, volgens het arrest,
de vermeldingen van dit proces-verbaal
gansch fictief zijn; waaruit voortspruit,
eenerzijds, dat de aanlegger zich niet op
het aan zijn waakzaamheid toevertrouwd
grondgebied bevond, en, anderzijds, dat
geen enkel der zoogezegde vastgestelde
misdrijven er was gepleegd geweest;
Overwegende dat, door te beslissen dat
aldus aanlegger in de uitoefening' van zijn
ambt van officier van gerechtelijke politie
niet was, en dat, bijgevolg, de correctioneele rechtbank bevoegd was om hem te
oordeelen, het bestreden arrest, ver van
de in het middel bedoelde wetsbepalingen
te schenden, deze juist heeft toegepast;
Dat, inderdaad, een bijzondere jachtwachter slechts op het grondgebied door
zijn lastgever aan zijn waakzaamheid
toevei'trouwd, zich in de uitoefening van
zijn ambt als officier van gerechtelijke
politie bevindt, en dat zijn bevoegdheid
tot dat g'rondg'ebied is beperkt;
Overwegende, daarenboven, dat het
artikel 196, laatste alinea, van het Strafwetboek, als bestanddeel van het daarin
bepaalde misdrijf niet vereischt, dat de
akte door valschheid aangetast, een geldige akte zou zijn; dat het volstaat dat,
zooals in het bestreden arrest is vastgesteld, de akte de derden voorkome als een
regelmatige akte, vatbaar om, namelijk
v66r het gerecht, in een zekere mate als
bewijs te gelden, en om aan derden nadeel
te berokkenen;
Dat het middel dus in rechte en in feite
niet opgaat;
Over het tweede middel : schending
van artikel 97 der Grondwet en van artikel 71 van het Strafwetboek, doordat het.
bestreden arrest de betichting van valschheid ten laste van Goesens bewezen verklaart, en, dienvolgens, te zijnen laste
een veroordeeling uitspreekt, zonder vast
te stellen dat hij, op het oogenblik dat hij
de beklaagde feiten pleegde, voor zijn
daden verantwoordelijk was, dan wanneer de aanlegger in cassatie in conclusies
staande hield dat hij, op het oogenblik der
feiten, miet-verantwoordelijk» was en ten
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gevolge van de opsl<irping van een echt
vergift, gevolgd door een vervaarlijken
slag op den schedel, noch over zijn vrijen
wil beschikte noch zijn daden kon beheerschen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
door, in de bewoordingen der wet, de
betichting bewezen te verklaren, beslist
heeft dat de beklaagde verantwoordelijk
was voor zijn daden en aldus aan de ingeroepene feiten de draagwijdte heeft ontkend welke de aanlegger hun toe ken de;
Dat, daarenboven, het arrest aanstipt,
dat er omtrent het bedrieglijk opzet of
.oogmerk om te schaden geen twijfel bestaat; dat de beklaagde de waarheid heeft
verdraaid " met het inzicht het gerecht te
bedriegen ten einde alle onderzoek te vermijden dat zoowel voor den tweeden
aanlegger als voor hem zelf had kunnen
aanleiding geven tot moeilijkheden >>;
Overwegende dat het arrest aldus de
genomen conclusies heeft beantwoord en
de beschikkingen in het middel bedoeld
niet heeft geschonden;
En overwegende, voor 't overige, dat de
bestreden beslissing werd geveld op een
rechtspleging waarin de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Over de voorziening van den aanlegger
:Seutin :
Overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
~November 19~0.- 2e Kamer.- Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Deleuze.Gelijkluidende co?'Lclusie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER.- 12 November 1940,

'TERMIJNEN. - SCHORSING VERLEEND
DOOR BESLUIT-WET VAN 15 MEl 1%0.NIET VAN TOEPASSING OP DE STRAFZAKEN.
Ret besluit-wet van 15 Mei 1940 betreffende de schorsing, tijdens den oorlog, van
,de termijnen die verleend zijn om tegen
VERBR., 19~0.- 8

de beslissingen van de verschillende
rechtsmachten op te komen, is niet van
toepassing op de strafzaken.
(DE MEULENAERE.)
Arrest houdende verwerping van de
voorziening tegen het arrest van het Hof
van beroep te Brussel,gewe:zoen den SOn Augustus 19~0, waarbij werd verklaard dat te
laat werd ingesteld het beroep tegen een
vonnis op tegenspraak gegeven door de
correctioneele rechtbank te Brussel, den
son Juli 1%0, en waartegen dat beroep
door den in hechtenis gehouden beklaagde
werd ingediend op 10 Augustus 19~0.
12 November 19~0. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel. Gelijkluidende conclusie, H. L.
Cornil, eerste advocaat generaal.

2e KAMER.- 12 November 1940.

1° BIJZONDERE EN UITZONDERc
LIJKE BELASTING OP DE WINe
STEN UIT ZEKERE VALUTA- SPECULATIES. - WETTELIJK VERMOEDEN DAT DE IN ARTIKEL 1 VAN DE WET
VAN H JUNI 1937 BEPAALDE VERRICHTINGEN AAN DE BELASTING ONDERWOR. PEN SPECULA TIES VORMEN. - VERMOEDEN DAT SLECHTS KAN WORDEN TE
NIET GEDAAN DOOR RET BEWIJS VAN
RET BESTAAN VAN EEN DER IN § 1 VAN
ARTIKEL 2 AANGEWEZEN FElTEN. -BEWIJS TE LEVEREN DOOR HEM DIE RET
AANWEZIG ZIJN VAN EEN DEZER FElTEN
AANVOERT.
2o BIJZONDERE EN UITZONDERLIJKE BELASTING OP DE WINSTEN UIT ZEKERE VALUTA-SPECULATIES.- AANKOOP VAN VREEMDE
DEVIEZEN MET RET OOG OP DE TERUGBETALING VAN HYPOTHECAIRE LEENINGEN, TERUGBETAALBAAR IN BUITENLANDSCHE DEVIEZEN. - VRIJSTELLING
GELDT ENKEL WANNEER DIE AANKOOP
GESCHIED IS TOT RET TERUGBETALEN
VAN DE RYPOTHECAIRE SCHULD DOOR
DENGENE DIE DAARVAN REEDS SCHULDENAAR WAS VOOR in NOVEMBER 193~.
1o Worden door den wetgever als speculatie

beschouwd en onderworpen aan de bijzondere en uitzonderlijke belasting op de
wins ten uit zekere valuta-speculaties, de
verrichtingen omschreven in artikel 1
van de wet van 14 Juni 1937; het wettelijk vermoeden dat deze verrichtingen aan
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de belasting onderworpen speculaties
vormen kan slechts worden te niet gedaan
door het bewijs van het bestaan van een
der in § 1 van artikel2 aangewezen feiten,
bewijs dat moet geleverd worden door hem
die zich op h,et bestaan van een dezer feiten
beroept (1). (Wet van H Juni 19S7,
artt. 1 en 2.)
2° De aankoop .van buitenlandsche deviezen
bestemd om te voorzien in de terugbetaling van hypothecaire leeningen, die in
buitenlandsche deviezen terugbetaalbaar
,;ijn, ontsnapt slechts aan de bijzondere
en uitzonderlijke belasting op de winsten
uit zekere valuta-speculaties, in zoover
die aankoop geschied is met het oog op
het terugbetalen van de hypothecaire
schuld door dengene die daarvan reeds
schuldenaar was v66r den 1n November
1934. (Wet van H Juni 19S7, art. 2,
§ 1, S0 .)
(DE BEULE
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op .2 April
1940 door het Hof van beroep te Gent
gewezen;
Over het eenig middel : schending van
artikelen 1, alinea 1 en 2, § 1, S0 , der wet
van 10 J uni 19S7 en artikelen 19~8 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 der hypotheekwet :
Overwegende dat uit de niet betwiste
vaststellingen van het bestreden arrest
blijkt dat de aanlegger, voor de som van
261,270 Belgische frank, van Mevrouw
Debaets-Verplaetse, een hoeve heeft gekocht gelegen in Nederland en bezwaard
met een hypotheek dienende tot waarborg
eener in 1927 door de verkoopster met de
Maatschappij «Utrecht » aangegane leening; dat de aanlegger, in Maart 19S5,
ten gevolge van zijn aankoop, 17,190 Hollandsche gulden heeft gekocht waarmede
hij, voor rekening der ontleenster, deze ·
hypothecaire schuld heeft terug betaald;
Overwegende dat de aanlegger, in strijd
met de beslissing van het bestreden arrest,
staande houdt : 1o dat d-e wet van 14 Juni
19S7 tot vestiging van een speciale en uitzonderlijke belasting op de winsten uit
zekere valuta-speculaties op zijn aankoop
van buitenlandsche deviezen niet van
toepassing is, vermits er van zijnentwege
noch speculatie, noch verwezenlijking van
winst he eft bestaan; 2° dat zelfs ware deze
wet van toepassing, de door haar geves(1) Zie Verbr., 22 April i940 en 6 Mei 1940
(Bull. en PASIC., 1940, I, 126 en 140).

tigde belasting toch niet zou verschuldigd
zijn; dat, inderdaad, luidens de bewoordingen van haar artikel 2, § 1, so, de belasting op den aankoop van buitenlandsche
deyiezen niet van toepassing is, wanneer
deze aankoop, zooals in onderhavig .geval,
bestemd is om te voorzien in de terugbetaling van een hypothecaire leening aangegaan v66r 1 November 19S~ en terugbetaalbaar in deze buitenlandsche deviezen;
Over het eerste onderdeel van het
middel:
Overwegende dat uit den tekst en den
geest der wet van H Juni 19S7 blijkt dat
de wetgever, door een vermoeden juris
et de jure, als van speculatieven aard en
als winst opleverend heeft willen doen
aanzien de verrichtingen beschreven in
artikel 1 en, namelijk, alle aankoop in
Belgie of in den vreemde van buitenlandsche deviezen;
Overwegende dat het onwraakbaar
karakter van dit vermoeden geen tegenbewijs duldt; dat het bestreden arrest dus
terecht de omstandigheid dat er, in onderhavig geval, geen speculatie of winst
zou bestaan, zonder belang verklaart
onder oogpunt der toepasselijkheid van
de wet, daar de wet zich in alle veronderstelling opdringt;
Dat het eerste onderdeel derhalve in
rechte niet opgaat;
Over het tweede onderdeel van het
middel:
Overwegende dat de speciale en uitzonderlijke belasting verschuldigd is op
alle aankoop van buitenlandsche deviezen,
tenzij de wet zelf, - door een bijzondere
bepaling waarbij van den regel wordt afgeweken, bepaling welke dus van strikte
interpretatie is - , verklaart dat in zulke
bepaalde gevallen de belasting niet wordt
toegepast;
Overwegende dat deze uitzonderlijke
gevallen op beperkende wijze opgesomd
zijn in artikel 2 waarvan het S0 , waarop
de aanlegger steunt, zegt dat belasting
niet toegepast wordt op « de aankoopen
van buitenlandsche deviezen bestemd om
te voorzien in de terugbetaling van hypothecaire leeningen aangegaan v66r 1 November 19S~, terugbetaalbaar, ... in buitenlandsche deviezen, ... , mits de terugbetaling op het door het contract bepaalde
tijdstip in buitenlandsche deviezen ge-' ·
schied zij »;
Maar overwegende dat deze bepaling,
niettegenstaande den schijn, de algemeene
draagwijdte niet heeft haar door den 'aanlegger toegekend; dat, integendeel, uit
de voorbereidende werken betreffende
~ezen tekst blijkt dat de wetgever van de
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belasting slechts die schuldenaars , heeft
willen vrijstellen die, een hypothecaire
leening aangegaan hebbende v66r 1 November 1g34, zich uit voorzorg, voorkennis of om alle andere reden, de buitenlandsche deviezen hebben aangeschaft
die noodig waren voor haar terugbetaling
op den overeengekomen datum; dat de
woorden " aangegaan " en op het '' door
het contract » bepaalde tijdstip deze beperkende interpretatie bevestigen en aantoonen dat aileen deze aankoopen van
deviezen aan de belasting ontsnappen die
door den hypothecairen ontleener zelf
worden gedaan met het oog op de terug-.
betaling zijner schuld;
Overwegende dat de door den aanlegger
aangekochte buitenlandsche deviezen niet
bestemd waren tot het terugbetalen eener
leening dgor hem persoonlijk aangegaan,
maar eener leening aan zijn verkoopster
toegestaan;
Overwegende dat het bestreden arrest,
-door, in deze feitelijke omstandigheden,
te beslissen 'dat de bij artikel 2, 2°, voorziene .uitzondering met het geding. geen
verbarid heeft - , de ingeroepene teksten
juist he eft t6egepast; dat het mid del
eveneeris in zijn tweede 'onderdeel, derhalve, in rechte niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
12 November 1940. - 2e Kamer. Voorzitter en verslaggever, H. Fauq:uel,
raadsheer waarnemend vobrzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. L. ·cornil,
eerste advocaat generaal.
2e KAMER. -

18 November 1940.

1° VERKEER. -

VOORBIJSTEKEN. VOORBIJSTEKEN VAN EEN WEGGEBRUIKER DIE ZELF AAN HET VOORBIJSTEKEN
IS. - KONINKLIJK BESLT]I'r VAN: 1 FEe
BRUARI 1g34, ARTIKEL 36, go, - WEGc
GEBRUIKER << OP STILSTAND ». - 0MSTANDIGHEID DIE VERBOD NIET WEGNEEMT.
2° VERKEER.
VooRBIJSTEKEN. VERBOD. ____; KONINKLIJK BESLUIT VAN
1 FEBRUARI 1g34, ARTIKEL 36, go, VOORBIJ TE STEKEN WEGGEBRUIKER,
DIE ZELF GEPARKEERDE YOERTUIGEN
VOORBIJSTAK. - VERBOD NIET VAN.
TOEPASSING.
.
.,
1 o Het dubbele voorbijsteken, verboden door
artikel 36; 9°, van het Koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, blijft verboden ook
. wanneer de voorbij ,te · steken wegge-

. bruiker zelf een '' stilstaanden " wegge:bruiker aap, het voorbijsteken is. (Kon.
-besl. van -1 Februari 1g34, artt. 35;,:
en 36, go.)
.
..
: 2° Het ve~bod van het dubbele' voorbijstefien,
: gesteld tn artikel 36, 9°, van het Konink, lijk besluit van·t·Februari 1934, is niet
van toepassing. wanneer .de voorbij te:
steken weggebruiker zelf e~nvoudig i< ge-·
parkeerde » voertu'igen aan het voorbijsteken is.
In dit geval is het voorbijstelcen slechts verboden wanneer, gelet op de omstandigheden, er eenig geva.ar voor ongeval bestaat. (Kon. besl. van 1 Februari 1g34,
. artt. 3, 12o, 35, 36, 1o en go.)

(BOMBEECK EN. ANDEREN,
T. CHABOT EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op
12 April 1g4o gewezen door de correc-

tioneele rechtbank te Luik, zetelende in
graad van bel!oep en in politiezaken;
· I. Op de· voorziening van den aanlegger Bombeeck tegen de beslissing. over
de publieke vordering en de beslissing
over de burgerlijke vordering, deze laatste
ingesteld door de Vennootschap" La Winterthur " en op de voorzieniRg van de
aanlegster " London and Scottish Corporation », Vennootschap . van Engelsch.
recht:
.
Omtrent het middel, aangevoerd door
den aanlegger Bombeeck : schending van
artikelen g7 der Grondwet; 418 en 420
· van het Strafwetboek; 27, en, in 't bijzonder, 27, 1°; 2g, en, in 't bijzonder,
2g, 4°, 35; 36 en, in 't bijzonder, 36, 4°
en go, 57 en, in 't bijzonder; 57, 2o, van
het Koninklijk besluit van 1 Februari
1934, houdende algemeen reglement op.
de verkeerspolitie, doordat het bestreden
vonnis, om de twee ten laste van den aanlegger gelegde betichtingen bewezen ·te
verklaren, en de vorderingen der burger-.
lijke partijen aan te nemen, beslist heeft,
steunende zoowel op eigen redenen als
op deze van den eersten rechter welke·
het overneemt, dat .de aanlegger, door
links af te draaien, den doorgang heeft
afgesneden voor den beklaagden Chabot
die hem voorbijstak, onder voorwendsel
dat deze zijn weg overeenkomstig de wet
vervolgde, daar er op de. plaats der aanrjjding geen enkel aansluiting was, ver. tnits het voetpad, dat de la Sauvenier.e' laan van de· Bergstraat scheidt geen gaping vertoont; dat, eindelijk, wegens de
: breedte van de baan en het opgelegde
; verkeer in een enkele richting, de be-

-116klaagde Chabot het recht had den aanlegger voorbij te steken, alhoewel deze
zelf stilstaande voertuigen voorbij stak,
dan wanneer :
1o De on tstentenis van aansluiting van
twee wegen niet noodzakelijk voortspruit
uit de ontstentenis van een gaping in het
voetpad dat ze scheidt; dat, aldus, het
bestreden vonnis in zulke bewoordingen
is gemotiveerd, dat het toezicht over zijn
wettelijkheid onmogelijk is (schending
van artikel g7 der Grondwet) en dat, in
alle veronderstelling, de rechter het bestaan, op de plaats van het ongeval, moest
erkennen van een aansluiting van wegen
open voor het -openbaar verkeer met voertuigen (schending van artikelen 35 en
36, 4o, van het Koninklijk besluit van
1 Februari 1g34; 418 en 420 van het Strafwetboek);
20 Door links al' te draaien op een aansluiting, waar het voorbijsteken verboden
is en waar de beklaagde Chabot de uiterste
rechter zijde moest houden, de aanlegger
dus den doorgang voor deze laatste niet
heeft afgesneden (schending van artikelen 27, 1°; 2g, 4°; 36, 4° en 57, 2°, van
bet Koninklijk besluit van 1 Februari
1g34; 418 en 420 van het Strafwetboek);
30 Dat het te meer zoo is doordat de
beklaagde Chabot, ongeacht het bestaan
van een aansluiting, den aanlegger, die
zelf aan het voorbijsteken was, niet mocht
voorbijsteken, daar het verbod der dubbele voorbijsteking van toepassing is
zonder dat moet onderscheid gemaakt
worden tusschen de omstandigheid dat de
voorbijgestoken voertuigen al dan niet
stilstaan, of dat de baan min of meer
breed is, of dat het verkeer slechts in een
richting is toegelaten (schending van artikelen 3f; 36, 42; 36, go, en 57, 2°, van het
Koninklijk besluit van 1 Februari 1g34;
418 en 420 van het Strafwetboek\;
Omtrent de middelen aangevoerd door
de burgerlijke partij, Vennootschap "London and Scottish Corporation », het eerste :
schending van artikelen 35 en 36, in t' bijzonder, 36, go, van het }\:oninklijk besluit
van 1 Februari 1g34 houdende algemeen
reglement op de verkeerspolitie en 1382
van het Burgerlijk Wetboek, doordat
bestreden vonnis, steunende zoowel op
eigen redenen als op deze van den eersten
rechter, de aanlegster in verbreking van
haar aanstelling als burgerlijke partij
tegen den beklaagden Chabot heeft afgewezen, onder voorwendsel : eenerzijds,
dat, op het oogenblik waarop deze laatste
zijn manreuvre van voorbijsteken heeft
aangevangen de baan vrij was en geen ·
enkel gevaar voor ongeval vertoonde;

anderzijds, dat, wegens de breedte der
baan en het verkeer in een enkele richting
op den weg, alsook wegens de omstandigheid dat eene der twee voorbijgestokene
voertuigen stilstond langsheen het voetpad, de beklaagde Chabot het voertuig
van den heer Bombeeck mocht voorbijsteken; dan wanneer, luidens de hierboven
bedoelde beschikkingen, geen onderscheid
diende gemaakt tusschen het voorbijsteken van een in beweging zijnde voertuig
en het voorbijsteken van een stilstaand
voertuig, en dat het voorbijsteken verboden is wanneer de voorbij te steken
weggebruiker zelf een anderen aan het
voorbijsteken is, waaruit voortvloeit dat
de betichtingen, inbreuken op artikelen 35 en 36, go, van het Koninklijk besluit van 1 Februari 1g3to ten laste van
den beklaagde gelegd, bewezen waren,
zonder te gewagen van de breedte der
baan noch van de omstandigheid dat het
verkeer er slechts in een enkele richting
was toegelaten; het tweede : schending
van artikelen g7 der Grondwet; 27, in
t' bij:~:onder, 27, 1°; 2g, in 't bijzonder
2g, to 0 ; 35 en 36, in 't bijzonder 36, too;
42; 57, in 't bijzonder 57, 2°, van het Koninklijk besluit van 1 Februari 1g3to,
houdende het algemee:n reglement op de
verkeerspolitie en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden vonnis,
steunende zoowel op eigen redenen als op
deze van den eersten rechter welke het
overneemt, de aanlegster in verbreking
heeft afgewezen van haar aanstelling als
burgerlijke partij tegen den beklaagden
Chabot, onder voorwendsel dat de beklaagde, bij de aanrijding met het voertuig van den heer Bombeeck, zich v66r een
onvoorzienbare hindernis zou bevonden
hebben en dat de heer Bombeeck het Koninklijk besluit van 1 Februari 1g3to zou
-overtreden hebben door af te draaien ter
hoogte van de Bergstraat, daar er.op die
plaats x.oogezegd hoegenaamd geen aansluiting bestaat vermits '' het voetpad
dat de la Sauvenierelaan yan de Bergstraat
scheidt geen gaping vertoont », dan wa:nneer:
1° De ontstentenis van aansluiting van
twee wegen niet noodzakelijk voortvloeit
uit de omstandigheid dat het voetpad
waardoor ze gescheiden zijn geen gaping
vertoont; dat dus het vonnis in zulke bewoordingen gemotiveerd is dat het toezicht over zijn wettelijkheid onmogelijk
is (schending van artikel g7 der Grondwet)
en dat, in aile veronderstelling, de rechter
het bestaan, op de plaats van het ongeval,
moest erkennen van een aansluiting van
wegen open voor het openbaar verkeer
met voertuigen (schending van artike-

,.... 117len 35 en 36, 4o, van voornoemd KoninkOmtrent de eerste twee onderdeelen
lijk besluit);
van bet middel aangevoerd door den aan2o Door links af te draaien op een plaats legger en omtrent bet tweede middel aanwaar het voorbijsteken verboden is en gevoerd door de aanlegster :
waar de beklaagde Chabot de uiterste
Overwegende dat deze middelen steurechter ·zijde moest houden van de baan, nen hierop dat de plaats waar bet ongeval
de heer Bombeeck dus voor dezen laatste is voorgekomen een aansluiting van openden doorgang niet heeft afgesneden en bare wegen is, en dat het bestreden vonnis,
voor hem een voorzienbare hindernis uit- uit de enkele omstandigheid dat het voetmaakte (schending van artike len 2 7, 1°; pad waardoor . de la Sauvenierelaan
29, 4°; 35; 36, 4°; 42; 57, 2°, van voor- van de Bergstraat is gescheiden geen ganoemd Koninklijk besluit en 1382 van ping vertoont, besluit dat er daar geen
aansluiting was;
het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
Maar overwegende dat het vonnis, buide redenen overnemende van het vonnis ten deze omstandigheid, in feite vaststelt
a quo, dat het bekrachtigt, vaststelt dat dat de plaats der aanrijding geen kende aanrijding tusschen het motorrijwiel merk eener aansluiting draagt;
Dat de bestreden beslissing, bij gebrek
van Chabot et den auto van Bombeeck is
voorgekomen te Luik op de la Sauve- aan meer uitvoerige conclusies dienaannierelaan, die verdeeld is in twee groote gaande, dus wettelijk gemotiveerd is en
lanen met verkeer in een enkele richting de middelen in feite niet opgaan;
Omtrent het derde onderdeel van bet
en gescheiden door een vluchtvoetpad,
dit doorgesneden door dwaarswegen middel door den aanlegger aangevoerd,
langswaar men van de eene naar de andere en omtrent bet eerste middel aangevoerd
door de aanlegster :
dezer lanen kan rijden;
Wat artikel 35 van bet Koninklijk beOverwegende dat het vonnis eveneens
vaststelt dat de twee voertuigen op de sluit van 1 Februari 1934 betreft :
rechterlaan in dezelfde richting reden en
Overwegende dat voornoemd artikel 35
dat rijtuigen geparkeerd stonden langs- zegt dat de bestuurder, alvorens een in
heen het rechtervoetpad; dat, eindelijk, beweging of stilstaanden weggebruiker
de motorrijder Chabot, die den auto van voorbij te steken, zich moet vergewissen
Bombeeck wilde voorbijsteken, zich v66r dat de baan aan zijn linkerzijde vrij is
dezen laatste bevond, die links afdraaide, over een voldoende lengte, om alle gevaar
voor ongevallen te vermijden;
zich naar een " dwarsweg " richtende;
Overwegende dat bet bestreden vonnis
Overwegende dat Bombeeck vervolgd
is hoofdens verwondingen door onvoor- vaststelt dat de baan, op het oogenblik
.zichtigheid aan Chabot en om, links af- waarop de verweerder Chabot zijn madraaiende, den doorgang te hebben afge- namvre van voorbijsteken aanving, aan
sneden aan Chabot, die hem volgde; dat zijn linkerzijde vrij was en geen enkel
Chabot ervan beticht was een weggebrui- gevaar voor ongeval vertoonde;
ker te hebben voorbijgestoken, die zelf
Dat deze vaststellingen van feitelijkerr
een anderen aan het voorbijsteken was aard het beschikkend gedeelte, door de
en niet derwijze meester te zijn gebleven middelen bestreden, overeenkomstig de
van zijn snelheid om v66r een hindernis wet rechtvaardigen;
te kunnen stilhouden; maar dat, v66r den
Wat artikel 36, 9°, van bet Koninklijk
rechter van hooger beroep, de eerste aan besluit van 1 Februari 1934 betreft :
Chabot ten laste gelegde betichting, op
Overwegende dat, wei is waar, de dubverzoek van het openbaar ministerie en bele voorbijsteking niet ophoudt verbamet de toestemming van den beklaagde, den te zijn wegens de omstandigheid dat
gewijzigd werd in de inbreuk op artikel 35 de manamvre van den voorbij te steken
van het Koninklijk besluit van 1 Fe- weggebruiker voor doel heeft een stilbruari 1934, te weten, een in beweging staanden weggebruiker voorbij te steken;
zijnde of stilstaanden weggebruiker · te dat de tekst der in het middel bedoelde
hebben voorbijgestoken, zonder zich te bepaling, vergeleken met dezen van artihebben vergewist dat de baan aan zijn kel 35 van hetzelfde besluit, en de reden
linker zijde vrij was op een voldoende van die bepaling, te weten, vermijden dat
lengte om alle gevaar voor ongevallen te drie voertuigen tegelijkertijd naast elkaar
vermijden;
zouden rijden, zelfs in dat geval het beOverwegende dat het bestreden vonnis, houden van het verbod opleggen;
het vonnis a quo bekrachtigende, Chabot
Doch overwegende dat, luidens de vastvrijspreekt en Bombeeck veroordeelt, ver- stellingen van den rechter, de aanlegger
klarende dat deze aileen voor bet ongeval Bombeeck, dien de verweerder Chabot
verantwoordelijk is;
wilde voorbijsteken, " langsheen voertui-
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~ten reed welke langsheen het voetpad
geparkeerd waren >i;
Overwegende dat, luidens artikel 3,
12°, van het 'Koninklijk besluit van 1 Februari 193~, door geparkeerde voertuigen
in:oet verstaan worden deze die op den
openbaren weg achtergelaten zijn buiten
aanwezigheid van eigenaar of bestuurder
in staat ze te verplaatsen op vordering
van een bevoegden agent;
Dat dergelijke voertuigen stilgelegde
voertuigen zijn, en dat, gedurende dit
stilleggen, de eigenaar of de bestuurder,
geen " in beweging zijnde of stilstaande
weggehruiker » is in den zin van artikel 35
van het Koninkijk besluit van 1 Februari 193~;
Dat daaruit voortvloeit dat het verbod,
in artikel 35, 9°, niet wordt toegepast op
dezen die een weggebruiker voorbijsteekt .
terwijl deze laatste zelf geparkeerde voertuigen voorbijsteekt; dat, in dit geval,
het voorbijsteken niet verboden blijft,
tenzij er, wegens andere omstandigheden,
eenig gevaar voor ongeval bestaat (artikel 36, 1°);
Overwegende dat deze interpretatie :zoo
met den tekst als met den geest van het
Koninklijk besluit van 1 Februari 1934
overeenstemt, vermits het geparkeerde
voertuig niet onmiddellijk kan verplaatst
worden, en er dus, in 't algemeen, niet te
vreezen valt dat drie voertuigen tegelijkertijd naast elkaar zouden rijden;
Overwegende dat, bijgevolg, de middelen in rechte niet opgaan;
En overwegende, voor 't overige, wat
de beslissing betreft op de publieke vordering gewezen, dat de substantieele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de veroordeeling overeenkomstig de wet
is·
'En wat de beslissing betreft op de bur;gerlijke vorderingen gewezen; dat het Hof
van ambtswege geen middel opwerpt;
II. Op de voorziening door den aan.Iegger Bombeeck gericht tegen de beslissing gewezen op de burgerlijke vordering
ingesteld door den verweerder Chabot :
Overwegende dat de bestreden beslis. sing den aanlegger slechts veroordeelt tot
het betalen eener. provisioneele vergoe.ding en een:deskundig onderzoek beveelt;
dat, daar dergelijke beslissirig niet over
de bevoegdheid gewezen is en geen eirtdbeslissing is in den zin van artikel H 6 van
.het Wetboek van Strafvordering, de voorziening thans niet ontvankelijk is;
- Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de Vennootschap
. << London and Scottish Corporation » tot
.een vergoeding van 150 frank jegens den

verweerder Chabot; veroordeelt ieder aanlegger tot de helft der kosten.
18 November 19~0. - 2e. Kamer. Voorzitter en verslaggever, H. Waleffe,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de
Termicou'rt.
2e KAMER. -
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Novemb~r

1940.

1o VERVALSCHING VAN VOEDINGS-

MIDDELEN. 0PZETTELIJK VERARMEN VAN DE VOEDINGSBESTANDDEELEN. - VERVALSCHING.
2° VERVALSCHING VAN VOEDINGSMIDDELEN. - MENGSEL VAN GERAFFINEERD ZOUT EN VAN ONTAARD
ZOUT, VERKOCHT ALS KEUKENZOUT. BEDRIEGUJKE VERKOOP.
1° De vervalsching van een tot de voeding
geschikte waar kan geschieden door het
opzettelijk verarmen van de bestanddeelen
die in hun natuurlijken toestand moeten
geleverd worden (1).
2° De verkoop, met bedrieglijk opzet, van
een mengsel van geraffineerd zout en van
in de nijve1·heid gebruikt ontaard zout,
als keukenzout, valt onder de toepassing
van artikel 500 van het Strafwetboek.

(TILMANT.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel op H Maart
19~0 gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het
bestreden arrest de bewijsvoering strekkende tot het bewijs dat er, in casu, noch
woekerprijzen, noch vervalsching, bestondim, niet beantwoord heeft :
Overwegende dat de bestreden beslissing de verschillende elementen aanduidt
waaruit ze den verkoop tegen· een prijs
hooger dan den normalen, en het bestaan
van de vervalsching afleidt;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel : schending
van artikelen 211 van het Wetboek van
Strafvordering, 2, 500 en 503 van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest
geen wetsbepaliiJ.g opgeeft, die de bevolen
verbeurdverklaring rechtvaardigt, de bestemmingen der verbeurdverklaarde pro(1) Zie Verbr., 27 Maart 1922 (Bull. en
PAsiC., 1922, I, 218 en devoetnota; Revue de
droit belge, 1919, biz. 369 en volg.).
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vervalsching niet bewijst :
Wat het eerste onderdeel van het middel
betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
naar de in 't vonnis vermelde wetsbepalingen verwijst;
Overwegende dat dit vonnis het artikel 503 van het Strafwetboek opgeeft,
waaruit volgt dat de straf van verbeurdverklaring door dezen eenigen tekst wettelijk gerechtvaardigd is en dat het artikel 2
van het Strafwetboek in zake niet toepasselijk is;
W at het tweede onderdeel van het
middel betreft :
Overwegende dat de beweerde verzuiming den aanlegger geen enkel nadeel
berokkent; dat hij aldus geen belang
heeft deze aan te klagen;
W at het derde onderdeel van het mid del
betreft :
Overwegende dat · het bestreden arrest·
vaststelt dat de a:;mlegger als keukenzout
te koop heeft gesteld en aan zijn client
heeft verkocht. een mixtuur door hem
voorbereid en bestaande, voor een helft
in geraffineerd zout, en, voor een and~re
helft, in ontaard zout, bestemd voor md ustrieel gebruik;
Dat het arrest .anderzijds vermeldt dat,
rekening houdende met den gevraagden
prijs, het bedrieglijk inzicht van den aanlegger duidelijk blijkt;
Overwegende dat . de bestreden beslissing uit deze elementen het bestaan van
de vervalsching heeft kunnen afleiden,
vermits deze laatste geschieden kan door
de opzettelijke verarming van de substantie welke in haar natuurlijken aard
moest geleverd worden;
Over het derde middel : dat het arrest
zichzelf tegenspreekt door, eenerzijds,
zonder, eenig voorbehoud, het vonnis
waarvan beroep te bevestigen en, anderzijds, dit vonnis te verbeteren door de
inbeslagneming en de verbeurdverklaring
van het geraffineerd zout te bevelen :
Overwegende dat het aangeklaagd opstel duidelijk de draagwijdte van de beslissing laat blijken, daar de bevestiging
slechts tusschenkomt onder voorbehoud
van de onmiddellijk na de bevestiging aangeduide verbetering;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
de wet .zijn;
- Om die redenen, het Hof verwerpt de

voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
18 November 1940. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bail.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Janssens
de Bisthoven, advocaat generaal.

2e KAMER.- 18 November 1940.
1o MIDDELEN

TOT VERBREKING.
- STRAFZAKEN.- MID DEL GENOMEN UIT
DE ONWETTELIJKHEID VAN EEN HUISZOEKING GEDAAN TIJDENS RET VOORONDERZOEK. - VEROORDEELING, ONDER TERZIJDESTELLING VAN DE GEGEVENS STEUNEND OP DIE HUISZOEKING.
- MIDDEL ONTBLOOT VAN BELANG.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.CONCLUSIE VAN BEKLAAGDE STEUNEND
OP FEITELIJKE BEWIJSVOERING.-VASTSTELLING VAN DEN RECHTER WAARUIT
DE ONGEGRONDHEID VAN DEZE BEWERINGEN VOLGT. - WETTELIJK MET REDENEN OMKLEED:
1o Is niet ontvankelijk, als van belang ont-

bloot, het middel ontleend daaraan dat
het bestreden arrest een huiszoeking en
de dam·op gevolgde rechtspleging niet
als nietig heeft beschouwd, dan wanneer
de rechter, na verklaard te hebben dat hij
geen rekening hield met den uitslag van
deze huiszoeking, beslist he eft zonder
daarop te letten, en de nietigverklaring van
de huiszoeking trouwens geenerlei invloed
zou gehad hebben op de navolgende verrichtingen van de rechtspleging.
2o Is wettelijk met redenen omkleed het
arrest dat, steunend op het v66r het Hof
gedane onderzoek, en niet op den uitslag
van een huiszoeking wier waarde werd
betwist, de feitelijke bewijsvoering, door
beklaagde in zijn conclusie aangevoerd,
beantwoordt met de vaststelling van feiten
waaruit volgt dat die beweringen, vervat
in de conclusie, van allen grond ontbloot
zijn.
{MAREEF.)

ARREST.
Gelet op de bestreden beslissingen :
1o beschikking der raadkamer van de rechtbank van eersten aanleg te Charleroi in
dato 19 Juli 1940 door dewelke eischer
v66r de correctioneele rechtbank verwezen werd; 2° het arrest van het Hof van
beroep te Bru.,ssel in dato 5 September
1940;
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van artikelen 408 en 413 van het Wetboek
van Strafvordering; 97 der Grondwet;
1315 en volgende van het Burgerlijk Wethoek, doordat het bestreden arrest, na,
overeenkomstig de conclusies van aanIegger, al de elementen der huiszoeking
- dewelke zonder vertooning van een
regelmatig mandaat was geschied - uit
de debatten te hebben verworpen, niettemin geweigerd heeft zoowel deze huiszoeking als heel de daarop volgende rechtspleging nietig te verklaren, alhoewel door
voormelde conclusies het Hof aanzocht
was g'eworden die nietigheden uit te spreken:
Overwegende dat in de conclusies waarvan spraak, aanlegger het Hof verzocht
te verklaren dat de huiszoeking nietig
was, en, derhalve, de daarop volgende
rechtspleging te niet te doen, en, verders,
in aile geval, aile elementen en bezwaren
uit die huiszoeking volgende, uit de debatten te verwerpen;
Overwegende dat, overeenkomstig deze
laatste conclusies, het arrest beslist heeft
« dat er met de elementen dezer huiszoeking geen rekening diende gehouden »
en uitspraak heeft gedaan zonder acht
te slaan op de elementen uit die huiszoeking ontstaan; dat, dientengevolge, de
nietigverklaring van de huiszoeking als
zonder belang noch voorwerp voorkwam;
dat ze, overigens op de latere akten der
rechtspleging zonder uitwerksel ware geweest; dat daaruit volgt dat het middel,
van belang ontbloot, niet kan aangenomen
worden;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 97 der Grondwet en artikelen 1315 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, betreffende de bewijskracht
der akten doordat, alhoewel eischer, in
zijn conclusies, in uitdrukkelijke bewoordingen het Hof van beroep verzocht .te
verklaren dat, indien de elementen door de
huiszoeking opgeleverd van de hand werden gewezen er dan geen voldoende bezwaren meer bestonden om het bestaan van de
betichting ten laste van de beklaagde,
die deze betwistte, er uit af te leiden, het
arrest zich beperkt heeft te verklaren dat
al de elementen door de huiszoeking opgeleverd, van de hand gewezen zijnde, er
uit het onderzoek yoor het Hof gedaan
bleek dat de betichting bewezen was,
aldus het Hof van verbreking in de onmogelijkheid steilende zijn toezicht uit
te oefenen en na te gaan of de motiveering door het Beroepshof aangenomen,
de juridische beoordeeling, welke het over
ae feiten der zaak gaf, rechtvaardigde,

en of ze, al dan niet, bij de beslissing
paste :
Overwegende dat, in zijn conclusies
eischer het Hof verzocht aile elementen
en bezwaren uit de huiszoeking blijkends/
van de hand te wijzen, en, dientengevolge,
te verklaren dat uit het onderzoek v66r
het Hof gedaan geen voldoende bezwaren
tegen betichte voortvloeiden;
Overwegende dat, ·door vast te stellen,
- na van de elementen der huiszoeking
te hebben afgezien - , dat " de andere
elementen der zaak, voortvloeiende uit
het onderzoek voor het Hof gedaan, bewijzen dat de beklaagde de daden heeft
gepleegd )), de rechter in feite, dus op bindende wijze, en tevens ten genoege van
rechte, zijn beslissing met redenen heeft
omkleed, en de conclusies heeft beantwoord, welke in feite beweerden dat het
onderzoek geen andere elementen van
schuld v66r het Hof had aan het licht
gebracht dan deze die uit de huiszoeking
voortspruiten;
Dat het mid del dus niet gegrond is;
En overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenJ,wmstig
de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt eischer tot de
kosten.
18 November 1940. - 2" Kamer.
Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters. Gelijkluidende conclusie, H. R.
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
1° KAMER.- 21 November 1940.
VENNOO'fSCHAP.- SAMENWERKENDE
VENNOOTSCHAP. - VENNOOT DIE ONTSLAG NEEMT IN DEN LOOP VAN EEN MAATSCHAPPELIJK JAAR.- BALANS VAN DIT
JAAR SLUITEND MET VERLIES. - BEREKENING VAN HET AANDEEL DAT AAN
BEDOELDEN VENNOOT TOEKOMT.
GEEN AUTOMATISCHE VERGELIJKING
TUSSCHEN DIT VERLIES EN DE VROEGER
GEMAAKTE RESERVES.
1° Om het aandeel te berekenen van een.
vennoot in een samenwerkende vennootschap, nadat deze vennoot ontslag nam in
den loop van een maatschappelijlc jaar,
wiens balans sluit met verlies, moet het
verlies niet worden beschouwd als automatisch komend in vergelijking met het over-

-

121-

eenstemmend bedrag van de reeds vroeger
gemaakte reserves. (Wetten op de vennootschappen, geordend bij Koninklijk besluit van 30 November 1935,
art. 153.}
(NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP VAN HAM,
GEBROEDERS, T. SAMEN. VENNOOTSCHAP
«LA TEXTILE ll.}
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 9 Juli
1933 gewezen door het Hof van beroep

van Gent;
Over het middel : schending van artikelen 77, H9, 150 en 158 van de wetten
van 18 Mei 1873; 26 December 1881;
22 Mei 1886; 16 Mei 1901; 25 Mei 1913;
30 October 1919; H Juni en 2·9 Juli 1926;
23 Juli 1927; 28 September 1932 en 9 Juli
1935; van het Koninklijk besluit in dato
31 October 193t., het geheel samengeschakeld door Koninklijk besluit de dato
30 November 1935, doordat het bestreden
arrest beslist heeft : -1° dat :z;oolang de
balans blijft, zij zoowel de uitgaande
leden verbindt als de andere en dat de
eerste zich in geen beteren toestand mogen bevinden dan de andere; 2° dat indien
de vergelijking tusschen de reserves en
de maatschappelijke verliezen zich in het
geval van vereffening van een vennootschap oplegt die aan haar einde gekomen
is, zij niet mag vereischt worden gedurende het maatschappelijk leven terwijl :
a) het ontslag van een vennoot begint te
loopen vanaf zijn datum en als gevolg
heeft den vennoot van alle deelneming in
het beheer van de vennootschap te berooven; de ontslaggevende vennoot heeft de
verbintenis niet de vernietiging van de
balans die hij bestrijdt uit te lokken;
alhoewel hij de .cijfers in die balans bevat
aanneemt, kan hij die balans laten verklaren; indien men op de bewering van
de eischeres in verbreking was ingegaan,
zou de toestand van deze niet beter geweest zijn dan degene van de overblijvende vennooten; b) men kan het medebestaan van een reservefo'nds en van een
verlies niet opvatten, daar. het deel van
het reservefonds gelijk aan het verlies
noodzakelijk en automatisch zijn karakter
van reservefonds verliest. Zoo is het dat
het Hof den aard en het doel van de reserve ontaard heeft; dat is zoo waar gedurende het bestaan van de vennootschap
als in geval van vereffening;
Omtrent den grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerster opgeworpen:
Overwegende dat verweerster be-

weert dat het middel niet ontvankelijk is:
bij gebrek aan belang, daar het aileen
twee overbodige redenen van het arrest
bestrijdt, dan wanneer het de derde opgegeven reden onverlet laat;
Dat, volgens verweerster, die redenen
zijn : 1° de balans, door de algemeene
vergadering goedgekeurd, bindt het ontslagnemend lid zoowel als de andere leden,
zoolang de tenietdoening van de goedkeurende beslissing niet gevorderd wordt;
2° indien, bij de ontbinding der vennootschap, de vergelijking van de reserves en
van het verlies zich automatisch opdringtr
blijft het daarentegen de vennootschap·
vrij, gedurende haar normaal leven, en
buiten het geval van bedrog, het te kort
van een boekjaar niet onmiddellijk met
de reserves te vergelijken; 3° moest er op·
de vordering van de aanlegster ingegaan ,
worden, dan zou deze op onrechtstreeksche·
wijze bekomen wat de wetten en statuten
niet toelaten haar rechtstreeks toe te
staan;
Overwegende dat, volgens verweerster,.
die laatste reden voldoend is om het beschikkend gedeelte van het arrest te rechtvaardigen; dat aldus .P.et mid del als nietontvankelijk voorkomt;
Overwegende echter, dat die red en in
onafscheidbaar verband staat met de
tweede hiervoren aangeduide reden; dat,.
inderdaad, indien de automatische vergelijking van reserves en verliezen zich.
opdrong, de aanlegster slechts bekomen
zou wat de wetten en de statuten toe·
kennen;
Overwegende dat het middel aldus wei
gericht is tegen de drie opgesomde redenen, en dat derhalve de grond van nietontvankelijkheid niet kan aangenomen
worden;
Omtrent den tweeden tak van he.t
middel:
Overwegende dat volgens de aanlegster, het gelijktijdig bestaan van verliezen
en van reserves niet kan aangenomen
worden; dat het tekort van het boekjaarnoodzakelijk en automatisch met het
bedrag der reserves moet vergeleken
worden;
Overwegende dat, naar die bewering,.
de vennootschap verplicht wordt haar
reserves tot het delgen van het verlies
gedurende het opgeloopen boekjaar ondergaan, onmiddellijk. aan te wenden;
Overwegende dat de wet niet bepaalt
dat de overeengekomene reserves noodzakelijk dienen moeten tot het onmiddellijk dekken van om 't even welk verlies
door de vennootschap ondergaan;
Dat die reserves tot doel hebben het.
behouden van het kapitaal te verzekeren
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tegen ongunstige gebeurtenissen die zich
in de toekomst zouden kunnen voordoen;
dat het dus de vennootschap vrij staat,
"Ondanks het tekort van een bepaald boekjaar,. de reserves op de balans onverminderd te behouden met het oog op het
dekken van andere verliezen, ofwel nog
-in afwachting van betere uitslagen gedurende het volgend boekjaar;
Overwegende trouwens dat het gebruik,
waartoe de reserves aangewend worden,
bepaald moet worden door een beslissing
van de algemeene vergadering der aandeelhouders en dat die beslissing nood·zakelijk enkel kan getroffen worden na
het opmaken der balans en het vaststeilen
van het ondergane verlies, hetgeen de
-onmiddellijke vergelijking van de reserves
en van het verlies uitsluit;
Overwegende dat het middel in rechte
niet opgaat;
Omtrent den eersten tak :
Overwegende dat aanlegster de echtheid van de balans niet betwist maar enkel
,aanvoert dat het " vooruitzichtfonds "
dat op die balans voorkomt, tot het passend bedrag, dienen moest om het tekort
der balans aan te zuiveren;
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat de balans, na goedkeuring,
van bindenden aard is, zoolang dat de
tenietdoening ervan niet gevorderd wordt,
maar dat het arrest er aan toevoegt dat,
in aile geval, de wijze, waarop de balans
werd opgemaakt, regelmatig en wettig
was·
O~erwegende . dat, zooals hierboven
werd uiteengezet, het arrest zich nog op
-een andere reden steunt, die ten onrechte
door den tweeden tak van het middel bestreden wordt;
Waaruit volgt dat de aangeklaagde
-reden als overbodig voorkomt en het
. middel, in zijn eersten tak van: belang
-ontbloot is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziei:ting; verwijst aanlegster in de
'kosten en veroordeelt ze tot eene vergoeding van 150 frank ten bate van ver~
weerster.
21 November 19~0. - 1e Kamer. Voorzitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Wilde. - Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
1e KAMER.- 21 November 1940.

DADING.- VERDEELING VAN EEN OPENGEVALLEN NALATENSCHAP. - IN EEN
DADING BEGREPEN BEDING, LUIDENS

HETWELK IEDER LATER GEVONDEN
BESCHIKKING BIJ TESTAMENT ALS NIET
BESTAANDE ZAL WORDEN BESCHOUWD.
- LATER ONTDEKT TESTAMENT WAARBIJ DE NALATENSCHAP GEHEEL WORDT
OPGEDRAGEN AAN EEN VAN DE PARTIJEN. - ARTIKEL 2057, ALINEA 2,
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK NIET
VAN TOEPASSING.
Wannee1· de partijen door een dading de
verdeeling eener opengevallen nalatenschap regelen en bedongen hebben dat
iedere later gevonden bij testament gemaakte beschikking als niet bestaande zal
moeten beschouwd worden, is artikel 2057,
alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek niet
van toepassing, ook indien een later· gevonden testament de geheele nalatenschap
opdraagt aan een van de pal'tijen.

(VAN POUTRE,
T. CARBONNELLE EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Gent, den 7 November
1937 gewezen;
Over het eenig middel : schending van
artikel 2057, alinea 2, van het Burgerlijk
Wetboek, daarenboven en voor zooveel
als noodig, schending der bewijskracht
aan de akte van 30 December 1935 verschuldigd en der bindende kracht van de
dading die zij vaststelt, en dienvolgens,
schending van artikels 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, alsook van
artikelen 20~~. 20~9, 205~, 2057, eerste
alinea, 1108, 1118, 1131 en 113~ van hetzelfde Wetboek, doordat het bestreden
arrest, bij toepassing van artikel 2057,
alinea 2, nietig heeft verklaard de dading
van 30 December 1935, waarbij partijen
overeengekomen waren de goederen hunner overledene verwante, weduwe Vanden Broecke, onder hen te verdeelen in
drie gelijke deelen en aldus " elk geschrift
of testament dat zou gevonden worden
als nietig en niet bestaande 'te beschouwen ll, en integendeel een later << gevonden )) testament geldig heeft verklaard
dat verweerster, vrouw Hoffenboom, als
algemeene legataris aanstelde, dan wanneer de overeenkomst van 30 December
1935, juist als volkomen geoorloofd voorwerp en als draagwijdte had, van artikel 2057, alinea 2, af te wijken, en de
aldus overeengekomen verdeeling der
kwestieuze nalatenschap onder qe drie
partijen te behouden, dit niettegenstaande
aile testament dat daarna zou kunnen
ontdekt worden, het akkoord der partijen
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llebbende aldus als oorzaak de mogelijkheid zelf dat zulkdanig testament zou bestaan en als voorwerp het desnoods ter
:zijde te zetten om, in geval er een ontdekt
werd en welke ook de beschikkingen mo.gen zijn, het te ver'vangen d&.or een verdeeling der nalatenschap onder de partijen in drie gelijke deelen :
Overwegeride dat, blijkens de vast-·
stellingen door den rechter over den
grond, Mevrouw Hyacinthe Van Poutre,
weduwe Vanden Broecke, op 20 December 1935, te Etterbeek overleden is, als
wettelijke erfgenamen achterlatende haar
twee zusters, de aanlegster echtgenoote
Vasanne-Van Poutre en een der 'verweersters, echtgenoote Roujob-Van Pou~
tre; dat de de cujus, anderzijds, een schoon.dochter had, weduwe Carbonelle, die met
.de overledene vriendschappelijke betrekkingen had behouden; dat de partijen, na
net overlijden, met het oog op een mogelijk bestaand testament, een overeenkomst
sloten waarbij zij hun eventueele wederzijdsche rechten op de goederen der nalatenschap bepaalden, en dit, welke ook de
uiterste wilsbeschikkingen der overledene
mochten zijn; dat deze overeenkomst
:bedong : eerstens, dat, na het opmaken
der rekeningen van de nalatenschap, elke
partij haar deel in de erfenis zou hebben
alsof Mevrouw Vasanne-Van Poutre, Mevrouw Roujob-Van Poutre en Mevrouw
<Carbonelle drie zusters waren, en ten
tweede, dat de aldus bepaalde verdeeling
onder partijen geldig zou blijven, zelfs in
,geval van .ontdekking van een testament,
hetwelk als nietig en niet-bestaande be.schouwd worden zou;
· Overwegende dat, inderdaad, een testament naderhand ontdekt werd, waaruit
hleek dat de overledene haar schoondochter als algemeene legataris had
gesteld en, bijgevolg, haar eigen zusters
uit de nalaterischap had gesloten;
Overwegende dat de door de voorziening
.opgeworpen vraag: deze is : de geldigheid
van de door de partijen bij dading ge:sloten overeenkomst; dat de rechter over
den grond beslist heeft dat deze over·eenkomst nietig was en dat, bijgevolg, <).e
zusters der overledene op de nalatenschap
geen enkel recht meer had den; ·
Overwegende dat het bestreden arrest
-er terecht aan herinnert dat, luidens de
tweede alinea van artikel 2057 van het
.Burgerlijk Wetboek, de dading nietig is,
indien ze slechts een enkele zaak betreft
,en .uit . naderhand ontdekte titels bUjkt
dat een der partijen daarop niet het
minste recht heeft;
Dat, volgens de voorbereidende handelingen van het Burgerlijk Wetboek, de

~·

nietigheid daarop is gegrond dat· de dading, in dergelijk geval, geen voorwerp
heeft, daar er geen tWijfelachtig recht
bestond dat de stof van de dading kon
uitmaken;
. Overwegende echter dat zoowel uit · de
voorbereidende handelingen a:Is uit den
tekst der eerste alinea van hetzelfde
artikel eveneens blijkt ·dat er geen grond
tot vernietiging der dading bestaat,
wanneer de partijen zelf, de gebeurlijke
ontdekking van onbekende titels in acht
nemende, van alle gebruik dezer titels
klaarblijkelijk hebben willen afzien;
Overwegende trouwens dat dergelijke
overeenkomst << niet slechts een enkele
zaak betreft », maar een meervoudig
voorwerp heeft; dat ze, inderdaad, niet
aileen een bijzonder geschil regelt, maar
eveneens de geldigheid en de uitwerking
onder partijen bepaalt van de titels die,
met betrekking tot dat geschil, gebeurlijk
zouden kunnen ontdekt worden;
Overwegende dat de partijen, in het
onderhavig geval, na de verdeeling der
goederen, van de opengevallen erfenis te
hebben geregeld, uitdrukkelijk bedongen
hebben dat al de testamentaire beschikkingen, die naderhand zouden kunnen
ontdekt worden, onder partijen als nietig
en· niet bestaande zullen worden beschouwd; dat ze derhalve, hoven de verdeeling der nalatenschap, ook over dt~
geldigheid en het gevolg van het naderhand ontdekt testament tot een vergelijk
zijn gekomen;
Overwegende dat op dergelijke overeenkomst de tweede alinea van artikel2057
van het Burgerlijk Wetboek van geen toepassing is;
Dat het bestreden arrest, door in een
tegenovergestelden zin te beslissen de in
het middel aangeduide artikelen 2057,
tweede alinea, en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek heeft geschonden;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat het onderhavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het Hof van beroep
te Gent en dat melding ervan zal gemaakt
worden op den kant der vernietigde beslissing; veroordeelt de verweersters tot. de
.kosten; verwijst de zaak naar het Hof
·van beroep 'te Brussel.
21 November 1940. - 1e Kamer. Voorzitter en ve:rslaggever, H. Hodiim,raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
- HUISZOEKING.- WET VAN 20 APRIL
187~, ARTIKEL 2~ .. 0PDRACHT VANWEGE DE.N ONDERZOEKSRECHTER. GESCHIEDT IN BEGINSEL AAN HET
AMBT.
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
- HUISZOEKING. -WET VAN 20 APRIL
187~, ARTIKEL 2~. 0PDRACHT. VERSCHILLENDE OFFICIEREN VAN POLITlE DIE GELIJK HETZELFDE AMBT UITOEFENEN. - AFGIFTE VAN HET BEVEL
AAN EEN VAN HEN EN VERMELDING OP
HET BEVEL DAT HET MOET WORDEN
TENUITVOERGELEGD DOOR DEN OFFICIER DIE HET IN ZIJN BEZIT HEEFT. VOLDOENDE AANWIJZING.
S0 OVERSPEL. ONDERHOUD VAN
EEN BIJZIT. - ECHTELIJKE WONING. HOTELKAMER WAAR DE MAN GEREGELD
TOEGANG HEEFT EN MOET BESCHOUWD
WORDEN ALS BESTENDIG VERBLIJVEND.
VOLDOENDE OM ALS KENMERKEN
VAN EEN ECHTELIJKE WONING TE GELDEN.
1° De door den onderzoeksrechter gegeven
opdracht, ten einde een huiszoeking te
verrichten, zooals voorzien bij ·artikel 24
van de wet van 20 April 1874, geschiedt
in beginsel aan het ambt zelf (1).
2° Wanneer de onderzoeksrechter, met het
oog op het verrichten van de huiszoeking,
zooals voorzien bij artikel 24 van de wet
van 20 April 1874, opdracht hiertoe geeft
aan een commissaris van de rechterlijke
opdrachten bij het parket, en, be'l'!evens
dezen, verschille'l'!de andere commissarissen
tegelijk met hem hetzelfde ambt uitoefenen, is de commissaris, aan wien opdracht wordt .gegeven, voldoende aangewezen door de aan hem gedane afgifte
van het bevel en door een vermelding in
dit bevel, luidend dat het moet tenuitvoergelegd worden door den commissaris
die het in zijn bezit heeft.
S0 Eene hotelkamer, waar de man geregeld
toegang heeft en beschouwd moet worden
als bestendig verblijvend, heeft op voldoende wijze de kenmerken van de echtelijke waning, in den zin als bedoeld bij
artikel 389 van het Strafwetboek (2).

(DEM.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 28 Junii
1%0 g'ewe:&en door het Hof van beroep·
te Gent;
Over het eerste middel : schending van
artikel 2~ der wet van 20 April 1874 en
97 der Grondwet, daar het arrest geldigheeft verklaard een bevel tot huiszoeking·
en inbeslagneming' waarbij de onderzoeksrechter daartoe opdracht gaf aan den
commissaris bij de rechterlijke opdrachten
te Gent, zonder echter vast te stellen dat
hij zelf door ambtsbezigheden of door een
andere wettige reden belet was tot de
huiszoeking ·en de inbeslagneming persoonlijk over te gaan, en wanneer, de opdracht gegeven zijnde voor een onbepaalden datum'·, de onderzoeksrechter op voorhand niet kon weten of hij werkelijk belet
zou zijn persoonlijk op te treden :
Overwegende, wat betreft den eersten
tak van het middel, dat uit het bestreden.
arrest volgt, dat de onderzoeksrechter de
betwiste · opdracht gegeven heeft « daa:rhij door ambtsverrichting'en belet was
daartoe zelf over te gaan ";
.
Overwegende dat de tweede tak van
het middel op feitelijke bestanddeelen.
steunt die niet door het bestreden arrest
werden vastgesteld;
Dat het middel derhalve in feite niet
opgaat;
Over het tweede middel : schendingvan artikel 24 der wet van 20 April187~.
daar de opdracht gegeven werd, niet aan
een aangewezen persoon, maar aan een
onbekend persoon, namelijk aan drager
van het mandaat :
Overwegende, eenerzijds, dat de betwiste opdracht niet aan een onbekenden
persoon is gegeven, maar wel aan « den
commissaris bij de rechterlijke opdrachten
te Gent, die drager is van het mandaat ,.
Overwegende, anderzijds, dat het noch.
door artikel 24 der wet van 20 April187~,
noch door artikelen 8 en 10 der wet van
SO April1919 is vereischt dat de akte van
opdracht den naam van den aangewezen
officier van gerechtelijke politie zou aanduiden; dat de opdracht, in beginsel, aan
de ambtsbediening is gegeven ;
Overweg'ende dat, in geval hetzelfde
ambt op gelijken rang door verscheidene
officieren van gerechtelijke politie is uitgeoefend, namelijk door verscheidene

(1) Zie Verbr., 22 September 1936 (Bull .. en ,
PASIC., 1936, I, 363), en verklaringen van den
(2) Verbr., 22 Februari 1932 (Bull. eTh
Minister van justitie in den loop van de bespreking van de wet van 20 April 1874 PASIC., 1932, . I, 78); 9 April 1934 (ibid."
(Pasinornie, 1874, blz. 175).
1934, I, 226).
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-commissarissen bij de rechterlijke opdrachten, de ambtenaar, wien opdracht
door den onderzoeksrechter is gegeven,
·OP voldoende wijze aangewezen is door
.de hem gedane overgave van het bevel en
door het vermelden erop dat dit bevel
door den commissaris, die er houder van
is, zal uitgevoerd worden;
Dat het mid del aldus feitelijken en·
rechtelijken grondslag mist;
Over het derde middel : schending van
artikelen 389 van het Strafwetboek,
102 tot en met 105,108, 2H en 1719 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 der Grondwet, daar het arrest als echtelijk huis
:heeft beschouwd een hotelkamer die de
bijzit van den aanlegger, en deze alleen,
in huur was gegeven :
Overwegende dat, blijkens de redenen
. van het vonnis a quo, door het Hof van
beroep aimgenomen, het vaststaat dat de
aanlegger, sinds meerdere maanden, regelmatig toegang had in die kamer en zelfs
als er gewoonlijk verblijvend mocht beschouwd worden;
Overwegende dat die feiten voldoende
:zijn om, onder wettelijk oogpunt, die verblijfplaats als echtelijk huis te kenschetsen·
Dat het middel noch in feite noch in
rechte opgaat;
En overwegende dat de bestreden be.slissing werd geveld op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitge:Sproken veroordeelingen overeenkomstig
de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
25 November 1%0. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Bail.
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMER. -

25 November 1940.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN.- STRAFZAKEN.- BUR·
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - VEROORDEELING VAN DEN DADER VAN EEN
MISDRIJF TOT VERGOEDING VAN AL
DE DOOR HET SLACHTOFFER GELEDEN
SCHADE. - BEKLAAGDE DIE BIJ CONCLUSIE AANVOERDE DAT HET SLAGHTOFFER ZELF EEN SCHADE-VEROORZAKENDE DAAD HAD GEPLEEGD. - GEEN
ANTWOORD OP DIT MIDDEL. - BESLIS-

SING OVER DE BURGERLIJKE VORDERING
NIET WETTIG MET REDENEN OMKLEED.
Is niet wettelijk met redenen omkleed de
beslissing die, steunend op een bewezen
verklaard misdrijf,. den beklaagde veroordeelt tot vergoeding van de geheele
door het slachto ffer geleden schade, zonder
te antwoorden op de conclusie waarbij
beklaagde hield staande dat het slachtoffer
zelf een fout had begaan, die tot schade
aanleiding had gegeven. (Grondwet, artikel 97 .)

(MUNAR, T. LOOTS EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 2 Augustus 19~0 gewezen door de correctioneele rechtbank te Antwerpen, uitspraak
doende in graad van beroep;
I. Nopens de beslissing op de publieke
vordering en op de burgerlijke vordering
tegen den aanlegger ingesteld :
Over het eenig middel : '' schending van
artikelen 97 der Grondwet, 57, 2°, en ~2
van het Koninklijk besluit van 1 Februari 193~, daar het bestreden vonnis
zonder motieven is of met onduidelijke
en tegenstrijdige motieven bekleed, daar
het de verschillende elementen die de toepassing van artikel ~2 en de niet-toepassing van artikel 57, 2°, geboden, niet aanduidt » :
Overwegende dat de aanlegger tot een
geldboete en tot betaling van schadevergoeding veroordeeld werd om " op den
openbaren weg een auto voerende, niet
voortdurend van zijn snelheid meester
te zijn gebleven en deze niet zoodanig te
hebben geregeld dat hij v66r zich een
voldoende vrije ruimte behield om zijn
voertuig v66r een hindernis tot stilstand
te kunnen brengen »;
Dat de rechter aldus het bestaan van
al de wettelijke elementen heeft vastgesteld waaruit het weerhouden misdrijf is
samengesteld;
Overwegende echter dat, v66r den
rechter in hooger beroep, de aanlegger conclusies heeft genomen, waarin hij staande
hield dat " de verweerder Loots, rijdende
met een vrachtwagen met aanhangwagen
van meer dan 12 meter lang tot een bijzondere voorzichtigheid gehouden was
en het recht niet had de andere weggebruikers tot stilstand te dwingen; dat het
plots rechts zwenken van Loots, na eerst
naar links te hebben gez.wenkt en wanneer de auto van aanlegger naderend was,
de vrachtwagen van Loots als onvoorzienbare hindernis van den aanlegger uit-
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maakte; dat bijge.volg. de daadwer kelij ke
oorzaak van het ongeval te vinden is in
de fouteri en onvoorzichtigheid door Loots
gepleegd en namelijk door zijn overtreding van artikelen 5? en 96 van den wegcode »;
Overwegende dat het bestreden vonnis
uitdrukkelijk gegrond is op de redenen
door den eersten rechter aangevoerd;
Overwegende d·g.t het vonnis _a quo
daarop wijst dat « de aanlegger uiterst
voorzichtig had )Iloeten rijden, wanneer
hij vaststelde dat het lange gevaarte (door
den verweerder geleid) den rechterkant
der baan verliet en over een zekeren afstand meer naar links bleef rijden, vermits deze beweging - gezien de lengte
van den wagen - reeds moest doen vermoeden dat de verweerder niet naar links,
maar wel naar rechts moest uitdraaien >>;
Overwegende dat _de rechter daaruit
besluit, eenerzijds, dat de aanlegger arti"
kel 42 van de wegcode heeft overtreden
en, anderzijds, dat het ongeval enkel aan
zijn vergissing te wijten is;
Qverwegende dat, wat aangaat de beslissing op de publieke vordering, de hiervoren aangewezen vaststellingen de genomen conclusiiin behoorlijk beantwoorden
en de uitgesprokene veroordeeling recht-;:
vaardigen; dat die veroordeeling overeenkomstig de wet is en dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd;
Maar overwegende dat, wat betreft de
beslissing op de burgerlijke vordering,
noch het bestreden vonnis noch het vonnis
a quo bescheid geeft aan · de bewering
van den aanlegger dat ook de verweerder
Loots een fout zou hebben begaan, daar
hij, wegens de lengte van zijn wagen, tot
een bijz 0ndere voorzichtigheid gehouden
was. en, in alle geval, het recht niet had
de andere weggebruikers tot stilstaan te
dwingen om zijn manceuvre te kunnen
voortzetten;
Dat, ware die bewering gegrond, het
vonnis dan ook de reden moest opgeven
waarom het ongeval toch uitsluitend te
wijten was aan de vergissing van den aanlegger en deze laatste de geheele schade
door den verweerder geleden moest herstellen;
Overwegende dienvolgens dat de beslissing over de burgerlijke vordering_
artikel 97 der_ Grondwet ges<;honden heeft ;;:
. II. Nopens de beslissing over de burgerlijke vordering door den aanlegger ingesteld :
_
_
..
- Overwegende dat de aanlegger bij de
voorziening geen authentieke uitgifte van
het bestreden vonnis heeft gevoegd; dat
de. v:oorziening, luidens artikel 419 van het

Wetboek van Strafvordering, niet ont' vankelijk is ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis voor zoover het over dw
burgerlijke vordering tegen den aanleggeringesteld uitspraak doet; beveelt dat het
onderhavig arrest zal overgeschreven wor-den op de registers der rechtbank van
· eersten aanleg te Antwerpen en dat mel. ding ervan zal gemaakt worden op den
kant der gedeeltelijk vernietigde beslis. sing; verwerpt de voorziening' voor hetoverige; veroordeelt den aanlegger tot
de twee derden der kosten en de verweerster Maatschappij Deckx en Zonen
tot een derde; verwijst de zaak, alzoo
· bepaald, naar de correctioneele rechtbank
te Mechelen.
25 November 1940. -

2e Kamer. -

Voorzitier, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. de Cocquea,u des Mottes. - Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, advo-

caat generaal.
2e KAMER. '---- 25 November 1940.

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

VONNIS OP TEGENSPRAAK GEWE;ZEN.
STRAFZAKEN. ZAAK IN BERAAD GENOMEN _ IN TEGENWOORDIGHEID VAN
BEKLAAGDE. DEBATTEN OPNIEUW
GEOPEND. VORDERING VAN HE'F
OPENBAAR IVIINISTERIE EN CONCLUSIE.
BEVAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. SLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN TEN
AANZIEN VAN -BEKLAAGDE.

Wannee1· een zaak in beraad werd genome'flp
in tegenwoordigheid van den beklaagde~
maar 'later de debatten opnieuw werde'flp
geopend buiten zijn aanwezigheid, en d~
burgerlijke partij haar conclusi'e, alsook het
openbaar ministerie opnieuw zijn vorde_:
Tingen voorbmcht, is de beslissing niet
op tegenspraak gegeven (1).
(1) Over het oogenblik w~tarop de debatten.
gesloten zijn, in correctioneele zaken, zie
Verbr., 1 April1935 (Bull, en PAsrc., 1935,.
I, 209 en _de voetnota); 5 JY(ei 1936 (ibid.~
1936, I,. 245).
Ret arrest van het Hof van verbreking van.
8 Octobe1• 1917 (Bull. en PABIC., 1918, I, 99)'
verklaart het volgende : « In rechte verhindert.
het verschijnen van den beklaagde ,en van deburgerlijk verantwoordelijke personen niet dat.
het vonnis te hunnen opzichte bij .verstek zal
gewezen.zijl), wanneer zij het debat niet hebben aangebo11oden en geen deel hebben ge-
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(VERGOTE, T. DE KERPEL.)
ARREST.

1 e KAMER. -

28 November 1940.

VEREENIGING

ZONDER

WINST-

Gelet op het bestreden arrest op 16 AuOOGMERK. GIFT VAN HAND TOT
gustus -1940 gewezen door het Hof van
HAND. - MACHTIGING -BIJ KONINKLIJK
beroep te Gent;
BESLUIT NIET VEREISCHT, INDIEN DE.
GIFT GERING IS.
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
·
Overwegende dat, uit de vaststellingen ; Giften van hand tot hand·aan vereenigingen
van het bestreden arrest en die van het · zonder winstoogmerk moeten niet het'
voorwerp uitmaken van een machtigingzittingblad volgt : 1° dat, ter terechtbij Koninklijlc besluit, mits zij, gelet op·
zitting van 24 Juli 1940, de zaak door het
het vermogen van den schenker, van
Hof van beroep werd behandeld en de
geringe waarde wezen.
aanlegger gehoord " in zijn middelen van
verdediging voorgedragen door hem zelf
en door zijn raadsman, Mr Blanchaert, (VEREENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« MAISON DES REDEMPTORISTES A TOUR-advocaat te Gent"; dat, na sluiting der
NA-I "• T. RASSENFOSSE.)
debatten, de zaak op 14 Augustus 1940
werd verschoven voor de uitspraak van
ARREST.
het arrest; 2° dat op dien Iaatsten datum
de aanlegger v66r het Hof niet is ver-Gelet op het bestreden arrest door het
schenen; dat desondanks het Hof de Hof van beroep te Brussel op 9 Juli 1938
heropening der debatten beval, de bur- gewezen;
gerlijke partij conclusiiin nam en het
Omtrent het eenig middel : schendirig
openbaar ministerie de bevestiging van van artikelen 1, alinea 1, en 16 van de
het vonnis a quo vorderde; dat de debatten wet in dato 27 Juni 1921 de rechtspersoonopnieuw werden gesloten en de zaak op Iijkheid verleenende aan de vereenigingen
16 Augustus 1940 werd verschoven voor zonder winstgevend doe!; van het artide uitspraak; 3° dat het arrest op 16 Au- kel 910 van het Burgerlijk Wetboek en
gustus 1940 werd uitgesproken in afwezig-- van het eenig artikel der wet van 12 Juli
heid van den aanlegger;
1931, doordat het bestreden arrest ten
Overwegende dat uit die uiteenzetting onrechte beslist heeft dat tot de giften
blijkt dat de eindbeweringen van het van hand tot hand ten bate van vereeniopenbaar ministerie en van de burger- gingen zonder winstgevend doe! machtiIijke partij door den aanlegger niet wer- ging moet verleend worden, alhoewel zulke
den gehoord, noch tegengesproken;
giften aan de noodzakelijkheid dezer
Overwegende derhalve dat het arrest machtiging ontsnappen :
bij verstek werd gewezen;
Overwegende dat, luidens artike116 der
Dat dit arrest, den dag waarop de voor- wet van 2 7 J uni 1921, tot elke schenking
ziening werd· ingesteld, voor verzet vat- onder levenden of bij testament ten bate
baar was en dat, bijgevolg, de voorziening van een vereeniging zonder winstgevend
niet ontvankelijk is (Wb. van Strafv., doel machtiging moet verleend worden
art. 413);
door een met redenen omkleed Koninklijk
Om die redenen, het Hof verwerpt de besluit;
voorziening en veroordeelt den aanlegger
Overwegende dat aile gift van hand tot
tot de kosten.
hand een schenking uitmaakt;
25 November 1940. - 2e Kamer. Overwegende dat bij het opstellen der
Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarne- wet aangenomen werd dat de alsdan door
mend voorzitter.- Verslaggever, H. de Coc- het Beheer nageleefde interpretatie van
queau des Mottes. - Gelijkluidende con- artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek in
clusie, H. R. Hayoit de Termicourt, advo- de toekomst zal gevolgd worden, dat
caat generaal.
aldus toegelaten is, niettegenstaande het
nomen aan het onderzoek over den grond van
de zaak; door het woord "verschijnen "• in
artikel 186 van het Wetboek van Strafvordering, moet worden verstaan een verschijning ten einde de telastlegging te bestrijden of, minstens, over de feiten, die tot de
vervolging aanleiding gaven, uitlegging te
verschaffen. » Anderzijds bepaalt het arrest
van hetzelfde Hof, van 22 April 1940 (Bull.

en PAsrc., 1940, I, 130) dat op tegenspraak isgewezen het vonnis van de correctioneelerechtbank dat wordt gegeven na debatten
waarin beklaagde is ondervraagd geweest en
zich heeft kunnen verdedigen. (V ergelijk ook :
Verbr., 5 October 1914, Bull. en PAsrc.,.
1915-1916, I, 100; 27 October 1916, ibid.,.
1917, I, 322; 14 Maart 1932, ibid., 1932,.
I, 110).
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:algemeen karakter van de bewoordingen,
:zekere giften van hand tot hand aan de
-verplichte machtiging te onttrekken;
Overwegende dat zoowel uit het verslag
-v66r. de Kamer van Volksvertegenwoordigers en dat v66r den Senaat uitgebracht,
als uit de verklaringen van den Minister
-van Justitie, het gedacht ontstaat dat de
,giften van hand tot hand van geringe
waarde, rekening gehouden met het vermogen en den toestand der schenkers,
van de machtiging ontslagen waren;
Overwegende dat niets toelaat aan te
nemen dat dergelijke ontslaging zou moeten uitgebreid worden tot elke schenking
-van hand tot hand; welke ook de waarde
-ervan weze ;
·
Overwegende dat de wet van 12 Juli
1931 niet het uitleggend karakter bezit
-dat de voorziening haar toekerit; dat zij
-enkel een beschermingsmaatregel voorschrijftt in het voordeel van alle rechtspersonen die geen giften mogen aanvaarden
zonder machtiging en geenszins als doel
en voorwerp heeft den zin der wet van
27 Juni 1921 te bepalen;
Overwegende dat het bestreden arrest
uit zekere omstandigheden van feitelijken
aard op bindende wijze afleidt dat de
kwestieuze schenking niet gering was,
rekening houdend met het vermogen van
-de schenkster;
Overwegende dat die reden het beschikkend gedeelte van het arrest overeenkom·
:stig de wet rechtvaardigt;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
-voorziening en veroordeelt de eischeres tot
<ie kosten alsook tot een vergoeding van
-150 frank jegens de verweerders.
28 November 1%0. - 1e Kamer. Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarne·mend voorzitter.- Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende con.clusie, H. L. Cornil, eerste advocaat generaal.
2e KAMER. -

2 December 1940.

VOORZIENING IN VERBREKING. VOORLOOPIGE HECHTENIS. VOORZIENING VAN BEKLAAGDE TEGEN EEN
ARREST DAT HET BEVEL TOT AANHOUDING BEVESTIGT. - BEVEL VAN DEN
ONDERZOEKSRECHTER DIE DEN BEKLAAGDE IN VOORLOOPIGE VRIJHEID
HEEFT GESTELD, NA DE VOORZIENING.
- VOORZIENING ONTBLOOT VAN BELANG.
Ret Hof verwerpt, als ontbloot van belang,
de voorziening van den beklaagde tegen

een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die het bevel tot aanhouding
bevestigt, wanneer, sedert de voorziening,
een bevel van den onderzoeksrechter beklaagde in voorloopige vrijheid heeft gesteld.

(ZINZEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest, waardoor
het Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling, den 26 September
19~0, het bevel van de raadkamer heeft
bevestigd, bevel dat zelf het bevel tot
aanhouding ten laste van aanlegger had
bevestigd;
Overwegende dat deze, op 16 October
19~0 door den onderzoeksrechter, in voorloopige vrijheid werd gesteld;
Dat de voorziening dus zonder belang
voorkomt;
Om deze redenen, het Hof verwerpt...;
veroordeelt den aanlegger tot de kosten.
2 December 19/iO. 2e Kamer. Voorzitter, H. Waleffe; raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, H. L ..
Cornil, eerste advocaat generaal.

2e KAMER.- 2 December 1940.

1° BEWIJS. - BEKENTENIS VAN BEKLAAGDE. - BURGERLIJKE VORDERING
INGESTELD TER ZELFDER TIJD A LS DE
PUBLIEKE VORDERING, VOOR DE STRAFRECHTBANK. - RECHTER NIET GERONDEN DOOR DE BEKENTENlli.
2° VALSCH GETUIGENIS.- VERKLARING NIET STRIJDIG MET DE WERKELIJKHEID. - GEEN MISDRIJF .
3° VALSCH GETUIGENIS. VERLEIDING VAN GETUIGE. - GEEN MATERIEBL FElT VAN VALSCH GETUIGENIS.GEEN VERLEIDING.
1° De bekentenis van den beklaagde bindt
den rechter niet; van geen belang is het
desaangaande dat de burgerlijke vordering
werd ingesteld, ter zelfder tijd als de publieke vordering, v66r den strafrechter.
2° Er bestaat geen valsch getuigenis wanneer de verklaring van den getuige niet
strijdig is met de werkelijkheid. (Strafwb.,
artt. 215 en volg.)
3° Er bestaat geen verleiding van· getuige
bij gebreke van het materieele feit van
valsch getuigenis. (Strafwb., art. 223).
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129(DUJEU, T. MIGEOTTE EN HENRY.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 30 April
door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 97 der Grondwet, 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest hoegenaamd geen
rekening heeft gehouden met de bekentenis der valsche getuigenis waaraan de
eerste verweerder, Migeotte, zich plichtig
heeft gemaakt voor het vredegerecht te
Fosses, bekentenissen afgelegd inzonderheid in zijn ondervraging door den onderzoeksrechter te Namen op 8 April 1938,
en welke, authentiek opgenomen in het
proces-verbaal dat ervan opgesteld werd,
volle kracht van bewijs hadden tegen hem
(Burgi. Wb., art. 1356) :
Overwegende dat de door een beklaagde
gedane bekentenissen den· rechter niet
bind en; dat deze vrij blijft de draagwijdte
of de bewijskracht er van te beoordeelen
en slechts uit te spreken op die gegevens
welke hij in geweten oordeelt zijn innige
overtuiging te doen ontstaan; dat de tusschenkomst van den aanlegger in de vervolging, in hoedanigheid van burgerlijke
partij, de toepassing van dit grondbeginsel
niet heeft kunnen doen wegvallen, noch
het geding van strafrechtelijken aard doen
ontaarden in een burgerlijk geding, waarin
artikel 1356 van het Burgerlijk Wetboek
zijn uitwerksels had moeten krijgen; dat
het arrest gemotiveerd is; dat het mid del
noch in rechte, noch infeite opgaat;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 220, 223 en 22~ van het
Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, een onderscheid makende tusschen
de subjectieve en de objectieve waarheid,
Migeotte vrijspreekt om reden dat de verklaring waarop de vervolging zich steunt
met de werkelijkheid der feiten overeenkomt, dan wanneer, voor het bestaan
van het wanbedrijf van valsche getuigenis
in burgerlijke zaken, het volstaat dat de
beklaagde op een subjectief leugenachtige
wijze, en te kwader trouw de Godheid hebbe ingeroepen tot staving der bevestiging
van een feit dat hij waar verklaart om
getuige er van geweest te zijn, dan wanneer hij er geen getuige van geweest is;
en doordat het arrest, overeenkomstig de
grondbeginsels welke het aanneemt, den
tweeden verweerder Henry, beticht van
verleiding van getuige, van de vervolging
ontslagen heeft :
I Wat de betichting aangaat van valsche getuigenis ten laste van Migeotte :
VERBR., 19!,.0. - 9
19~0

Overwegende dat de bestreden beslissing niet vaststelt dat de beklaagde
Migeotte dit of dat feit zou verklaard heb
ben om het gezien te .hebben, dan wanneer hij het niet zou gezien hebben; dat
ze op bindende wijze in feite beslist dat
het niet bewezen is dat de verklaring van
den beklaagde, beschuldigd van valsche
getuigenis, in strijd was met de werkelijkheid;
Overwegende dat de valsche getuigenis,
evenals de valschheid in geschriften, als
stoffelijk bestanddeel een verdraaiing der
werkelijkheid bedraagt;
Dat er dus geen wanbedrijf van valsche
getuigenis kan bestaan wanneer de waarheid niet verdraaid is geweest;
II. Wat de betichting betreft van verleiding van getuige ten laste van Henry :
Overwegende dat de wetgever, wanneer
hij van de verleiding van getuige een
wanbedrijf maakte, de aanzetting tot
valsche getuigenis heeft willen treffen
zelfs wanneer ze plaats had buiten de
wijzen voorzien bij alinea ~ van artikel 66
van het Strafwetboek;
,Overwegende dat de verleiding van getuige aldus een deelneming zijnde aan
valsche getuigenis, het arrest, uit de
ontstentenis van stoffelijke daad van valsche getuigenis, wettelijk de ontstentenis
van verleiding afleidt;
Dat het mid del in rechte niet opgaat;
Overwegende dat het Hof op de voorziening der burgerlijke partij, ambtshalve
geen middel opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt ... ;
veroordeelt den aanlegger tot de kosten
en tot een vergoeding van 150 frank jegens
elken verweerder.
2 December 19!,.0. ~ 2e Kamer. Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, H. L.
Cornil, eerste advocaat generaal.
2e KAMER. -

2 December 1940.

1o BIJZONDERE

EN UITZONDERLIJKE BELASTING OP DE WINSTEN UIT ZEKERE VALUTA-SPECULATIES. - WETTELIJK VERMOEDEN.
2° BIJZONDERE EN UITZONDERLIJKE BELASTING OP DE WINSTEN UIT ZEKERE VALUTA-SPECULATIES.- BEGRIP.

1o De wetgever beschouwt als speculatie en

bezwaart met de bijzondere en uitzonderlijke belasting op de winsten uit zekere
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valuta-speculaties de verrichtingen bepaald biJ artikel1 van de wet van 14 Juni
1937, in zoover de bedragen, waarop die
verrichtingen betrekking hebben, de biJ
artikel 3 gestelde minima bereiken; het
wettelijk vermoeden, naar hetwelk die
verrichtingen voor de belasting vatbare
speculaties uitmaken, kan niet worden
omgestooten, tenzij door het bewiJs van
het bestaan van een der in § 1 van artikel 2
bedoelde feiten, bewiJs dat door dengene,
die een van deze feiten inroept, moet
worden geleverd. (Wet van 14 Juni 1937,
artt. 1, 2 en 3.)
2° Het verschuldigd ziJn van de biJzondere
en uitzonderlijke belasting op de wimten
uit zekere valuta-speculaties is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de belastingplirhtige de vreemde deviezen of
goud, op den datum van 29 Maart 1935,
moet onder zich hebben, bezitten, of er
van schuldeischer ziJn. (Wet van 14 Juni
1937, art. 2, § 1, 10.)
(VAN HAEZEBROECK,
T. BESTUUR VAN FINANCLEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 2 April
1940 gewezen door het Hof van beroep te
Gent;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening ingeroepen
en afgeleid uit het feit dat Mr Hebbelynck, onderteekenaar van het verzoekschrift in cassatie, van geen bijzondere
lastgeving te dien einde doet blijken :
Overwegende dat Mr Hebbelynck, pleitbezorger bij het Hof van beroep te Gent,
ter griffie van dit Hof, tegelijk met de
voorziening, een geschrift heeft neergelegd dat de handteekening draagt van
den aanlegger, voorafgegaan van de woorden "Bon pour procuration » (« goed .voor
volmacht »); dat Mr Hebbelynck, luidens
gezegd geschrift, namelijk lastgeving heeft
om namens aanlegger de voorziening te
teekenen;
Da<; het middel van niet-ontvankelijkheid dus niet kan aangenomen worden;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1, 2, 3, 5 en 11 der wet van
14 J uni 193 7 tot vestiging van een belasting op de winsten uit de valuta-speculaties, doordat het bestreden arrest, zonder te ontkennen dat de aanlegger, op
29 Maart 1935, niet meer in bezit was van
de door hem in Februari 1935 gekochte
vreemde deviezen, niettemin beslist heeft
dat de speciale belasting, gevestigd op het
in de verrichting belegde kapitaal, ge'ind
moet worden zelfs in afwezigheid van

winsten, dan wanneer, indien het waar is
dat de grondslag der belasting in den aankoopprijs der gekochte deviezen bestaat,
het niettemin zeker is dat de belasting
slechts verschuldigd is wanneer de aankooper der deviezen een uit de muntdevaluatie voortspruitende winst heeft gemaakt door zijn deviezen te behouden
tot het tijdperk der wettelijke devaluatie
van de nationale munt :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanlegger, op 16 en 19 Februari 1935, te Brussel, met gereed geld
Fransche franken heeft gekocht, voor een
totaal bedrag van 363.471,45 Belgische
frank; dat het bestreden arrest de wet
heeft toegepast, door te zeggen dat niet
diende na te gaan of deze aankoop aan
den aanlegger een winst had verschaft,
de gedane verrichting eene dezer zijnde,
die artikel 1 der wet van 14 J uni 193 7,
door een vermoeden Juris et de Jure, behalve de op beperkende wijze aangeduide
gevallen, <tis speculatief beschouwt;
Overwegende dat de voorbereidende
werken der wet aan den tekst dezer geen
andere draagwijdte geven, noch zouden
kunnen geven; dat uit de uitleggingen van
den Minister van financien, nopens de
laatste alinea van artikel 1, namelijk niet
kan afgeleid worden dat de belasting
slechts zou verschuldigd zijn op de voorwaarde dat de belastingplichtige, op
29 Maart 1935, houder, bezitter of schuldeischer der vreemde deviezen of van het
goud weze;
Dat het eerste middel dus in rechte niet
opgaat;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 1, 2, 3, 5 en 11 der wet van
14 J uni 193 7 tot vestiging van een belasting op de winsten uit de valuta-speculaties, doordat het bestreden arrest, na
erkend te hebben : 1° dat de betwiste verrichting, in feite, neerkomt op een wederinkoop van titels; 2° dat dergelijke aankoop aan de speciale belasting ontsnapt,
niettemin beslist heeft dat de speciale
belasting verschuldigd is om reden dat
de aankoop gedaan werd niet bij middel
van Belgische franken doch niet van
vreemde deviezen, te dien einde op voorhand gekocht, en dat alzoo twee achtereenvolgende verrichtingen plaats hebben
waarvan de eerste, de aankoop van
vreemde deviezen, klaarblijkelijk aan de
belasting onderhevig is, dan wanneer
een enkele verrichting bestaat : de aankoop van titels die de betaling van den
prijs begrijpt :
Overwegende dat het bestreden arrest,
ver van te erkennen dat de betwiste verrichting in feite op een aankoop van titels
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neerkomt, en te beslissen dat de belasting
niettemin verschuldigd was omdat deze
aankoop bij middel van vreemde deviezen
was gedaan, integendeel bevestigt dat,
in werkelijkheid, twee achtereenvolgende
verrichtingen plaats hehben gegrepen
waarvan de eerste, - de aankoop van
vreemde deviezen - aan de belasting onderhevig is;
Dat het middel aldus in feite niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt den aanleg'ger
tot de kosten.
2 December 1940.-2 8 Kamer.- Voor:~:itter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende conclusie, H. L. Cornil, eerste advocaat generaal.
2e

KAMER.-

2 December 1940.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDEELING WEGENS VERLATING VAN
FAMILIE. _:__ GEEN ANTWOORD OP CONCLUSIE, WAARBIJ BEKLAAGDE AANVROEG
DE BESLISSING OP TE SCHORTEN TOT NA
DE BURGERLIJKE BESLISSING OVER EEN
RECHTSPLEGING VAN BESLAG ONDER
DERDE. ARREST NIET WETTELIJK
MET REDENEN OMKLEED.

burgerlijke rechtsmacht op een rechtspleging van beslag onder derden;
Overwegende dat het arrest aanlegger
veroordeelt op de openbare vordering en
op de burgerlijke vordering zonder deze
vraag 1:e bean twoorden ;
Overwegende dat de rechter de vraag,
welke ook de waarde er van was, moest
beantwoorden, op straf van artikel 97
der Grondwet te schenden;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere middelen, het Hof verbreekt bestreden beslissing; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgesc·hreven worden op de registers van het Hof van beroep te Brussel; veroordeelt de verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Luik.
2 December 1940.-2 8 Kamer.- Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Deleuze.Gelijkluidende conclusie, H. L. Cornil,
e.erste advocaat generaal.

2e

KAMER. -

1° VERZET. -

CORRECTIONEELE ZAKEN
EN POLITIEZAKEN. AANVANGSPUNT
VAN DE TIEN DAGEN NA WELKE DE BUITENGEWONE TERMIJN VERSTREKEN IS.
KENNIS VAN DE BETEEKENING,
NIET VAN DE BESLISSING.

Is niet wettelijk met redenen omkleed het
arrest waarbij wordt veroordeeld wegens
verlating van familie, zonder dat antwoord werd gegeven op de conclusie van
beklaagde die vroeg dat de uitspraak zou
worden uitgesteld tot na de burgerlijke
beslissing aangaande een rechtspleging
van beslag onder derde.

2° VERZET. -

(THAYSE, T. ANCIAU.)

3° VERZET. -

ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel op 3 October
1 940 gewezen;
Over het middel : schending van artikel 97 der Grondwet, doordat het arrest
het verzoek van beklaagde tot het uitstellen van de uitspraak, om eerst een
vraag op te lossen die voor de hoofdvraag
moet beslist worden, zonder antwoord
heeft gelaten :
Overwegende dat de aanlegger, beticht
van verlating van familie, in zijn conclusies gelezen en neergelegd ter terechtzitting, het Hof van beroep had verzocht
niet te statueeren tot na de uitspraak der
VERBR., 1940. 9.

2 December 1940.

CORRECTIONEELE ZAKEN
EN POLITIEZAKEN. BUITENGEWONE
TERMIJN. BEREKENING. GEEN
GRIEF KAN WORDEN AFGELEID, TEGEN
HEM DIE VERZET DOET, DAARUIT DAT
HIJ, DOOR ZIJN DAAD OF ZIJN VERZUIM,
RET TIJDSTIP, WAAROP HEM KENNIS
VAN DE BETEEKENING WERD GEGEVEN,
HEEFT VERTRAAGD.
CORRECTIONEELE ZAKEN
EN POLITIEZAKEN. AANVANGSPUNT
VAN DE TIEN DAGEN NA WELKE DE BUITENGEWONE TERMIJN VERSTREKEN IS.
DRAAGWIJDTE VAN RET TE LEVEREN
BEWIJS.

1° De tien dagen, na welke de buitenqewone termijn van het verzet tegen bij
verstek in correctioneele zaken en politiezaken gewezen vonnissen is verstreken,
begint te loopen van den datum waarop
de veroordeelde kennis heeft gekregen van
de beteekening, en niet van den datum
waarop hij kennis heeft gehad van de
beslissing. (Wb. van Strafvorderiri.g,

nieuw art.187; Wet van 9 Maart 1908,
art. 1.)
2° Bij het onderzoek van de ontvankelijk-

-

132-

heid van het ver.zet tegen een bij verstek
in correctioneele zaken of politiezaken
gewezen vonnis of arrest, kan geen grief
tegen hem, die verzet doet, worden afgeleid daaruit dat hij, door zijn daad of door
zijn verzuim, het tijdstip heeft vertraagd
waarop hem kennis van de beteekening
werd gegeven (1). (Wb. van Strafv.,
nieuw art. 187; wet van 9 Maart 1908,
art. 1.)
so Het bewijs van het aanvangspunt van
de tien dagen, na welke de buitengewone
termijn van het verzet tegen de bij verstek
in correctioneele zaken en politiezaken
verstreken is, wordt volkomen geleverd
wanneer het blijkt dat, op den aangewezen datum, de kopij van het exploot
van beteekening aan den veroordeelde is
afgegeven en in zijn handen werd gelaten,
zonder dat hij in dwaling werd gebracht
aangaande de beteekenis van dat stuk.
(Wb. van Strafv., nieuw art. 187; wet
van 9 Maart 1908, art. 1.)
(DE CLERCQ.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 5 September 1940 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel;
Over het middel : schending van artikel1, alinea 2, der wet van 9 Maart 1908
(nieuw artikel 187 van het Wetboek van
Strafvordering) : 1° doordat het bestreden arrest het verzet op 10 Oogst 1940
door den aanlegger tegen een arrest bij
verstek in ~dato 20 Juni 1940 gedaan, als
laattijdig, niet ontvankelijk heeft verklaard, en dit, om reden dat het wegens
zijn eigene nalatigheid is dat de aanlegger
geen kennis had genomen van de beslissing die hem bij verstek veroordeelde,
en die hem op 23 J uli onder omslag was
medegedeeld geweest, dan wanneer, krachtens de voormelde beschikking, de termijn voor het verzet slechts loopt van den
dag waarop de beklaagde kennis heeft
genomen van de beslissing die hem veroordeelde; en, 2° doordat het bestreden
arrest niet aanstipt dat de aanlegger, op
23 Juli, van den inhoud van den brief
kennis zou gehad hebben :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging en de vaststellingen van het
bestreden arrest blijkt dat, sedert 23 Juli
1940, een agent der gemeentepolitie aan
den aanlegger in persoon den omslag houdende bet afschrift van bet exploot der
(1) Zie Verbr., 4 Mei 1925 (Bull. en PAsrc.,
1925, I, 230).

beteekening van het bij verstek gewezen
arrest heeft afgegeven, afschrift dat, den
vorigen dag, door den deurwaarder aan
den beambte door de gemeente daartoe
afgevaardigd was toevertrouwd geweest,
overeenkomstig artikelen 68 en 68bis van
het Wetboek van Burgerlijke rechtspleging (art. 3 van het Koninklijk besluit
nr 300, in dato 30 Maart 1936 en artikel Z
der wet van 14 J anuari 1928);
Overwegende dat het arrest eruit afleidt dat het verzet, op 10 Oogst aan den
procureur generaal beteekend, laattijdig
is als gedaan na de tien dagen welke volgen op den dag waarop de aanlegger van
de beteekening heeft kennis genomen;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de buitengewone termijn voor het verzet, door artikel 1 der
wet van 9 Maart 1908 (nieuw artikel187
van het Wetboek van Strafvordering),
ingesteld voor het geval dat het vonnis
of het arrest niet werd beteekend, aan den
veroordeelde, sprekende tot zijn persoon zelf, loopt van den dag waarop de
veroordeelde van die beteekening kennis
heeft gehad, en niet van den dag waarop
hij kennis heeft gehad van de beslissing;
Dat het middel in zijn eerste onderdeel
in rechte niet opgaat;
Over bet tweede onderdeel :
Overwegende dat de aanlegger, in zijn
ter terechtzitting van het Hof van beroep
gelezen en neergelegde conclusies, zonder
te betwisten dat het afschrift hem op
23 Juli was afgegeven geweest, aanvoerde
dat hij slechts later den omslag had geopend en van den inhoud ervan kennis had
genomen;
Overwegende dat het openbaar ministerie gelast is te zorgen dat de veroordeelde kennis krijge van de beteekening;
dat, voor wat raakt de ontvankelijkheid
van het verzet, geen argument tegen den
eischer in verzet kan afgeleid worden uit
het feit dat deze, door zijn daad of zijn
onthouding, het oogenblik zou uitgesteld
hebb~n waarop die kennis hem gegeven
werd;
Doch overwegende dat het openbaar
ministerie ten voile het bewijs oplevert
dat de bij verstek veroordeelde ·dien dag
van de beteekening kennis heeft gehad
door te bewijzen dat op dien datum het
afschrift van bet exploot hem werd afgegeven en in eigene handen gelaten, zonder
dat hij in dwaling kon gebracht worden
over de draagwijdte van het bescheid;
Dat inderdaad, vanaf dit oogenblik,
het aan den veroordeelde alleen behoort
het afschrift waarvan hij in bezit is al dan
niet te lezen, en dat de wet vah 9 Maart
1908 den duur van den buitengewonen
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van den willekeur van den veroordeelde,
dewelke altijd zou kunnen beweren dat
het slechts lang nadat hij het bescheid in
zijn bezit had, in zijn zin kwam van den
inhoud ervan kennis te nemen;
Dat het middel in zijn tweede onderdeel
dus ook in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd;
Om die redenen, het Hof yerwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.
2 December 19q0.- 2e Kamer.- Voor. zitter, H. Walefie, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
- Gelijkluidende conclusie, H. L. Cornil,
eerste advocaat generaal.

5 December 1940.

1 e KAMER. -

BEROEP. - VONNISSEN VAN DEN VREDERECHTER. - TERMIJN. - BEREKENING.
De termijn voor het beroep tegen de vonnissen van den vrederechter is een maand
te rekenen van de beteekening van het
vonnis (Wb. van Burgerlijke rechtsvordering, gewijzigd door Kon. besl. nr 300
van 30 Maart 1936, art. 1). Deze termijn
wordt gerekend van den zooveelsten tot
daags vo6r den zooveelsten, naar den
Gregoriaanschen kalender. De dag van
de beteekening t•an het vonnis is in den
termijn niet begrepen. De vervaldag is in
den termijn begrepen, indien deze niet
als vrije termijn geldt. (Wb. van Burgerlijke rechtsvordering, art. 1033, gewijzigd bij het Kon. besl. nr 300 van
30 Maart 1936, art. q6.)

(MERCKX

L.

EN

P.,

T. DECKX.)

ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis door de
rechtbank van eersten aanleg te Brussel
den 18 Januari 1939 gewezen :
Wat betreft de memorie tot antwoord :
Overwegende dat die memorie niet ontvankelijk is, daar de voorschriften van
artikel 15 der wet van 25 Februari 1925
niet werden nageleefd;
Omtrent het eenig middel tot verbreking : overtreding van . artikel 97 der
Grondwet, van de artikelen 16 en 1033
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, gewijzigd door de artikelen 1
en q6 van het Koninklijk besluit van

30 Maart 193.6, daar het bestreden vonnis
wederrechterlijk het beroep ingesteld door
aanleggers tegen het vonnis van den vrederechter van Halle << onontvankelijk •
heeft verklaard uit reden dat, om het
artikel 16 van het Wetboek van burgerIijke rechtspleging te eerbiedigen, welk
beveelt dat het beroep binnen de maand.
moet ingesteld zijn, het beroep zou moeten
ingesteld geweest zijn v66r den 6 October 1938 tegen een vonnis van den vrederechter beteekend den 6 September 1938 :
Overwegende dat het bestreden · vonnis
vaststelt dat het vonnis door den vrederechter gewezen, werd beteekend den
6 September 1938 en dat aanleggers
ertegen beroep hebben ingesteld op 6 October 1938;
· Overwegende dat, volgens artikel 16
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging (Kon. besl. n• 300 van 30 Maart
1936, art. 1), de termijn om beroep in te
stellen tegen de vonnissen der vredegerechten op een maand bepaald is te beginnen van de beteekening van het vonnis;
Overwegende dat, luidens artikel 1033
van gezegd wetboek (Kon. besl. van
30 Maart 1906, art. q6), elk termijn aan
de volgende regelen is onderworpen, namelijk, alinea 1 : << De termijn die in dagen
is gesteld wordt van dag tot dag berekend;
degene die in maanden of in jaren is gesteld, wordt berekend, van den zooveelsten tot daags v66r den zooveelsten, valgens den Gregoriaanschen kalender » en
alinea 2 : << De dag van de akte die het
aanvangspunt van een termijn is wordt
daarin niet begrepen. De vervaldag wordt
in den termijn gerekend indien deze niet
een vrije termijn is genoemd »;
Overwegende dat die beschikkingen
klaar zijn en dat, uit hun noodzakelijke
bijeenstelling voortspruit dat, indien de
beroepstermijn der vonnissen van de vredegerechten gerekend wordt van zooveelsten tot daags v66r zooveelsten, de
termijn slechts begint te loopen 's anderdaags van de beteekening van het vonnis;
Overwegende dat aldus, in onderhavig
geval, de dag van 6 September 1938,
datum der beteekening, niet begrepen
zijnde in den termijn, dezen termijn
slechts aanvang heeft genomen op 7 September 1938 en verviel dus niet op 5 October 1938 maar op 6 October daags v66r
den zooveelsten gelijkkomend met den
7 September 1938;
Overwegende dat, met het tegenover"
gestelde te beslissen en met het beroep
der aanleggers onontvankelijk te verkla, ren het bestreden vonnis voormelde · artikelen 16 en 1033 van het Wetboek van

1
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Burgerlijke rechtspleging heeft geschonden.
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der rechtbank van eersten aanleg te Brussel en dat melding ervan zal
gemaakt worden op den kant van het
verbroken vonnis; veroordeelt verweerder
tot de kosten; verwijst de zaak naar de
rechtbank van eersten aanleg te Leuven
zetelende in graad van beroep.
5 December 1940. - 1 e Kamer. - Voorzitter en verslaggever, H. Hodum, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. Gesche, procureur generaal.

winst te verschaffen, ook al kunnen haar
leden uit bedoelde reglementeering onrechtstreeks persoonlijk voordeel verkrijgen. (Wet van 27 Juni 1921, art.1.)
3° De voorziening gericht tegen een arrest
dat het verzet, bij gebreke te verschijnen,
afwijst, werpt enkel de vraag op of de
rechter, die kennis nam van het verzet,
zich naar de wet heeft gedragen bij de
verklaring dat het verzet als niet gedaan
moest worden beschouwd. (Wb. van
Strafv., art. 208.)

(HINRICHS EN ANDEREN, T. OPENBAAR
MINIS'l'ERIE EN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP « L'ACIDE CARBONIQUE PUR ll.)
ARREST.

2e KAMER.- 9 December 1940.

1o VOORZIENING IN VERBREKING.

- STRAFZAKEN. - BESLISSING OP DE
VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ. DESKUNDIG ONDERZOEK. VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
2o VEREENIGING ZONDER WINSTOOGMERK. - VEREENIGING DIE NIET
STREEFT NAAR WINST VOOR HAAR LEDEN.
- GROEP OPGERICHT VOOR HET VERWEZENLIJKEN VAN EEN MET RET ALGEMEEN
BELANG OVEREENSTEMMENDE ECONOMISCHE REGLEMEN'l'EERING. - BELANGLOOS DOEL VAN DEZE GROEP, ONAFHANKELIJK VAN DE PRIVATE VERRICHTINGEN VAN ZIJN LEDEN EN VAN DE
VOORDEELEN DIE DE REGLEMENTEERING
HUN ONRECHTSTREEKS KAN VERSCHAFFEN.
3o VOORZIENING IN VERBREKING.
-'-- STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING WAARBIJ EEN
VERZET ALS NIET GEDAAN WORDT VERKLAARD, BIJ GEBREKE TE VERSCHIJNEN .
..:_. DRAAGWIJDTE.
1° Is niet ontvankelijk, v66r de eindbeslissing, de voorziening tegen de beslissing
die, uitspraak doende over de vordering
van de burgerlijke partij, zich er toe
bepaalt een deskundig onderzoek te
bevelen. (Wetb. van Strafv., art. 416.)
2° De _persoonlijke en private redenen die
de le den hebben aangezet om een vereeniging te vormen mogen niet verward
worden met het doel van het aldus opge. richte zedelijk wezen.
De groepeering, die wordt opgericht om een
met het algemeen belang overeenstemmende reglementeering van de voortbrengst te verwezenlijken, streeft er niet
naar aan haar leden een stoffelijke

Gelet op de bestreden arresten, op
31 Jan uari en 15 April 1940 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen;
I. Nopens de voorziening door de vier
aanleggers gericht tegen het eerste dezer
vonnissen :
A. Voor zoover de voorziening de beslissing bestrijdt gewezen op de burgerlijke vordering der eerste, tweede en
vierde verweersters :
Overwegende dat het bestreden arrest
geen eindbeslissing velt over het door
deze partijen beweerd nadeel, maar enkel
een deskundig onderzoek beveelt om het
bedrag van het nadeel te bepalen;
Overwegende dat dergelijke beslissing,
jegens gezegde partijen; geen einde stelt
aan het geding; dat ze ook niet gewezen
werd over een betwisting nopens de
bevoegdheid;
Dat, aldus, luidens artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering, het verhaal
in verbreking t.egP.n haar niet toegelaten is;
B. Voor zoover de voorziening de beslissing bedoelt gewezen op de publieke
vordering, en op de burgerlijke vordering
der derde verweerster :
Overwegende dat de tegen deze twee
beslissingen ingeroepen middelen dezelfde
zijn;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikel 1 der wet van 2 7 J uni 1921,
waarbij aan de vereenigingen zonder
winstgevend doel rechtspersoonlijkheid
wordt verleend, en van artikel 1 van het
Koninklijk besluit van 13 Januari 1935,
waarbij toelating wordt verleend tot het
instellen van een economische reglementeering van de voortbrengst en de verdeeling, en van artikel 97 der Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, het bestreden
arrest heeft aangenomen dat, gezien haar
eigen voorwerp en bedrijvigheid, welke
van winstnajagend karakter ontbloot
zijn, en niettegenstaande de persoonlijke
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en individueele winsten welke voor de
!eden der groepeering onrechtstreeks er uit
kunnen voortspruiten, de beroepsvereeniging '' Carbocide » geldig werd opgericht
onder vorm van vereeniging zonder winst~
gevend doel, dan wanneer de vereeniging
zonder winstgevend doel, niet enkel hoegenaamd geen nijverheids- of handelszaken mag drijven, maar ook niet mag
trachten een stoffelijk voordeel aan haar
led en te verschaffen; tweede onderdeel,
het bestreden arrest aanneemt dat niets
er zich tegen verzet dat een beroepsvereeniging welke geen enkel handel
drijft het regime der vereenigingen zonder
winstgevend doel mag hebben, dan wanneer een groepeering .met een maatschappelijk doel, zooals in artikel 2 der statu ten
van "Carbocide '' is bepaald, en waarbij
de studie, de bescherming en de uitbreiding der nijverheidsbelangen wordt voorzien, niet kan- opgericht worden als een
vereenig'ing zonder winstgevend doel bij
gebrek de hoofdzakelijke kenteekens er
van te vertoonen :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de " Carbocide » een vereeniging zonder winstgevend doel is; dat ze,
als dusdanig, de burgerlijke rechtspersoonlijkheid geniet en dat ze, bijgevolg, het
verzoekschrift mocht indienen voorzien
bij artikel 1 van het Koninklijk besluit
nr 62 van 13 Januari 1935;
Overwegende dat het middel, in zijn eerste onderdeel,de meerdere term dezer redeneering' hestrijdt; dat het aan den rechter
verwijt die meerdere term enkel en aileen
te hebben gesteund op bet feit dat noch
bet eigen doel, noch de eigen werking van
de " Carbocide " van winstgevenden aard
zijn, dan wanneer om, naar de meening
der aanleggers, zijn beslissing te rechtvaardigen, hij daarenboven had moeten
vaststellen dat die beroepsgroepeering
eveneens beantwoordt aan de tweede
negatieve voorwaarde welke artikel 1 der
wet van 27 Juni 1921 stelt tot het oprichten van alle vereeniging zonder winstgevend doel, te weten " dat ze niet tracht
een stoffelijke voordeel aan haar leden
te verschaffen »;
Overwegende dat het vonnis waarvan
beroep, door het arrest bekrachtigd, aanstipt dat de persoonlijke en private drijfveer waardoor elk lid der groepeering,
bij de oprichting van de " Carbocide »
zich heeft Iaten leiden niet mag verward
worden met het doel van den aldus ingerichten rechtspersoon, en dat deze
laatste als doel heeft een gezamenlijke
economische politiek te verwezenlijken

en te dien einde alle overeenkomsten aan
te gaan;
Dat het arrest, ver van deze interpretatie van den wil der oprichters te verwerpen, ze nauwer omschrijft er aan toe·
voegende dat " de vereeniging " Carbocide »
werd opgericht met het hoofddoel, zoo niet
uitsluitend doel de door het Koninklijk
besluit nr 62 vereischte vorderende groepeering te vormen, en dat het feit van
het bevorderen eener reglementeering der
voortbrenging, die met het algemeen belang moet overeenstemmen, niet onvereenigbaar is met den vorm eener vereeniging zonder winstgevend doe!, hoewel de
!eden dezer groepeering zich onrechtstreeks door die reglementeering voordeel
kunnen verschafTen »;
Overwegende dat de rechter niet klaarder kon aantoonen dat de " Carbocide •
niet getracht heeft aan haar leden een
"stoffelijk voordeel » te verschaffen, en
dat, indien zulk voordeel mogelijk is ge.weest, zulks dan niet het doel der vereeniging, doch slechts een onrechtstreeksch
gevolg der oprichting is geweest;
Overwegende dat, daar het arrest aldus
de vervulling heeft vastgesteld van alle
voorwaarden, door artikel 1 der wet van
27 Juni 1921 tot de oprichting eener vereeniging zonder winstgevend doel vereischt,
het hem toegestuurd verwijt in feite niet
opgaat;
Over het tweede onderdeel van het middel:
Overwegende dat de " Carbocide », luidens het arrest, een vereeniging zonder
winstgevend doel en niet een beroepsvereeniging is; dat de beschouwingen van
den rechter nopens dergelijke vereenigingen dus slechts overtollige redenen
zijn, welke, waren ze verkeerd, toch geen
invloed kunnen hebben op de wettelijkheid der beslissing; dat het bezwaar dus,
dienaangaande, van. belang ontbloot is;
dat, voor zoover het, hier nogmaals,
steunt op het feit dat de " Carbocide » een
winstnajagend doel zou gehad hebben de
ongegrondheid er van hierboven werd bewezen;
Dat het middel in zijn tweede onderdeel
niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel : schending' van
artikel 20, in 't bijzonder alinea's 1 en 2,
en van artikelen 19, alinea 1, 22 en 23
van het Koninklijk besluit van 13 Januari 1935, waarbij toelating wordt verleend tot het instellen van een economische
reglementeering van de voortbrenging en
de verdeeling, en van artikelen 1 en 9 van
het Koninklijk besluit van 14 Januari
1938 houdende aanvaarding van een verzoekschrift ingediend bij toepassing van
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een hoofdgevangenisstraf, tot een geldboete, tot de betaling der ontdokene rechten en tot de verbeurdverklaring der vervoerde geestrijke dranken of tot de betaling van hun waarde;
Overwegende dat het openbaar ministerie en de aanlegger tegen deze beslissing
beroep hebben ingesteld binnen de wettelijke termijnen;
Overwegende dat het bestreden arrest
het beroep van het openbaar ministerie
onontvankelijk heeft verklaard en, over
het verhaal van den veroordeelde statueerende, de door den eersten rechter
uitgesproken straffen heeft bekrachtigd;
Over de voorziening door den aanlegger
ingediend :
(zonder belang.)
Over de voorziening in het belang der
wet door den H. procureur generaal ter
terechtzitting ingesteld en gegrond op de
schending van artikelen 202 van het Wethoek van Strafvordering, 7 der wet van
1 Mei 1849 en 247 der algemeene wet in
dato 26 Augustus 1822 :
Overwegende dat het bestreden arrest
het beroep van het openbaar ministerie
onontvankelijk verklaart om reden dat
het Beheer van financien zelf geen beroep
heeft ingesteld tegen de beslissing van
veroordeeling door den eersten rechter
gewezen;
·
Overwegende dat .noch uit de vaststellingen van het arrest noch uit de stukken
der rechtspleging blijkt dat het Beheer
van financien, na het vonnis, van zijn vordering zou afgezien hebben of, nopens
deze, dading zou aangegaan hebben;
Dat de enkele omstandigheid; dat het
Beheer tegen het vonnis van veroordeeling geen beroep heeft ingesteld, het openbaar ministerie niet onontvankelijk maakt,
door een beroep, de wettelijkheid terug
te berde te brengen van de gewezen beslissing, wat aangaat de hoofdgevangenisstraf en het quantum van de uitgesprokene gevangenisstraf;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door het beroep van het openbaar ministerie onontvankelijk te verklaren, de in
't middel bedoelde wetsbepalingen heeft
geschonden;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening van den aanlegger Szala en
veroordeelt dezen tot de kosten; verbreekt
het bestreden arrest, doch slechts in het
belang der wet, voor zooveel het het beroep van het openbaar ministerie onontvankelijk he eft verklaard; zegt dat onderhavig arrest in de registers van het
Hof van beroep te Luik zal overgeschreven
worden en dat melding er van zal gemaakt

worden op den kant van de gedeeltelijk
verbrokene beslissing.
16 December 1940. - 2• Kamer. Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Wouters. Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2 6 KAMER.-

16 December 1940.

VONNISSEN EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. TELASTLEGGING AANHANGIG
BIJ ONDERZOEKSRECHTER EN WAAROVER
DE RAADKAMER NOG GEEN UITSPRAAK
HEEFT GEDAAN. RECHTSMACHT VAN
WIJZEN NIET BEVOEGD OM ER OVER
UITSPRAAK TE DOEN. TOESTEMMING
VAN BEKLAAGDE ZONDER GEVOLG.

Zelfs indien de beklaagde toestemt, kan de
correctioneele rechtban/c geen uitspraak
doen over een telastlegging die bij den
onderzoeksrechter aanhangig is en waar~
over de raadkamer nog geen beslissing
heeft gegeven.
(VAN TONGELEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel den 18 October 1940 gewezen;
Wat de veroordeeling betreft tegen den
aanlegger uitgesproken hoofdens onwettelijk dragen van uniform;
Omtrent het middel ex officio: schending
van artikelen 127, 128, 130 en 182 van
het Wetboek van Strafvordering en 15 der
wet van 1 Juni 1849;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat de aanlegger, door
den onderzoeksrechter in betichting werd
gesteld van onwettelijk dragen van uniform; dat, aangaande die betichting, de
raadkamer noch door het openbaar ministerie werd aanzocht zich uit te spreken,
noch uitspraak heeft gedaan; dat, v66r de
vonnissende rechtsmacht, aanlegger verklaard heeft toe te staan uit dezen hoofde
geoordeeld te worden, tengevolge waarvan
hij, in E'P.rsten aanleg en in graad van
beroep veroordeeld is geweest tot een
geldboete van 300 frank, verhoogd met
60 deciemen, of tot drie maanden vervangende gevangenisstraf;
.
Overwegende dat bij gebreke van een
bevel der raadkamer, den onderzoeksrechter ontlastende en den verdachte
naar het vonnisgerecht verwijzende uit
hoofde van onwettelijk dragen van uni-
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form, het dit laatste gerecht niet behoorde
zich in de plaats te stellen van het onderzoeksgerecht, en, zelfs met de toestemming van verdachte, uit te spreken over
het bestaan van een voor den onderzoeksrechter en de raadkamer aanhangig blijvend wanbedrijf;
Dat, door zulks te doen, het bestreden
arrest, op dit punt het vonnis waartegen beroep bevestigend, de ordening der
rechtsmachten, dewelke van openbare
orde is, heeft miskend, een machtsoverschrijding heeft begaan en de wetsbepalingen in het middel aangeduid heeft
geschonden;
Overwegende, voor het overige; dat de
ondernomen beslissing geveld werd op
een rechtspleging in dewelke de substantieele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de uitgesproken veroordeelingen
overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verbreekt bij
schrapping het bestreden arrest doch voor
zooveel het uitspraak doet op de betichting van onwettelijk dragen van uniform
en uit dezen hoofde den aanlegger veroordeelt; 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
melding ervan zal gemaakt worden op
den kant van het gedeeltelijk vernietigd
arrest; legt de kosten ten laste van den
Staat.
·
16 December 19t.O. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel. Gelijkluidende conclusie, H. R.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2e KAMEn. -

,

23 December 1940.

1° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. GOEDEREN EN WAREN. MISBRUIK IN DEN HANDEL DAARVAN.--'MISDRIJVEN TEGEN RET BESLUIT-WET
VAN 27 OCTOBER 1939.- BEWIJS. PROCES-VERBAAL WAARVAN KOPIJ NIET
WERD MEDEGEDEELD AAN BEKLAAGDE
BINNEN ACHT DAGEN. BEWIJSMIDDELEN VAN GEMEEN RECHT.- GETUIGENIS
VAN VERBALISANT TER ZITTING.- VEROORDEELING WETTIG.
2° MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL STEUNEND
OP BEWERINGEN DIE STRIJDIG ZIJN
MET VASTSTELLINGEN VAN RET ARREST.
MIDDEL DAT FEITELIJKEN GRONDSLAG ONTBEERT.

30 MIDDELEN VAN VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL AANVOEREND DAT CONCLUSIE NIET WERD BEANTWOORD. NIET AANGEGEVEN OP"
WELKE BEPAALDE GEDEELTEN VAN CONCLUSIE NIET WERD GEANTWOORD. MIDDEL KAN NIET IN AANMERKING
WORDEN GENOMEN.

r.o

S0

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. CONCLUSIE VAN BEKLAAGDE AANVOEREND DAT VERKOCHTE OF TE KOOP
GESTELDE WAAR NIET VAN ZOODANIGEN
AARD WAS. ARREST DAT VEROORDEELT OM KOOPWAAR VAN DIEN AARD·
TE HEBBEN VERKOCHT OF TE KOOP GESTELD. CONCLUSIE BEANTWOORD.
POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. MISDRIJF VOORZIEN BIJ ARTIKEL S VAN RET BESLUIT-WET VAN
27 OcTOBER 1939. VERBEURDVERKLARING. GEVALLEN WAARIN DEZE
VERPLICHTEND EN GEVALLEN WAARIN
DEZE VRIJ UITGESPROKEN WORDT.

1 o Kopij van de processen-verbaal, op te·

maken door de agenten die bijzonder bevoegd zijn tot het vaststellen van de tegen
het besluit-wet van 27 October 1939, betreffende 's lands bevoorrading, gepleegde
misdrijven, moet medegedeeld worden
aan de beklaagden binnen acht vrije'
dagen te rekenen van hun. opmaking,
maar geen enkele wetsbepalmg sluit te
dezer zake de bewijsmiddelen van gemeen
recht uit. Is wettig de veroordeeling uitgesproken ondanks het ontbreken van de
mededeeling der kopij van het proces-verbaal, w.anneer die veroordeeling steunf
op het getuigenis ter zitting afgelegd doorden verbalisant. (Wb. van Strafv.,
artt. 1St., 1SS en 189; besluit-wet van
27 October 1939, art. 6, § 2.)
2° Mist feitelijken grondslag het middef
steunend op beweringen die strijdig zijn
met de bindende vaststellingen van het
bestreden arrest.
'
3° Het Hof neemt niet in aanmerking het
middel dat aanvoert dat de conclusie niet
werd beantwoord, indien het niet aanwijst op welke gedeelten van de conclusie
het arrest geen antwoord heeft gegeven.
r.o Het arrest, waarbij wordt veroordeeld'
wegens het verkoopen of te koop stellen
van koopwaren van dezen aard, antwoordt op de conclusie waarin -beklaagde·
deed gelden dat het verkochte of tekoopgestelde goed niet van dezen aard was.
(Grondw., art. 97.)
S0 De veroordeeling wegens het misdrijf dat·
bij artikel 5 van het besluit-wet van
27 October 1939, betreffende 's lands-
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verplichtende wijze met zich de verbeurdverklaring in alle gevallen waarin; volgens het Strafwetboek, deze straf moet
worden uitgesproken; artikel 9, § 2, van
het besluit-wet voorziet dat de verbeurdverklaring slechts facultatief is in het
geval waarin zij met zou kunnen uitge.sproken worden op grond van het Strafwetboek.
(VAN BAARLE, RUYTJENS EN PEETERS.)
ARREST,

Gelet op het bestreden arrest op ~ October 1940 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
.
I. Omtrent de middelen door den eer.sten aanlegger ingeroepen :
Over het eerste middel : schending van
artikel 6, § 2, van de }:)esluit-wet in dato
.27 October 1939 ter aanvulling' van de
maatregelen voor het verzekeren van de
bevoorrading' van het land en voor het
-voorkomen en het beteugelen van de misbruiken in den handel van sommig'e eet- of
koopwaren, doordat het bestreden arrest,
zich steunende op een ten laste van den
aanlegger opgesteld proces-verbaal, dezen
-veroordeelt, nan wanneer dit proces-ver·baal geheel nietig is, vermits, in strijd met
voorgemeld artikel 6, § 2, geen afschrift
'llrvan aan den overtreder werd overgemaakt:
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de ten laste van aanleg'ger gelegde
feiten opgesomd zijn in een proces-verbaal
door den adjunct-politiecommissaris De
Hoon opgemaakt, maar er bijvoegt dat
deze, ter terechtzitting als getuige ge'hoord, dit proces-verhaal onder eed heeft
bekrachtigd en de hewoordingen ervan
mondeling heeft herhaald;
Overweg'ende dat, indien het artikel 6,
§ 1, van de besluit-wet in dato 27 October 1939 de personen opgeeft die, onverminderd de plichten welke op de ambtenaren van de gerechtelijke politic rusten,
bevoegd zijn om de bij de artikelen 5,
8 en 9, § 3, bedoelde inhreuken bij middel
van processen-verbaal op te sporen en
vast te stellen, en, indien hetzelfde artikel,
"in zijn § 2, voorschrijft dat «binnen de
acht voile dag'en na de bekeuring door
deze ambtenaren en beambten, een afschrift van de processen-verbaal aan de
overtreders zal overgemaakt worden n,
-geen enkele wetsbepaling op dit gebied
de andere hewijsmiddelen uitsluit, noch
aan den rechter verbiedt zijn overtuiging',
wat hetreft het .bestaan van de inbreuk,
-op andere hestanddeelen te staven, dan

de bij artikel 6 voorziene processen-verbaal, en, namelijk, overeenkomstig' artikelen 15~, 155 en 189 van het Wetboek
van Strafvordering, op de getuigenissen
ter terechtzitting afgelegd;
Overwegende, bijgevolg, dat het arrest,
door de uitgesproken veroordeeling te
steunen op de verklaring door den hierboven aangeduiden getuige onder eed
gedaan, de wetsbepaling in 't middel bedoeld niet heeft kunnen schenden, en dat
het middel dus in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel : schending van
artikel ~2 van het Strafwetboek doordat,
bij bekrachtiging van het vonnis a quo,
het bestreden arrest de verbeurdverklaring van een partij reuzel aan aanleg'ger
toebehoorend heeft uitgesproken, dan wanneer deze koopwaar het corpus delicti
niet uitmaakt, niet heeft gediend of niet
bestemd werd tot het plegen van het misdrijf :
Overwegende dat het middel in feite
niet opgaat; dat het arrest, i"nderdaad,
vaststelt dat de in beslag genomen koopwaar het voorwerp van de inbreuk uitmaakt en dat ze het eigendom is van den
veroordeelde; dat deze duhbele vaststel- .
ling volstaat om de in casu gedane toepassing der' artikeleri ~2 en ~3 van het
Strafwethoek wettelijk te rechtvaardig'en;
Over het derde middel : schending van
artikel1 van de hesluit-wet in dato 27 October 1939 en van artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest, door
de redenen van den eersten rechter aan te
nemen, en zonder de conclusie te beantwoorden waarin de aanleggers middelen deed gelden welke hij voor de
correctioneele rechthank niet overgelegd
had, ten laste van de aanleggers de· betichting' bewezen verklaart, in overtrading van voormeld artikel1; op de Nationale markt eet- of koopwaren te hebben
verkocht of te koop geboden aan een hoogeren prijs dan den normalen prijs :
Overwegende dat de aanlegger de verweermiddelen niet aanduidt die, volgens
hem, door het arrest niet heantwoord
zouden geweest zijn; dat dit gebrek aan
nauwkeurigheid het Hof in de onmogelijkheid stelt het mid del te beantwoorden;
Over het vierde middel : schending van
artikelen 97 der Grondwet, 2 van de besluit-wet in dato 27 October 1939 en 2
van het ministerieel besluit in dato 10 Mei
19~0, doordat de rechter in hooger beroep
de hetichting' van inhreuk op deze besluiten bewezen verklaart, zonder de besluitselen te beantwoorden waarin aanlegger
staande houdt dat de koopwaar, die hij
zou verkocht of te koop aangehoden hebhen geen « fijne reuzel » doch « american
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.de toepassing van deze beschikkingen
valt;
Overwegende dat, luidens de bewoordingen der betichting, de aanlegger beticht was << fijne reuzel » te hebben verkocht of te koop te hebben aangeboden;
Dat de rechter door deze betichting
:zooals ze hierboven omschreven is, be·wezen te verklaren, de bewering van den
aanlegger volstrekt van de hand wijst en
ze zonder dubbelzinnigheid beantwoordt;
Dat het mid del dus in feite niet opgaat;
Over het vijfde middel : schending van
artikelen 9, § 2, van de besluit-wet in dato
27 October 1939, 42 en 43 van het Straf·wetboek, doordat het bestreden arrest de
door hem bevolen verbeurdverklaring
·verplicht verklaart, alhoewel ze facultatief is :
Overwegende dat, ingevolge hierboven
aangeduid artikel 9, § 2, de verbeurdverJdaring van koop- of eetwaren, die het
·voorwerp van de inbreuk uitmaken, overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek
wordt uitgesproken; dat luidens dit
1aatste artikel, de bijzondere verbeurdverklaring wegens misdaad of wanbedrijf
altijd zal worden uitgesproken; dat ze,
luidens artikel 42, namelijk wordt toegepast op de zaken die het voorwerp van
het misdrijf uitmaken, wanneer ze het
.eigendom van den veroordeelde zijn;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arest voortvloeit dat de in beslag
:genomen « fijne reuzel » het voorwerp van
de inbreuk uitmaakt en dat de eigendom
ervan aan den aanlegger behoort;
Overwegende dat de rechter, deze
laatste tot een correctioneele straf ver·Oordeelende, aldus verplicht was de verbeurdverklaring van de koopwaar te bevelen, daar hij, volgens artikel 9, § 2,
alinea 2, slechts vrij was ze al dan niet
te bevelen, wanneer deze koopwaar eigendom van een derde is;
Dat het middel dus in rechte niet opgaat;
II. Omtrent de middelen door de tweede
-eischende partij ingeroepen :
Over het eerste middel :
Overwegende dat dit middel een en
netzelfde is als het eerste middel door den
aanlegger Van Baarle opgeworpen en dat
hierboven beantwoord werd;
Over het tweede mid del : schending van
artikel 97 der Grondwet en van het ministerieel besluit in dato 10 Mei 1940, artikel 2 , doordat de koopwaar, beschouwd
als het voorwerp uitmakende van de inhreuk ten laste van de aanlegster weerhouden, geen « fijne reuzel » is, 't is te

zeggen, volgens den Franschen tekst van
het besluit (( saindoux raffine », en aldus
onder de toepassing van dezen tekst niet
valt;
Overwegende dat de bewering, grond
van het middel, in tegenstrijd is met de
bindende vaststellingen van den rechter
daar het arrest het feit in de betichting
omschreven : fijne reuzel verkocht of te
hebben te koop aangeboden, bewezen
heeft verklaard : dat het middel dus niet
gegrond is;
Over het derde middel : schending van
artikel 9 van de besluit-wet in dato 27 October1939 en van artikelen42en 43 van het
Strafwetboek, doordat : eerste onderdeel :
het arrest ten onrechte beslist dat, in casu,
de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen koopwaar verplicht is; tweede
onderdeel : deze koopwaar het voorwerp
van de inbreuk niet uitmaakt wegens dewelke de aanlegster veroordeeld werd;
derde onderdeel: gezegde koopwaar eigendom van den mede-aanlegger niet is maar
wel van de maatschappij onder firma
« De Drie Klokken ,, ;
Omtrent het eerste onderdeel :
Overwegende dat, - voor zoover de
aanlegster staande houdt dat, ware ze
zelfs eigenaarster geweest van de in beslag
genomene koopwaar, dan nog de verbeurdverklaring van deze facultatief en niet verplicht was - het bezwaar in rechte niet
opgaat, zooals reeds werd gezegd in antwoord op het vijfde middel door den
eersten aanlegger ingeroepen ;
Omtrent de tweede en derde onderdeelen :
Overwegende dat deze bezwaren op
feitelijke beschouwingen gesteund zijn;
dat ze met de bindende vaststellingen
van den rechter in strijd voorkomen; dat
ze dus niet kunnen aangenomen worden;
En overwegende, voor 't overige, wat
betreft de drie eischende partijen, dat de
bestreden beslissing geveld werd op een
rechtspleging in dewelke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
veroordeelingen wegens de bewezen verklaarde feiten uitgesproken, overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eischende
partijen tot de kosten.
23 December 1940. - 2e Kamer. Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel. Gelijkluidende conclusie, H. L.
Cornil, eerste advocaat generaal.
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niet opgenomen naar hun dagteekening.
Zij worden hierna gedrukt.

2e KAMER -

22 April 1940.

1o GEESTRIJKE DRANKEN.- DoEL
EN AARD VAN DE STRAFFEN GESTELD
DOOR Dli: WETTEN OP HET REGIME VAN
DEN ALCOHOL.
2o WET. - TERUGWERKENDE KRACHT
VAN DE STRAFWET. -VAN TOEPASSING
OP DE WETTEN BETREFFENDE HET
REGIME VAN DEN ALCOHOL.
3° GEESTRIJKE DRANKEN.- VERBRUIK IN EEN VOOR HET PUBLIEK TOE·GANKELIJKE PLAATS.- FElT GEPLEEGD
ZONDER ANDERE BIJKOMENDE OMSTANDIGHEID. - MINDER ZWAAR GESTRAFT
DOOR HET BESLUIT-WET VAN 14 NoVEMBER 1939 DAN HET GEVAL WAS BIJ
DE WET VAN 29 AUGUSTUS 1919. TOEPASSING VAN HET BESLUIT-WET OP
VROEGER GEPLEEGDE WANBEDRIJVEN.
1° De stra ffen gesteld bij de wet van 29 Augustus 1919 en bij het besluit-wet van
14 November 1939 op het regime van den
alcohol hebben tot doel het verbruik van
alcoholhoudende dranken te beperken,
niet de invordering van fiscale rechten
te verzekeren (1).
2° De regel van artikel 2, alinea 2, van het
Strafwetboek is van toepassing op de
misdrijven tegen de wetten op het regime
van den alcohol. (Strafwb., art. 2 en 110.)
3° Het verbruik van geestrijke dranken in
een voor het publiek toegankelijke plaats,
zonder andere bijkomende omstandigheid, wordt minder zwaar gestraft door
het besluit-wet van 14 November 1939
dan door de wet van 29 Augustus 1919;
vanaf het inwerkingtreden van bedoeld
besluit-wet moeten de bij dit beslu.it-wet
voorziene straffen worden toegepast op
dat wanbedrijf, ook indien het vroeger
werd gepleegd. (Wet van 29 Augustus
1919, artt.1 en 14; wet van 24 Juli 1921,
art. 2; besluit-wet van 14 November
1939, artt. 2 en 6.)
(GILLOTAY, T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest uitgesproken door het Hof van beroep te Luilc, in
dato 23 December 1939 ;
Over het middel van ambtswege :
(1) Sic Verbr., 1 Aprill940, supra., blz. 50.

schending van artikelen 2 en 100 van het.
Strafwetboek :
Overwegende dat het arrest, artikel 14
der wet van 29 Oogst 1919, op het regime
van den alcohol, op den aan1egger toepassende, dezen veroordeelt tot een geldboete van 500 frank of een maand vervangende gevangenisstraf, uit hoofde van :.
op 12 November 1938 geestrijke dranken
verbruikt te hebben m eene voor het publiek toegankelijke plaats ;
Overwegende dat op dezen datum, de
kwestieuze inbreuk, luidens de bepalingen
van het hiervorenaangehaald artikel 14,
gestraft was met eene geldboete van 500·
tot 5.000 frank, zonder opdeciemen;
Overwegende dat, v66r den dag van
het arre~t, de artikelen 2 en 6 der besluitwet van 14 November 1919 deze geldboete
vervangen hadden door eene geldboete
van 50 tot 200 frank, verhoogd met zestigopdeciemen, 'tis te zeggen door een minder
strenge straf ;
Dat dit artikel 2 de straf alleen verzwaard heeft ingeval het misdrijf met
verzwarende omstandigheden werd gepleegd, omstandigheden waarvan het
arrest, in casu, het bestaan niet vaststelt ;.
Overwegende dat de straffen door de
wetgeving op het regime van den alcohol
voorzien, tot de beperking van het verbruik van geestrijke dranken en niet tot
het verzekeren van de inning der fiskale
rechten strekken ; dat alinea 2 van artikel 100 van het Strafwetboek niet belet
dat, gelijkvormig' de bevelende beschikkingen van alinea 1 van hetzelfde artikel,
aline a 2 van artikel 2 van gezegd W etboek,
in zake, worde toegepast ;
Overwegende dat de straf ten tijde van
. de inbreuk gesteld strenger voorkomt dan
deze voorzien ten tij de van het vonnis ;
Dat, niettemin, het arrest verklaart,
op het feit ten laste van den aanlegger,
toepassing te maken van de wet die in
voege was, ten tijde der inbreuk, te weten van artikel 14 der wet van 29 Oogst
1919 op het regime van den alcohol;
Dat het arrest, door aldus :te beslissen,
en toepassing te maken van een beteugelende beschikking welke, luidens artikel 2,
alinea 2, van het Strafwetboek, had opgehouden van toepassing te zijn, de bepalingen in het middel aangehaald, geschonden heeft;
Om die redenen, en zonder de middelen
door den aanlegger ingeroepen, in acht te
nemen, verbreekt het bestreden arrest;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van
het Hof van beroep te Luik en dat melding ervan zal gemaakt worden op den
kant der vernietigde beslissing ; kosten
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ten laste van den Staat, beheer van financi!!n; verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
22 April 1940. - 2 9 Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal.
2e KAMER. -

22 April 1940

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARREST EN. - OVERSPEL. - MEDEPLICHTIGHEID. - GEEN CONCLUSIE. REDENEN.
Het arrest, waarbij wordt veroordeeld wegens medeplichtigheid aan overspel, moet
niet, bij gebreke van conclusie, vermelden
dat het bewijs werd geleverd op een van
de bij de wet voorgeschreven bijzondere
wijzen. (Grondw., art. 97; Strafwb.,
art. 388, al. 2.)

(LORIAU EN MAES.)
Arrest overeenstemmend met den korten inhoud.
22 April 1940.
zitter, H. Rolin,
gever, H. Vitry.
.clusie, H. Leon
generaal.
2e KAMER. -

- 2e Kamer.- Voorvoorzitter. VerslagGelijkluidende con~
Cornil, eerste advocaat

22 April 1940.

HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN
VERWIJZING. - VOORZIENING VAN BESCHULDIGDE BINNEN DE TIEN VRIJE
DAGEN NA DE BETEEKENING VAN HET
ARREST EN BINNEN DE VIJF DAGEN NA
DE WAARSCHUWING VOORGESCHREVEN
BIJ ARTIKEL 296 VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. 0PDRACHT
VAN HET HOF VAN VERBREKING.
De voorziening van belclaagde tegen het
arrest van verwijzing naar het Hof van
as sis en, ingesteld tegelijk binnen den
termijn voorzien bij het nieuw artikel 373
en binnen den termijn gesteld bij artikel 296 van het Wetboek van Strafvordering, draagt aan het Hof van verbreking op het onderzoek naar de schending
1!an de wetten betreffende de bevoegdheid
1!an de Kamer van inbeschuldigingstelling en van het Hof van assisen, alsmede
het onderzoek naar de nietigheden voorzien bij artikel 299 van het Wetboek van
Strafvordering of de nietigheden volgend
uit het niet-naleven van de wetsbepalingen,

die het debat op tegenspraalc hebben ingericht bij de Kamer van inbeschuldigingstelling en het gebruik der talen v66r
deze Kamer hebben geregeld (1).

(DESCHAMPS.)
Arrest overeenstemmend met den kor-.
ten inhoud.
22 April 1940. - 2e Kamer. - Voorzitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Pourbaix.- Gelijkluidende conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal.

1 e KAMER. -

25 April 1940.

VERANTWOORDELIJKHEID
BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
MILITAIR SLACHTOFFER VAN EEN
ONGEVAL WAARVOOR DE STAAT VERANTWOORDELIJK IS. - GEEN REDEN, BIJ
HET BEPALEN VAN DE VERGOEDING,
REKENING TE HOVDEN MET HET MILITAIR PENSIOEN TOEGEKEND AAN WEDUWE VAN HET SLACHTOFFER.
W anneer een militair, tijdens den dienst
en naar aanleiding van den dienst,
slachtoffer is geworden van een doodelijlc
ongeval waarvoor de Staat verantwoordelijk is, bestaat er geen grond om, bij het
bepalen van de vergoeding verschuldigd
aan de weduwe, relcening te houden met
het militair pensioen waarop deze, als
weduwe van een militair, recht heeft (2).
(Burgi. Wb., art. 1382; wetten op de
militaire pensioenen samengeschakeld
den 11 Augustus 1923.)

(BELGISCHE STAAT [MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING], T. a. CREYF; b. GHYS. SAERT EN ANDEREN; c. JANSSENS EN
ANDEREN; d. LANKSWEERT, WEDUWE
NOTHOMB.)
ARREST.
Gelet op de bestreden arresten op 7 Juni
1939 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat deze arresten, bij de
(I) Sic Verbr., 6 November 1939 (Bull.
en PAsrc., 1939, I, 456), en 15 Januari 1940
(ibidem, 1940, I, 15).
(2) Sic onder andere Verbr., 4 1\Iaart 1937
(Bull. en Pisrc., 1937. I, 327) en de voetnota 4 ; conclusie van het Openbaar ministerie
onder arrest van 11 ·Juli 1935 (ibid., 1935,
I, 320).
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behandeling der in de voorzieningen op- bedraagt, indien hij het pensioen, krach-·
geworpen vraagpunten, in dezelfde be- tens de wetten op de militaire pensioenen
woordingen opgesteld, door de twee verschuldigd, van het globaal bedrag niet
zelfde middelen bestreden zijn; dat deze mocht aftrekken :
voorzieningen dus verknocht zijn en dat
Overwegende dat het recht op het beze dienen samengevoegd ;
komen van een militair pensioen ten laste·
Omtrent het eerste middel : schending van den Staat in wezen verschilt en onaf-van artikelen 1382, 1383 en 1384 van het hankelijk is van het recht, gehuldigd
Burgerlijk Wetboek, 7, 8, 13, 36 en 37 door artikelen 1382 en volgende van het.
der wet van 23 November 1919 op de Burgerlijk Wetboek, krachtens dewelke
militaire pensioenen, gewijzigd door de men de geldelijke schadeloosstelling vordert van het nadeel dat de Staat, door de
wetten van 25 Oogst 1920, 31 Juli 1923
28 Juli 1926, 7 November 1928, 13 Mei fout van een zijner organen of aangestel1929,23 April1930, 21 Juli 1930 en 13 Juli den, aan den verkrijger van dat pensioen
1934, 97, 114, 124 en 139 der Grondwet, veroorzaakt heeft ; dat niets toelaat te
voor zooveel als noodig, artikel 1152 van · beweren dat de wetgever, door een penhet Burgerlijk Wetboek, doordat het be- sioen te verleenen aan den militair, slacht-streden arrest, na te hebben vastgesteld offer van een ongeval, dezen willen beroodat de rechtsvoorganger der verwerende ven heeft van het recht dat elk burgerpartij overleden is tengevolge van een heeft : schadevergoeding te eischen dertijdens den dienst en zelfs door den dienst krenking die door een ongeoorloofde daad
overkomen ongeval, dat het toeschrijft· aan aan zijn lichamelijke gaafheid werd toede onvoorzichtigheid van luitenant E ... , gebracht, en dat, in de raming der schade
orgaan of aangestelde van den Staat, den welke volgens het gewoon recht wordt
aanleggerin verbreking, op grond van arti- hersteld, er geen rekening mag gehouden
kelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk worden met de sommen welke als militair
Wetboek, veroordeelt tot de geheele scha- pensioen verleend of te verleenen zijn,
deloosstelling van het daaruit gesproten sommen welke niet een schadeloosstellingnadeel, alswanneer de wetten op de mili- uitmaken, maar een belooning als vergoetaire pensioenen. aan de verwerende partij ding voor de aan de militaire diensten
een forfaitaire vergoeding van het door het verbonden vermoeienissen, ongevallen of
ong'eval veroorzaakt nadeel toekennen en gevaren;
Dat daaruit voortvloeit dat de middelen
dat, alsdan, de Belgische Staat niet mocht
niet kunnen aangenomen worden ;
verplicht worden, benevens het pensioen
Om die redenen, het Hof voegt de voornog schadevergoeding te betalen door toe~
passing van artikelen 1382 tot 1384 van zieningen samen, en verwerpt ze ; veroordeelt den aanlegger tot de kosten en, in
het Burgerlijk Wetboe.k :
En omtrent het tweede middel dat in elke zaak, tot een vergoeding· van 150 fr.
bijkomende orde wordt aangevoerd : jegens de verwerende partij of partijen.
schending derzelfde wetsbepalingen uit25 April 1940. - 1e Kamer. - Voorgezonderd artikelen 114, 124 en 139 der zitter, H. Jamar, eerste voorzitter. Grondwet, doordat het bestreden arrest Verslaggever, H. Fauquel. Gelijkluibeslist dat het bedrag der pensioenen, dende conclusie, H. Gesche, procureur gewelke aan de rechthebbenden van het neraal.
slachtoffer krachtens de wet op de militaire pensioenen werden verleend van de
hun verschuldigde schadeloosstellingen
2e KAMER. - 29 April 1940.
niet dient afgetrokken, omdat de belooningen welke die wetten verleenen noch
geheel noch gedeeltelijk de schadeloos- 1° BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - UITGAVEN OF LASstelling mogen vervangen bestemd tot
TEN VAN HET BEDRIJF. - BEGRIP.
het herstellen der verminking waardoor
de lichamelijke gaafheid van het slacht- 2o BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - EATEN GETROKKEN
ofier werd aangetast, alswanneer deze
UIT DE UITOEFENING VAN EEN VRI.f
wetten als doel en uitwerksel hebben het
BEROEP, EEN AMBT OF POST.- WANnadeel te herstellen dat het slachtoffer
NEER IS EEN UITGAVE EIGEN AAN DE
ondergaan heeft, dat de pensioenen welke
UITOEFENING VAN HET BEROEP?
zij verleenen niet zijn samengesteld uit
de afhoudingen op de wedden, en dat de 3° BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - NOTARIS. - VERaanlegger in verbreking de verwerende
LIES GELEDEN OP LEENINGEN TOEGEpartij een hoogere vergoeding zou moeten
STAAN OM EEN KLIENT AAN TE WERVEN
betalen dan het werkelijk geleden nadeel
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OF TE BEHOUDEN.- KAN EEN UITGAVE
OF LAST VAN HET BEROEP UITMAKEN.

1o De bedrijfsuitgaven of -lasten, af te

trekken van de totale ontvangsten verkregen uit de uitoefening van een vrij
beroep, een ambt of een post, ten einde de
aan de bedrijfsbelasting onderworpen
baten te bepalen, zijn de uitgaven eigen
aan het beroep, het ambt of den post
door den belastingschuldige waargenomen. (Wetten betreffende de bedrijfsbelasting samengeordend den 6n Augustus 1931 en den 12n September 1936,
art. 25, § 1, 3°; artt. 26 en 30, al. 1.)
2° De vraag of een uitgave eigen is aan de
u-itoefrming van het beroep en derhalve
een bedrijfsuitgave of -last uitmaakt, af
te trekken van de wmsten verkregen uit
de uitoefening van een vrij beroep, een
ambt of post, ten einde de aan de bedrijfbelasting onderworpen baten te bepalen,
is een feitelijke vraag die behoort tot de
bindende beoordeeling van den ten gronde
beslissenden rechter. (Wetten betreffende de bedrijfsbelasting samengeordend den 6n Augustus 1931 en den
21n September 1936, art. 25, § 1, 3°,
artt. 26 en 30, al. 1.)
3° I-Iet verlies ondergaan door een notaris
op leeningen die hij heeft toegestaan om
een klient aan te werven of te behouden,
kan een bedrijfsuitgave of -last uitmaken,
af te trekken van de uit de uitoefening
van het ambt verkregen ontvangsten ten
einde de aan de bedrijfsbelasting onderworpen baten te bepalen (1). (Wetten
betretlende de bedrijfsbelasting sam engeordend den 6n Augustus 1931 en den
12n September 1936, art; 25, § 1, 3o,en
artt. 26 en 30, al. 1.)
(DE VIS,
T. BESTUUR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, op 28 November 1939, door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Omtrent het middel : schending van
artikel 97 der Grondwet en van artikelen 35, § 1, en 44, 1°, der wetten op de
inkomstenbelastingen, op 12 September
193 6 samengeschakeld :
·
Overwegende dat aanlegger aan het
(1) Zie Verbr., 28 Februari 1939 (Arresten
van het Hof van verbreking, 1939, blz. 70;
Bull. en PAsrc., 1939, I, 108). - Zie de nota
van den H. eerste advocaat generaal Leon
Cornil bij Verbr., 29 April 1940 (Bull. en
PAsrc., 1940, I, 135).

bestreden arrest verwijt het begrip van
de bedrijfsverliezen en van de bedrijfsuitgaven, dat in de samengeschakelde
wetten op de inkomstbelastingen is bepaald, te hebben vernauwd, en zijn verklaring: datal de uitgaven van een notaris
beroepsuitgaven niet uitmaken, op feitelijke vaststellingen niet te hebben gegrond;
Overwegende dat de vraag aan het Hof
van beroep te Gent gesteld was : of, om
de winst van aanlegger, wegens het notarieel ambt door hem gedurende het boekjaar 1933 uitgeoefend, te berekenen, dezes
inkomsten, als met bedrijfsuitgaven, dienden verminderd te worden met het bedrag van leeningen die hij had toegestaan
aan den H. S ... , persoon die later in failliet
was gegaan, en van wien geen geheele
terugbetaling was te verwachten;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na samenvatting van het stelsel van den
aanlegger, als principieel verklaart dat
de geldleeningen, door een notaris aan
zijn klienteri toegestaan, tot zijn persoonlijke vermogen behooren, en zelfs dit
karakter niet verliezen wanneer deze voorschotten werden gedaan met inzicht om
klienten aan te werven of te behouden ;
Overwegende dat, zoo het in zulke algemeene bewoordingen is uitgedrukt, dat
begrip onjuist is ; dat, luidens artikelen 26,
§ 1 en 2, en 30, alinea 1, der samengeschakelde wetten, de uitgaven die, op een
boekjaar, van de ontvangsten dienen afgetrokken, deze uitgaven of las ten zijn, welke
aan het uitoefenen van het bedrijf eigen
zijn; dat uitgaven door een notaris gedaan
met het oog op akten door zijn ambt te
verlijden, zulk een karakter kunnen hebben en, derhalve, bedrijfsuitgaven kunnen
uitmaken;
Dat _de vraag te weten of een uitgave
gedaan werd met het doel om bedrijfsinkomsten te verkrijgen. of te behouden
en of ze eigen is aan het uitoefenen van
het amht, slechts van feitelijken aard is,.
en derhalve, door den rechter over den
grond der zaak, souverein wordt beoordeeld; ·
Overwegende dat daaromtrent in het
bestreden arrest, geen vast&tellingen te vinden zijn, en dat, aldus, het Hof van verbreking in de onmogelijkheid verkeert na
te gaan of de bestredene beslissing gerechtvaardigd is ;
Dat, bijgevolg, het bestreden arrest
niet voldoende is gemotiveerd ;
Om die redenen, en zonder inachtneming van het tweede middel, het Hof·
verbreekt het bestreden arrest ; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden, ... ; kosten ten laste van den.
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zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
29 April1%0.- 2e Kamer. - Voorlitter, H. Rolin, voorzitter. Verslaggever, H. Limbourg. Gelijkluidende
conclusie, H. Leon Cornil, eerste advocaat
generaal.
2e

KAMER. -

29 April 1940.

10 BEVOEGDHEID.- STRAFZAKEN.POLJTIERECHTBANK DIE KENNIS NEEMT
VAN TOT ZIJN BEVOEGDHEID BEHOORENDE MISDRIJVEN. MISDRIJVEN
SAMENHANGEND MET WANBEDRIJVEN
BEHOOREND TOT DE BEVOEGDHEID VAN
DE CORRECTIONEELE RECHTBANK. WANBEDRIJVEN REEDS AANHANGIG GEMAAKT BIJ CORRECTIONEELE RECHTBANK. VONNIS WAARBIJ POLITIERECHTER ZICH ONBEVOEGD VERKLAART

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
EEN WANBEDii.IJF VERWIJZEND NAAR
DE POLITIERECHTBANK.-VONNIS WAARBIJ DEZE ZICH ONBEVOEGD VERKLAART
OMDAT RET VERWEZEN MISDRIJF SAMENHANGEND IS MET WANBEDRIJF AANHANGIG GEMAAKT BIJ CORRECTIONEELE
RECHTBANK.- REGELING VAN RECHTSGEBIED.

1° De politierechtbank, waarbij tot haar
bevoegdheid behoorende misdrijven zijn·
aanhangig gemaakt, kan zich onbevoegd
verklaren wanneer deze misdrijven samenhangend zijn met bij de correctioneele
rechtbank aanhangig gemaakte wanbedrijven en een goede rechts bedeeling vereischt dat over al de (etten samen zou
worden uitspraak gedaan (1).
2° Wanneer de politierechtbank, naar welke
de raadkamer een wanbedrijf heeft verwezen, zich onbevoegd verklam·t omdat
dit misdrijf samenhangend is met een
wanbedrijf dat bij de correctione.ele rechtbanlc is aanhangig gemaa/ct en een goede
rechts bedeeling vereischt dat over al de
feiten samen zou worden uitspraak gedaan, volgt hieruit een negatief conflict
11an rechtsmachten dat grot.d oplevert tot
regeling van rechtsgebied.

(1) Vergelijk Verbr., 20 December 1938,
(A'I"t"esten van het Hof van verbreking, 1938,
blz. 259; Bull. en PASIC., 1938, I, 391). Zie
ook de voetnota. 1 onder het a.rres:t Verbr.,
29 Ap'"il 1940 (Bull. en PAsiC, 1940, I, 137),

(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT, IN
ZAKE VAN CASlER, BEKLAAGDE EN VAN
CAN, BURGERLIJKE PARTIJ.)
ARREST.

Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied van den H. procureur
des Konings te Hasselt in dato 11 December 1939 ;
Overwegende dat de raadkamer der
rechtbanl> van eersten aanleg te Hasselt,
bij aanneming van verzachtende omstandigheden aangaande de betichting A, bij
beschikking in dato 1 Februari 1939,
Casier naar de bevoegde politierechtbank
heeft verwezen om, te Leopoldsburg, op
21 December 1938 : a) onvrijwillig slagen
of verwondingen te hebben toegebracht
aan Swinnen, en b) bij verknochtheid, een
inbreuk te hebben begaan op het algemeen reglement op de politie van het
vervoer en het verkeer;
Overwegende dat Casier, op 1 Mei
1939, wanneer de zaak voor de politierechtbank nog niet was opgeroepen geweest, Breukers en Van Can rechtstreeks
heeft gedagvaard om. v66r de correctioneele rechtbank te Hasselt te verschijnen, den eerste om er zich te hooren veroordeelen om, te Leopoldsburg, op 21 December 1938, onvrijwillig slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan
c~sier' en, bij verknochtheid, inbreuken
te hebben begaan op het algemeen reglement op de politie van het vervoer en het
verkeer, en den tweede om er zich burgerlijk verantwoordelijk te hooren verklaren
voor den eerste ;
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank te Hasselt over deze tweede
vervolging niet gestatueerd heeft;
Overwegende dat de politierechtbank
te Beeringen, bij vonnis in dato 31 Mei
1939, na dat Van Can zich burgerlijke
partij had aangesteld tegen easier, de
conclusies verworpen heeft van het openbaar ministerie en van Casier, welke ertoe
strekten dat ze zich, om reden van verknochtheid, onbevoegd zou verklaren;
Overwegende dat de procureur des Koning's en Casier tegen dat vonnis hoog'er
beroep hebben ingesteld ; dat de correctioneele rechtbank te Hasselt, bij vonnis
van 25 November 1939, op deze beroepen
als volgt uitspraak heeft gedaan : de twee
rechtspleging'en, deze ten laste van Casier,
met aanstelling der burg'erlijke partij
Van Can, en deze ten laste van Breukers
en van Van Can, op dagvaarding hun door
easier gegeven, dragen op een en hetzelfde
ongeval, de personen er in betrokken zijn
dezelfde, er bestaat dus verknochtheid
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goede rechtsbedeeling en ten einde eventueel tegenspraak te voorkomen tusschen
twee rechterlijke beslissingen nopens vervolgingen aan wier grondslag dezelfde
stoffelijke feiten liggen, is het noodzakelijk dat beide zaken door een en dezelfde
rechtsmacht behandeld worden, te weten
door de hoogste beider, zijnde de correctioneele rechtbank ; zegt dienvolgens,
dat de politierecbtbank onbevoegd was
om kennis te nemen van dc: ten laste van
easier ingestelde vervolging ;
Overwegende dat de beschikking der
raadkamer van de rechtbank van eersten
aanleg te Hasselt van 1 Februari 1939 en
bet vonnis der correctioneele rechtbank
te Hasselt statueerende in graad van beroep op 25 November 1939, beide kracbt
van gewijsde bekomen hebben, dat daaruit een negatief geschil omtrent de bevoegdbeid is opgerezen dat den gang van
het gerecht belemmert;
Overwegende dat de politierecbtbank
die van tot zijn bevoegdbeid beboorend
misdrijven kennis neemt, zicb niettemin
onbevoegd mag verklaren indien deze
misdrijven verknocht zijn met misdrijven
beboorend tot de bevoegdbeid van de
correctioneele rechtbank, en dat een
goede recbtsbedeeling vereiscbt dat over
aile feiten terzelfdertijd door bet gerecbt
worden gewezen, op voorwaarde dat de
misdrijven welke tot de. bevoegdbeid der
correctioneele recbtbank bebooren bij
deze reeds aanbangig werden gemaakt ;
Overwegende dat de feiten waarop de
recbtspleging berust ten laste van Casier,
feiten welke voor de politierecbtbank
werden gebracbt, en de feiten welke de
recbtspleging ten laste van Breukers en
Van Can medebracbten, feiten welke
regelmatig bij de correctioneele recbtbank aanbangig werden gemaakt, als verknocbt voorkomen; dat ze aile betrekking hebben op een aanrijding tusscben
twee auto's bestuurd, de eene door Casier,
en de andere door Breukers; dat de noodwendigbeden van een goede recbtsbedeeling vereischen dat in de twee zaken tegelijk door eenzelfde recbtsmacbt uitspraak
worde gedaan ;
Om die redenen, bet Hof, bet recbtsgebied regelende, vernietigt de bescbikking van de ra::tdkamer der recbtbank van
eersten aanleg te Hasselt van 1 Februari
1939, docb voor zoover slecbts ze de politierechtbank beeft aangeduid als de bevoegde recbtmacbt om uitspraak te doen
over bet regelmatig gecontraventionaliseerd wanbedrijf en over de inbreuk op
bet algemeen reglement op de politie van
bet vervoer en bet verkeer ten laste van

Casier ; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers der
rechtbank van eersten aanleg te Hasselt
en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de rechtspleging ten laste van Casier naar de correctioneele rechtbank te Hasselt zeterende
in eersten aanleg, opdat tegelijk met de
rechtspleging ten laste van Breukers en
Van Can erover gewezen worde.
29 April 1940. - 2e Kamer. - Voorzitte1', H. Rolin,. voorzitter. Verslaggever, H. Bail.- Gelijkluidende conclusie,

H. Leon Cornil, eerste advocaat generaal.

2•
SMAAD.

KAMER. -

6 Mei 1940

(( ANIMUS
BEG RIP.

INJURIANDI )),

Het vonnis hetwelk verklaart dat beklaagde
den agent beschuldigd heeft van partijdigheid en zijn dienst niet te doen en,
door deze woorden, vrijwillig de waardigheid van den agent heeft gekrenkt,
stelt vast dat beklaagde, bij het uitbren gen
van den srnaad, gehandeld heeft animo

injuriandi {1).
(BIA.)
ARREST

(uittrelcsel).

Gelet op het bestreden vonnis op 10 November 1939 gewezen door de correctioneele rechtbank te Luik, zetelende in
graad van beroep ;
Ten gronde :
Over bet eerste middel : afgeleid uit het
feit dat het " protest " door den aanlegger
gericht tot de agenten die, ten laste van
zijn aangestelde, een overtreding van het
reglement op de verkeerspolitie vaststelden, zou gerechtvaardigd zijn door de
omstandigheid dat de rechtbank deze
overtreding niet bewezen heeft verklaard :
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
was niet om protest te hebben aangeteekend tegen de agenten die het proces-verbaal opstelden, maar we! om dezen, in de
uitoefening van hunne bediening, door
woorden, daden, gebaren of bedreigingen,
te hebben gesmaad ;
Dat het middel dus zonder voorwerp is ;
Over het tweede middel, gesteund op
bet feit dat het bestreden vonnis bet in(1) Vergelijk Verbr., 12 Januari 1931 (Bull.
en PASIC., 1931, I, 32).
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zicht van smaad, hoofdvoorwaarde opdat
het misdrijf van smaad zou bestaan, ten
laste van den aanlegger niet vaststelt:
Overwegende dat het bestreden vonnis
er op wijst dat de aanlegger de verbalisanten van partijdigheid heeft beschuldigd, hun verweten heeft dat ze hun dienst
niet deden, en de oogen sloten voor andere
misdrijfplegers; dat eindelijk de rechter
vaststelt dat deze woorden « vrijwillig de
waardigheid aantasten " van de agenten
die proces-verbaal opstellen ;
Overwegende dat het middel derhalve
in feite niet opgaat ;

En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken straf wettelijk is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
6 Mei 1%0.- 2e Kamer.- Voorzitter,
H. Rolin, voorzitter. Verslaggever,
H. Deleuze. Gelijkluidende conclusie,
H. R. Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
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INHOUDSOPGAV~

ALPHABETISCHE

9"

VAN DE ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZAMELING-

ARREST EN VAN HET HOF VAN VERBREKING
JAARGANG 1940

Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte inhoudsopgaven
gerangschikt zijn (1).
A

H

Aanranding der eerbaarheid.
<< Actio de in rem verso. »
Ar beidsongevallen.
Assisev..

Herhaling.
Herziening.
Huiszoeking.
Huur van werk en van diensten.
H uurovereenkomst.

B

Bankbrenk.
J
Bedelarij.
Jacht.
Belastingen en taxes.
Beroep.
K
Bevoegdheid en rechtsgebied.
Bewijs.
Koophandel-Koopman.
Bindende beoordeeling van
L
.den ten grande besliss~nden
rechter.
·Laster.
Brandstichting.
Lijfsdwang.

D
Dading.
Diefstal.
Douanen en accijnzen.

E
Eeredienst.

F
Faillissement.

G
Geestrijke dranken.
Gemeenteverordening.
Gronden van rechtvaardiging.

M
Militairjln.
Misbruik van vertrouwen.

0
Oorlog.
Oorlogschade.
Oplichting.
Overeenkomsten.
Overs pel.

R
Rechterlijke inrichting.
Rechtspleging in strafzaken
Regeling van rechtsgebied.

s
Scheepvaart. Smaad.
Straf.

T
Tal en.
Telegrafen en Telefonen.
Termijnen.

u
U itvindingsbrevet.

v
V alsch getuigenis.
V alschheid.
Vennootschappen.
V erantwoordelijkheid buiten
overeenkomst ontstaan.
Verbreking.
V ereeniging zonder winstoogmerk.
V erjaring in strafzaken.
Verkeer.
V erwijzing naar een andere
rechtbank.
V erzekeringen.
Verzet.
Voedingsl:l)iddelen.
v onnissen. en arrest en.
Voorloopige hechtenis.

w
Wegen te water.
Wet.

(1} N. B. Onder elke korte inboudsopgave worden de datum van bet arrest en de bladzijde, waar bet
in de verzameling gedrukt staat, vermeld.
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AANRANDING DER EERBAARHEID.- ARBEIDSONGEVALLEN.

A
AANQANDING
HEID.

DEQ

EEQBAAQ-

Aam·anding van de em·baa·rheid. - Goweld. - Geval wq;q;dn vet-rassing geweld
~dtmaalct. Alho<>wel een aa~randing

van de eerbaarheid, onverhoeds gepleegd,
niet noodzakelijk een aanrancling gepleegd met geweld uitmaakt, bestaat er
nochtans geweld wanneer het slachtoffer
gedwongen wercl plotseling·e en onvoorziene onzeclelijke daclen te ondergaan,
waaraan het zich physisch niet heeft kunnen onttrekken, maar waaraan het zeker
zou hebben weerstaan indien het mogelijk geweest ware bijtijds te handelen.
(Strafwb., art. 373.)
3 Juni 1940.
60

«ACTIO DE IN QEM VER.SO ».
Voorwamraen. - Grenzen. - De actio
de in t·em verso kan niet, langs een om-

weg, doen. verkrijgen hetgeen de wet niet
toelaat te verleenen.
22 Augustus 1940.
77

AQBEIDSON GEV ALLEN.
1. - Samenge01·dende wetten op de
arbeidsongevallen. - . Toepasselijlckeid op
bediendel~. - ·aritet·ium. «Tot gt·ondslag te nenwn >> loon en « overeengelcomen
bezoldiging >>. Gelijlcluidende uitdrukTcingen. - De uitdrukkingen «tot grond-

. slag te nemen » loon en « overeengekomen
bezoldigtng » . gebruikt : de eerste in arkel 6 van de op 28 September 1931 samengeordende wetten. op de arbeidsongevallen, en de tweede in artikel 29 van de wet
van 7 Augustus 1922 op de bediendenovereenkomst, zijn gelijkluidend; zij zijn, van
toepassing' op al hetgeen de arbeider of
deJ:j~diende .gerechtigd ~~ tot vergoedtng
van zijn werkzaamheid te eischen, krachtens het arbeidscontract of het bediendencontract. Zij bevatten niet de sommen die
uitgekeerd worden tot terugbetaling van
door den werkgever bevolen ~~itgaven.
14 Maart 1940.
38
2. - Samengeot·dende wetten op de.
arbeidsongevallen. - Bediende. - Loon.
- Bindende beoot·deeling van den t·eohtm·. - De rechter die verklaart dat het
loon van een bediende, in specien of in

pre!Ilies, 21.945,45 frank bedraagt, en dat
bovendien de werkgever aan dezen bediende, voor kosten van voeding, een som

van 4.388 frank terugbetaalde, beslist op
bindende wijze dat die som, ten beloope
van drie vijfden, aan den bediende bevolen uitgaven vertegenwoordigt, en derhalve geen voordeel uitmaakt, waarmecle
rekening. moet worden gehohden met b.et
oog op het toepassen of het niet-toepassen van de wetgeving op de vergoed1ng
van de schade gevolgd uit de arbeidsongevallen.
14 Maart 1940.
383. - Vonlet·ing van den verzekeraar
van het bedrijfshoofd tegen det·den. - Isafhanlcel-ijlc van de uit1cee1'ing der schade·vm·goeding doot· den vet·zeket·aar. - In

_zaken van arbeidsongevallen kan de verzekeraar van het bedrijfshoofcl geen vordering instellen tegen den derde, die voor
het ongeval verantwoordelijk is, tenzij
in de mate waarin hij, verzekeraar, cle
vaste vergoedingen heeft uitgekeerd; het
volstaat niet dat hij slechts verplicht
weze tot uitkeering van deze vergoedingen. (Wetten op de arbeidsongevallen, sal)lengeordend den 28 September 1931, artikel 31; Wetb. v. Kooph., b. I, titel X,
art. 22.)
18 Maart 1940.
±2
4. -• Vordet·ing van den ve·rzekeraar
tegen den verantwoordelijlcen det·de. Wettelijke grondslag. In zaken van

arbeidsongevallen kan de. verzekeraar van
het bedrijfshoofd, die de vaste vergoedingen heeft uitgekeercl, tegen den verantwoordelijken derde de vorclering instellen welke het bedrijfshoofd gerechtigd is in de plaats van het slachtoffer in
te stellen; de verzekeraar handelt alsdan
als de indeplaatsgestelde van het beclrijfshoofd, (Wetten op de arbeidsongevallen,
geordend den 28 September 1931, art. 19,
al. 3 en 7; Wb. v. Koophandel, b. I,
tit. X, art. 22.)
1 April1940.
H

5.
Verantwoot·delijlce derde.
Vasto vet·goedingen. Vrijstelling van
'net ondernemingshoofd. (]"renzen. '--Recht tot 1titoetening van de aan het
slachtofjer behoorende vordering tegenovm· den dm·de. - Voorwaat·den en omva:n,g van clit recht. - Bij arbeidsongeval
te wijten aan de schuld van een derde,
is het ondernemingshoofd vrijgesteld van
de verplichtingen die hem door de wetten,
gem:dend den 28 September 1931, . zijn
opgelegd, zulks tot het beloop van .de beclragen bepaalcl bij artikel 19, alinea's 4

-

\-__

ASSISEN.
en, 5 van die wetten (wet van 24 December 1903, art. 21, al. 4) ; wanneer het ondernemingshoofd de vaste vergoedingen
· aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, kan
het, op eigen risico en in de plaats van
het slachtoffer of zijn rechthebbenden,
tegen den derde de vordering van gemeen
recht, die bet slachtoffer tegen dezen·
derde heeft wegens stoffelijke schade, uitoefenen, doch zulks alleen tot het beloop
van de vergoedingen waarvan het ondernemingshoofd was vrijgesteld en die het
nochtans betaald heeft. (Wetten geordend
den 28 September 1931, art. 19, al. 7; wet
van 24 December 1903, art. 21, al. 5.)
. 15 April1940.
55
6. - Verantwoordelijkheid 1·ustend tegelijk op een derde en op een aangestelde
van het bed1·ijfshoofd. - Vorde1·ing van
Jwt bedrijfshoofd of zijn venzelcemar te_qen den derde, tot terugbetaling van de
vaste ve1·goedingen. Geen geheele terugbetaling. - Ve1·deeling en toepassv>~,g
van aJ;tilcel 19, alinea 5, van de geO'rdende
wetten op de arbeidsongevallen. - Wan-

neer de verantwoordelijkheid voor een arbeidsongeval rust tegelijk op een derde
en op een aangestelde van het bedrijfshoofd, kan dit bedrijfshoofd, of de in
zijn plaats getreden verzekeraar, geenszins de algeheele terugbetaling van de
vaste vergoedingen vorderen tegen den
derde ; een verdeeling moet geschieden en
toepassing moet worden gemaakt van alinea 5 van artikel 9 der wetten op de arbeidsongevallen, geordend den 28 September 1931.
1 April1940.
44
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vallen geordend den 28 September 1931,
art. 19, al. 1, 3 en 8.)
15 April1940.
55
9. ~ Verantwoordelijke derde. - Uit~
lceeri>~,g van de w.ettelijke vaste vm·goe-·
dingen door ·ondernemingshoofd. - Uitlceming die geen sohade uitmaalct, vatbam· voor he1·stel, overeenkomstig artikel 1382 var~, het Burgerlijlc Wetboelc. _:,
Geen vordering van ondernemingshoofd
tegen den derde, gesteund op deze wetsbepOJling en o>~,afhankelijlc van de vorde1"ing van het slaohtoffm·. - Bij arbeids-

ongevallen te wijten aan de schuld van
een derde, ondergaat het ondernemingshoofd, dat de wettelijke vaste vergoedingen aan het slachtoffer uitkeert, geen
schade naar den zin van dit woord in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
het ondernemingshoofd kan derhalve de
geheele of gedeeltelijke terugbetaling van
die uitkeeriilgen niet verkrijgen door het
uitoefenen 'tegen den derde, van een vordering gegrond op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek,. en onafhankelijk
van de vordering van het slachtoffer.
15 April1940.
·55

ASSISEN.
1. - A1-rest van ve1·wijzing. - Toelcennin.q van de bevoegdheid. - Geen mogelijkheid de bevoegdheid van het Hot van
assisen te betwisten, wanneer het arrest
van verwijzing in lcraoht van gewijsde .is
gega-an. - Het arrest van verwijzing naar

het Hof van assisen kent de bevoegdheid.
toe; de bevoegdheid van het Hof van asc
sisen kan niet meer betwist worden, wanneer het arrest van verwijzing kracht van
7. - Verantwoo1·delijlce derde. - Vergewijsde heeft verkregen door de verwerantwoo1·delijlcheid. VoMwaa·rden en_
ping van de er tegen gerichte voorzieltitgestrelctheid daa1·van wiet gewijzigd
ning.
d.oor de wetten op de a:rbeidsongevallen.
71
1 Juli 1940.
- De wetten op de arbeidsongevallen wijzigen geenszins de voorwaarden en de
2. - Arrest van verwt}ztng.
Voo1·uitgestrektheid van de verantwoordelijk- ziening van besohttldigde binnen- de tien
heid der derden, zooals die bepaald is vlije dagen na de . beteelcening van het
door het gemeene recht.
arrest e,.,· ·binnen de vijf dagen- na de
15 April1940.
55 waa·rsohuwing vo01·gesoh1·even bij al·ti-

s. -

Vordering van gemeen 1·eoht « ew
lege aquilia JJ Gevallen waarin het
slaohtoffer of zijn reohthebbenden die
kunmen uitoefenen. - Geen oumltlatie va"t
sohadevergoeding en va:ste vergoeding. -

De wetten op de arbeidsongevallen hebben, ten voordeele van het slachtoffer of
zijn rechthebbenden, de vordering van
gemeen recht ew lege· aquilia behouden
tegen : a) het beddjfshoofd dat met opzet
het_ ongeval heeft. veroorzaakt, en b) de
verantwoordelijke derden. Het bedrag van
de aldus bekomen schadevergoeding mag
echter niet cumulatief gevoegd worden bij
de ·vaste, door die wetten ·bepaalde ver~:oedingen.
(Wetten op de arbeidsonge-

Jcel 296 van het Wetboelc van Stratvo1·de-.
1··ing: · - Opdraoht van het Hot van vm·b1·eking. - De voorziening van beklaagde

tegen het arrest van verwijzing naar het
Hof van assisen, ingesteld tegelijk binnen
den termijn voorzien bij het nieuw artikel 373 en binnen den termijn gesteld
bij artikel 296 van 'het:' w etboek vap.
Strafvordering, draagt aan · het · Hof ·van
verbreking op het onderzoek naar de
schending van de wetten betreffende de
bevoegdheid van de Kamer vai::t 'inbeschul"
digingstelling en van het Hof van .assisen, alsmede het onderzoek naar de nie. tigheden voorzien bij artikel 299 van het
' W etboek van Strafvordering of · de nie. tigheden volgend uit het niet-naleven van
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BANKBREUK.- BELASTINGEN EN TAXES.

de wetsbepalingen, die het debat op tegenspraak hebben ingericht bij de Kamer
van inbeschuldigingstelling en het gebruik
der talen v66r deze Kamer hebben geregeld.
22 April 1940, 18 Juli 1940.
74 en 1-;lS
3. - Beteekening van de lijst dm· gezworenen aan besohuldigde. - Spelfouten in de namen van zekere gezwot·enen.

- Brengen geen nietigheid teweeg de
spelfouten in de namen van de gezworenen, bij de beteekening van de lijst der
gezworenen aan den beschuldigde, indien
de overige vermeldingen van de lijst geen
twijfel overlaten aangaande de identiteit
van de gezworenen. (Wb. van Strafv., ar·
tikel. S9±). 27 Mei 1940.
59

B
BANKBREUK.
Naamlooze vennootsohap. - Beheerder
die het beheer waarneemt in st·rijd met
het verbod dat zekere veroordeelden treft.
- Zulks verhindert niet dat hij gestmft
wordt wegens batLlcb1·eulc. Wanneer

een beheerder een naamlooze vennootschap heeft beheerd in strijd met het
verbod dat zekere veroordeelden treft, verhindert deze omstandigheid geenszins
dat hij gestraft wordt wegens bankbreuk,
in geval van faillissement van die vennootschap. (Kon. besl. nr 22 van 24 October 1934, art. 1.)
19 Februari 1940.
20

BEDELARIJ.

m·ij beroep, een a;mbt of post. - Wanneer
i-s een uitgave eigen aa·n de uitoefening
van het beroep ? - De vraag of een nit-

gave eigen is aan de uitoefening van het
beroep en derhalve een bedrijfsuitgave
of -last uitmaakt, af te trekken van de
winsten verkregen uit de uitoefening van
een vrij beroep, een ambt of post, ten
einde de aan de bedrijfsbelasting onderworpen baten te bepalen, is een feitelijke
vraag die behoort tot de bindende beoordeeling van den ten gronde beslissenden
rechter. (Wetten betreffende de bedrijfsbelasting samengeordend den (in Augustus
1931 en den 21n September 19S6, art. 25,
§ 1, so, artt. 26 en 30, al. 1.)
29 April 1940.
144
3. - Belasting/ op de inkomsten. - Uit-

Bijlooper van publieke m·ouwen. - Be- _ gaven of lasten van het bedrijf. - Beg·rip. De bedrijfsuitgaven of -lasten,
g1·ip. - Is bijlooper (soutenenr) van pu-

blieke vrouwen hij die zonder schaamte
een deel der opbrengst van den onzedelijken handel van een publieke vrouw ontvangt en leeft ·op de kosteu van deze, 't is
te zeggen zich ten laste van een publieke
vrouw geheel of gedeeltelijk de tot zijn
eigen bestaan noodzakelijke g(lldmiddelen
verschaft. ·(Wet van '27 November 1891,
artt. 8 en 1S.)
12 Februari 1940.
17

BELASTINGEN EN TAXES.
1. - Belastingen. - Veruoedingen die
bet1·ekki""U hebben op de vm·handeling van
publieke fondsen ter beut·s. - Vergoedingen bepaald bij lconinklijk besluit. - Koninklijk besluit bekmohtigd doo1· een wet.
Vergoedingen voo1·gesohreven kraohtens een wet. - De vergoedingen, ver-

schuldigd wegens verhandeling van publieke fondsen ter beurs en bepaald overeenkomstig het koninklijk besluit ur 84
van 30 Januari 19S5, zijn gevestigd krachtens een wet, daar bedoeld koninklijk besluit bekrachtigd werd door de wet van
4 Mei 1936.
24 October 1940.
105
2~ - Belasting op de inkomsten. - Baten get·rolcken uit de uitoefening van een

af te trekken van de totale ontvangsten
verkregen uit de uitoefening van een vrij
beroep, een ambt of een post, ten einde de
aan de bedrijfsbelasting onderworpen baten te bepalen, zijn de uitgaven eigen
aan het beroep, het ambt of den post door
den -belastingschuldige
waargenomen.
(Wetten betreffende de bedrijfsbelasting
samengeordend den 6n Augustus 19S1 en
den 12n September 19S6, art. 25, § 1, so;
artt. 26 en SO, al. 1.)
29 April 1940.
144
4. - Belasting op de inkomsten. ~No
ta1·is. - V erlies geleden op leeningen toegestaan om een klient aan te weTven ot
te behmulen. - Kan een uitgave of last
van het be1·oep uitmaken. - Het verlies

ondergaan door een notaris· op leeningen
die hij heeft toegestaan om _een klient
aan te werven of te behouden, kan een
bedrijfsuitgave of -last uitmaken, af te
trekken van de uit.de uitoefening van het
ambt verkregen ontvangsten, ten einde de
aan de bedrijfsbelasting onderworpen baten te bepalen. (Wetten betreffende de bedrijfsbelasting samengeordend den 6n Augustus 19S1 en den 12n September 19S6,,
art. 25, §_1, so, en artt. 26 en SO, al. 1.)
29 April 1940.
144
5. - Belasting op de inkomsten. "'---

BELAS'l'INGEN EN TAXES.
Vennootschap. ~ Venneerde·ring va:n het
vermogen der vennooten. - Voorwaarde?~.

- Ten aanzien van de geordende wetten
op de inkomstenbelastingen ontstaat er
vermeerdering van het vermogen der vennooten, wanneer de vennootschap beslist
dat een gedeelte van haar winsten van het
maatschappelijk vermogen werkelijk zal
worden overgedragen op het persoonlijk
vermogen van de vennooten.
4 November 1940.
109
6. - Bela·sUngen op de ·ilnlcornsten. Ande·re vennootschappen dan degene op
aandeelen. - Vennoot atzonderlijlc aan te
slaan wegens sommen die hem werden
verleend of toegelcend. - Wetten geordend bij lco:ninlclijlc besl~tit vctn 6 A~tg~ts
t!ts 1931. Beteelcewis va'n het woord
« sornrnen ll. - Sornrnen ~titgelceerd i•t speciiin, in titels of anderszins. - In artikel 35, § 2, alinea 2, van de wetten op

de inkomstenbelastingen, geordend bij koninklijk besluit van 6 Augustus 1931, moet
onder de uitdrukking << verleende of toegekende sommen ll even als in artikel 15,
§ 2, van dezelfcle wetten, verstaan worden : de sommen die verleend of toegekend werclen «in specie, in titels of anderszins ll.
4 November 19-!0.
109
7. - Belast-ing op de ·inlcornste•J.. Aanslag van arnbtswege. Artilcel 56
van de geo?·dende wetten va'n 6 A~tg!tst·tts
.1931. T!tsschenlcomst van de fiscale
comrnissie. - Wezenlijlce fo?·rnaliteit voo?·
den aanslag van ambtswege. - Zelfs indien de aa:nslag geclaan wercl te~t aanzien
vr.in rnet het zegel gelij lcgestelcle taxes. -

Overeenkomstig cle wetten betreffende
cle inkomstenbelastingen, geordend bij koninklijk besluit van 6 Augustus 1931, zijn
de raadpleging van een fiscale commissie en de beteekening aan den belastingplichtige van het met redenen omkleed
advies dezer commissie wezenlijke formaliteiten voor den ambtshalve gedanen
aanslag.
Zulks is het geval ook wanueer de aanslag ambtshalve geschiedt in zaken van
met het zegel gelijkgestelde taxes, zooals
cle bijdragen tot het voorzorgsfonds ten
bate van de slachtoffers van beroepsziekten, taxes waarop titel III van vermelde
geordende wetten toepasselijk wercl gemaakt.
5 lVIaart 1940.
29
8. - Belasti.ng op cle ·inlcornsten.
Fiscak cornmiss·ie. - Vet·melcling van cle
icle-•ttiteit cler leclen die gezetelcl hebben.
- Reden. - De vermelding van de identi-

teit der leden, cUe deel uitmaken van de
fiscale commissie, bij het advies voorzien
door de artikelen 55 en 56 van de wetten
geordend bij koninklijk besluit van
12 September 1936, is vereischt om aan
den belastingplichtige toe te laten na te

gaan of die leden bevoegd waren zitting
te houden.
14 October 1940.
96
9. - BelasUng op de inlcomsten.
Fiseale commissie. - P?·oces-ve?·baal.
V ennelcl·ing van de identiteit der leden. Vereischte rneldingen. - Ret proces-ver-

baal houdend advies van de fiscale commissie, voorzien bij cle artikelen 55 en 56
van de wetten geordencl bij koninklijk
besluit van 12 September 1936, verschaft
aan den belastingplichtige voldoende ininlichtingen aangaande de identiteit der
leclen van de fiscale commissie, die gezeteld hebben, wanneer het de handteekening
vertoont van de leden die met den controleur hebben zitting gehonden, op deze handteekening de aanwijzing volgt van den
naam en voornaam van de onderteekenaars met opgave van hun woonplaats of
van de overheid die hun opclracht heeft
gegeven, en bovendien de controleur zelf
het advies heeft geteekend.
14 October 1940.
9G
10. - Belasting op ·ae inlcomsten.
Vo1·de1·ing of navo1·de1·ing van een belasti"tg, na het sluiten van het dienstjaar. Recht van het bestu~w. - Ret bestuur

van financuo;n mag een ontdoken belasting
na het sluiten van het dienstjaar slechts
invorcleren wanneer de ontbrekende of one
volledige aanslag in de belasting volgt nit
een aan den belastingplichtige te wijten
oorzaak; het heeft niet dit recht wanneer
de belastingplichtige te bekwamer tijd
een juiste en volleclige aangifte gedaan
heeft, en de ontbrekende of onvolledige
aanslag toe te schrijven is aan het bestuur zelf. (W etten op de inkomstenbelastingen geordend den 12 September 1936.-e
art. 74, al. 1, gewijzigcl door artikel 2z
van het koninklijk besluit n" 14 van
3 Juli 1939.)
30 September 1940.
85
11. - Met het zegel gelij lcgestelde
taxes. - Ove·rdrachtstaxe en weeldetaxe.
- In het buitenlancl gekochte en in het
land ingevoercle lcoopwa1·en. - Taxe verschnldigcl 011 het oogenblilc van cze.,_ invoer. - GTOnclslag van de taxe, aanlcoopVe?·lies
zn·ijs en bij,lcome-ncle lcosten. ·IJan wacwde, door cle 7coopwaa1' onde1·gaan
t~tsschen clen aanlcoozJ en cle-n invoe·r, zonrler invloed. De overclrachtstaxe (of

weeldetaxe) die de onder bezwarenden
titel in het . buitenland verkregen koopwaren treft, is verschuldigd op het oogenblik van den invoer, 't is te zeggen bij
het neerleggen van de aangifte tot verbruik. Zij worclt berekencl op den koopprijs van de koopwaar (bij voorkomencl
geval vermeerderd met zekere bijkomende_
kosten), ook dan wanneer deze koopwaar,
ten gevolge van de bewerkingen, die geschied zijn tusschen het oogenblik van
den aankoop en dat van zijn invoer, van_
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BEROEP.

Zijn waarde verloren heeft. (Wetboek van
de met het zegel gelijkgestelde taxes,
kon. besl. van 2 Maart 1927, artt. 1, 5, 6,
33 en 35.)
99
17 October 1940.
12. --:- Bijzondet·e en uitzondet·Uflce belasting op de winsten ttit zekere valutaspecula'ties. - Begrip. - Het verschul-

digd zijn van de bijzondere en uitzonderlijke belasting op de winsten uit zekere
villuta-speculaties is niet onderworpen
aan de voorwaarde dat de belastingplichtige de vreemde deviezen of goud, op den
qatum van 29 Maart 1935, moet onder
zich hebben, bezitten, of er van schuldeischerzijn. (Wet van 14 Juni 1937, art. 2,
§ 1, 1°.)
2 December 1940.
129
13. - Bijzondere en ttitzondet·lijlce belasting op de winsten uit zelcet·e v(l)lutaspemtlaties. - Aankoop van vt·eemde deviezen met het oog op de terttgbetaling
van hypothecaire lee'tingen, terugbetaalbaar in bttitenlandsche deviezen. - Vrijstelling gelclt enkel wanneer die aankoop
_qeschied is tot het tentgbetalen van de
hypotliecait·e schuld doo1· dengene die
flaa~·van
t·eeds sahuldenaar was v66r
1n November 1934. -De aankoop van bui-

tenlalidsche deviezen bestemd om te voorzieh in de terugbetaling van hypothecaire
leeningen, die in buitenlandsche deviezen
terugbetaalbaar zijn, ontsnapt slechts aan
de bijzondere en .uitzonderlijke belasting·
bp de winsten nit zekere valuta-speculaties, in zoover die aankoop geschied is
met het oog op het terugbetalen van de
hypothecaire schuld door dengene die
daarvan reeds schuldenaar was v66r den
In November 1934. (Wet van 14 Juni 1937,
arJ. 2, § 1, 3°.)
12 November 1940.
113
:14. - Bijzondet·e en ttitzondet·lijke
lielasting op de Wi:'tsten ttit zeket·e valnta-lipecttlaties. Wettelijlc vermoeden
(liJJt de in at·tilcel1 van de wet van 14 Jwni
1937 betJaalde ver·richtingen aan de belastir~:u onderworpen speauzaties vot·men .. Vermoeden dat slechts lean wonlen te niet
yedaan door het bewijs van het bestaan
va'l'/, een der in § 1 van artilcel 2 aangewezen feiten. - Bewijs te levet·en door
hem die het aarnwezig zijn van een dezer
teiten aanvoert. - Worden door den wet-

gever als speculatie beschouwd en onderworpen aan de bijzondere en uitzonderlijke belasting op de. winsten nit zekere
''aiuta-speculaties, de verrichtingen omschreven in artikel 1 van de wet van
14 Juni 1937; het wettelijk vermoeden dat
deze verrichtingen aan de belasting onderworpen speculaties vormen kan slechts
worden te niet gedaan door het bewijs
van het bestaan van een der in § 1 van
artikel 2 aangewezen feiten, bewijs dat
moet geleverd worden door hem die zich

op het bestaan van een dezer feiten beroept. (Wet van 14 Juni 1937, artt. 1
en 2.)
12 November 1940.
113
1~5. - Bijzondet·e e:n uitzondet·lijke be-

lClsting op de winsten uit zekere VClluta~
SJJeaulClties. Wettelijk vermoeden. -

De wetgever beschouwt als speculatie en
bezwaart met de bijzondere en uitzonderlijke belasting op cle winsten nit zekere
valuta-speculaties de verrichtingen bepaald bij artikel 1 van de wet van 14 Juni
1937, in zoover de bedragen, waarop die
verrichtingen betrekking hebben, de bij
artikel 3 gestelde minima bereiken · het
wettelijk vermoeden, naar hetwelk die
verrichtihgen voor de belasting vatbare
speculaties uitmaken, kan niet worden
omgestooten, tenzij door het bewijs van
het bestaan van een der in § 1 van artie
kel 2 bedoelde feiten, bewijs dat door den'
gene, die een van deze feiten inroept,
moet worden geleverd. (Wet van 14 Juni
1937, artt. 1, 2 en 3.)
129
2 December 1940.

BEROEP.
1. - StrClfza:lcen. - Bet·oetJ vwn den
1Jroaure1w des Konings tegen een vonnis
vCln de cotYectioneele rechtbwnlc. - Tet·mijn. -- De termijn verleend aan den pro-

cureur des Konings om beroep in te stele
len tegen een vonnis van de correctioneele rechtbank verstrijkt den tiendeu
dag na den dag van de uitspraak. (Wetboek van strafv., art. 203.)
17 Juni 1940.
65
2. - Sti-ClfZCllcen. - DottClnen en a;ccijnzen. - Misdt·ijf. - Ve1·oo1·deeling tot
hoofd-gevClngenisstt·Clf en tot geldboete. Be1·oep VCln het openbClCl1" mi:'l'!isterie . ....c.
OntvClnkelijlc ofschoon geen beroep vanwege bestttut·. - De omstandigheid dat

het bestuur geen beroep heeft ingesteld
tegen een vonnis waarbij beklaagde, wegens misdrijf in zaken van douanen en
accijnzen, veroordeeld werd tot hoofdgevangenisstraf en tot geldboete, heeft
geenszins tot gevolg dat het door het
openbaar ministerie ingesteld beroep niet
ontvankelijk wordt. (Wet van 1 Mei 1849,
art. 7; algemeene wet van 26 Augustus
1822, art. 247.)
137
16 December 1940.
3. - St·mtzalcen. - Do·uClnen en ClccijnMisddjf. Vemot·deeling tot
zen. hoofd-gevClngenisstrClf en tot gelclboete. Bemep VCln openbCla~· ministerie.
Dnwgwijflte. - Het beroep van het open-

baar ministerie tegen een vonnis waarbij
beklaagde, wegens misdrijf in zaken van
douanen en accijnzen veroordeeld wordt
tot hoofd-gevangenisstraf en tot geld,
boete, brengt v66r het Hof nog slechts ter
sprake de wettelijkheid van de beslissing

-- ____ I

BEVOEGDHEID EN RECH'J'SGEBIED.
in zoover zij de hoofd-gevangenisstraf en
het quantum van de uitgesproken gevang('misstraf betreft.
16 December 1940.
137
..4. -- Strafzaken. ~ Bw·rwrlijlce vordering. - Belclaagde alleen in beroep. Verzwaring van den toestand van belclaa,qde, wat bet1·ett het bedmg van de
schadevcrgoeding. - Onwettelijlc. - Op

het beroep van den beklaagde aileen mag
de rechter in beroep het door den eersten
rechter aan de burgerlijke partij toegekende bedrag van de schadevergoeding
niet vermeenleren. (Wb. van Strafvordering, artt. 202 en 203 ; wet van 1 Mei
1849, art: 7.)
·11 Maart 1940.
31
5. - Beroe11 tegen cen ~titleggend ot
1;e1·beterend vonnis. - Ontvanlcelijlcheid.
- Macht van de•~ n3chte1· in be1·oep, -

De rechter in beroep, die kennis neemt
van een uitleggend of verbeterend voi:mis,
ka)l clit vonnis hervormen door de uitleggiiig of verbetering van den eersten rechter te vervangen door een andere uitlegging· of een andere verbetering die juister
de bedoeling· weergeeft van den rechter
van wien het oorspronkelijk vonnis is uitgegaan.
3 October 1940.
91
6. - Stratzalc.en. - Macht van den
rechte1· in beroep. - Vonnis waarbij tot
een enlcele straf wo1·dt veroordeeld wegens onv1·ijwillige dooding en ove1·t1·eding
tegen de politic van de scheepvaa1·t. Strat die wettelijlc is ten aanzien van de
O'l'!v1·ijwillige dooding. A1'1·est clat de
ve1'001'cleelin!} belc1·achtigt, maar cle oorspronlcelijlce ove1·t1·ecling tegen cle politie
van cle scheepvaart verwijclert en in de.
plaats stelt een ande·re ove1·treding tegen
cle ·politic van cle scheepvaa1·t, waa1·uit
het geb1·elc aan voo1·zorg of voontitzicht
bi'ijlct. - Wettelijlce beslissing. - Wan-

neer de eerste rechter, wegens onvrijwillige doocling en een bepaalde overtreding
tegen de politie van cle scheepvaart, veroordeeld heeft tot een enkele straf, die
de wettelijke straf is voor de onvrijwillige dooding, is wettig het arrest dat die
veroordeeling bekrachtigt, nadat het de
oorspronkelijke overtreding tegen de poli,
tie van de scheepvaart heeft ter zijde gesteld, en eeu andere overtreding tegen
de politie van de scheepvaart in aanmerking ueemt als blijk gevend van het aan
beklaagcle te wijten gebrek aan voorzorg
of voornitzicht.
1 Juli 1940.
68
7. - St·ratzalcen. - Hot van beroep
behouclt st·raf, maar niet het !titstel. Eenparigheicl vereischt. - Wanneer het

Hof van beroep de door den eersten rechter uitgesproken straf behoudt, moet het
bij eenparigheid beslissen om aan be-

klaagde het voordeel van het door den
eersten rechter verleende uitstel te oiittrekken. (Wet van 18 Juni 1869, art. 140,
aangevulcl door artikel 2 · der wet van
4 September 1891.)
19 Februari 1940.
21
8. - Strafzalcen. - Eenpa1·ighe·id.
V ennee·l'(lering van cle awn cle 1Ju1·ge1·lijlce
pa1·tij toeyelcencle schaclevergoeclinrJ. ---,Eenpa·righe·icl wiet ve·reischt. - Moet niet

gewezen zijn met eenparigheid, de beslissing van den rechter in beroep die het
bedrag vermeerdert van de schadevergoe,
ding, door den eersten rechter toegekencl
aan cle burgerlijke partij, welke beroep
instelt. (Wet v. 4 September 1891, art. 2.)
12 Februari 1940.
18
9. - B~wgei'lijlce zalcen. - Vonnisse'll,
van den v1·ederechter. - TePmijn. ·- Be·relcening. - De termijn voor het beroep

tegeii de vonnissen van den vrederechter
is een maand te rekenen van de beteekening van het vonnis (Wb. van Burgerlijke
rechtsvordering, gewijzigd door kon. besl.
nr 300 van 30 lVIaart 1936, art. 1). Deze
termijn wordt gerekend van den zooveelsten tot daags v66r den zooveelsten, naar
den Gregoriaanschen kalender. De dag
van de beteekening van het vonnis is in
den termijn niet begrepen. De vervaldag
is in den termijn begrepen, indien deze
niet als vrije termijn geldt. (Wb. van
Burgerlijk rechtsvordering, art. 1033, gewijzigd bij het kou. besl. nr 300 van
30 Maart 1936, art. ·ill.)
5 ])ecember 1940.
133

BEVOEGDHEID EN R.ECHTSGEc
BlED.
1.- - Strafzaken. - Politierechtbank
clie kennis neemt van tot zijn bevoegdheicl
behoomncle misclTijven. - MisdTijven samenhanyencl met wanbedrijven 1Jehoo1'encl tot cle 1Jevoegdheid van de con·ectioneele rechtbanlc. - Wanbedrijven Tee·ds·
(l'anhang·i.g gemaalct bij correctioneele
1'Cchtbanlc. - Vonnis waa1·bij politierechte1· zich onbevoeyd vm·Jclaart. - De poli-

tiereclltbank waarbij tot haar bevoegdheid behoor~nde misdrijven zijn aanhangig gemaakt, kan zich onbevoegd verklaren wanneer deze misdrijven samenhangencl zijn met bij de correctioneele r~.cht
'bank .aanhangig gemaakte . wanbednJven
en een goecle rechtsbedeeling vereischt d.at
ovet al cle feiten samen zou worden Ultspraak g·edaan.
29 April 1940.
146
2. - 8tratzalcen. - Beeecligcle private
ja'chtwachter. - Pr·oces-ve1·baal valschelijlc vaststellencl dat de jachtwachte1·
zich bevond op het gebiecl dat hij te bewalc.en hacl en aldaar de belclaagden heeft
betrapt. Oon·ectionalisee1·ing. Be-

8

BEWI.JS. -

BURGERLIJKE PARTIJ.

voegdheid van de correctioneele rechtbank. - De beeedigde private jachtwach-

ter die proces-verbaal opmaakt, waarin
hij valschelijk vaststelt dat hij zich bevond op het gebied hetwelk hij opdracht
kreeg te bewaken, en dat hij aldaar de
beklaagden in overtreding heeft aangetroffen, handelt niet in zijn hoedanigheid
van officier van de gerechtelijke politie.
De aldus door hem begane valschheid
behoort, in geval van correctionaliseering
tot de bevoegdheid van de correctioneel~
rechtbank.
4 November 1940.
111

BEWIJS ..
. 1. Belcentenis van belclaagde. Bu1·gerlijlce vorde1ing ingesteld ter zelfder tijd als de publielce vo1·dering, voor
de strat1·echtbarnlc. - Rechter niet gebonden door de belcentenis. - De bekentenis

van den beklaagde bindt den rechter niet;
van geen belang is het desaangaande dat
de burgerlijke vordering werd ingesteld
ter zelfder tijd alS' de publieke vordering;
v66r den strafrechter.
2 December 1940.
128
2. - Stmtzalcen. - Valsche aanvul.lende eed in bw·gerlijlce zalcen. - Betaling bij cede geloochend. - Bewijs valgens de 1·egelen van het burgerlijk 1·echt.

- Wanneer het bestaan van een juridisch feit, dat v66r den burgerlijken rechter het voorwerp was van een aanvullenden eed (ter zake, de· betaling van een
geldsom), opnieuw wordt ter sprake gebracht naar aanleiding van een strafrechtelijke vervolging wegens valschen eed,
moet de rechter, die van deze vervolging
kennis neemt, zich gedragen naar de regelen van het burgerlijk recht (wet van
17 Ai)ril 1878, art. 16), en mag hij niet
llet bewijs door getuigen toelaten, indien
de waarde van het juridisch feit 1.500 fr.
te boven gaat.
12 Februari 1940.
16
3. - Stratzalcen.
van de rijkswacht. -

Pmcessen-verbaal

De processen-verbaal van de rijkswacht zijn bewijsmiddelen waarvan de waarde vrij beoordeeld
wordt door den rechter.
5 Maart 1940.
26
4. - Stratzalcen.- Beroep. - Hooren
van getuigen. - De rechter in beroep oor-

deelt op bindende WIJZe of het nuttig is
getuigen te hooren.
8 Juli 1940.
73

5. - Bewijskmcht van de akten.
Fiscale za.lcen. - P1·oces-ve1·baal vari de
fiscale commissie dat de identiteit van de
leden vermeldt. - Ari·est verlcla1·end dat
het p1·oces-verbaal deze indentiteit niet
ve1·meldt. Schending van de bewijslcracht de1· alcten. - Schendt de bewijskracht van het proces-verbaal houdend
advies van de fiscale commissie, het arrest waarbij wordt verklaard dat het proces-verbaal de identiteit van de leden,
die hebben gezeteld, niet vermeldt, clan
wanneer die identiteit wel is vermeld.
14 October 1940.
96

BINDENDE BEOO.ijDEELING
VAN DEN TEN 6.ijONDE BESLISSENDEN .ijECHTE.ij.
Besta:an van een verband tusschen on1'Cchtmatige daad en schade.,- De rech-

ter beoordeelt op bindende · wijze het bestaan van het verband van oorzaak tot
gevolg tusschen een onrechtmatige daad
en cle schade.
5 Maart 1940.
26

B.ijANDSTICHTING.
Gebouw dienende tot waning, maa1·
waa1·in zich geen perSonen bevonden op
het oogenblilc van de b1·andstichting. Gebo!tw beho01·end aan een derde. Brand aangestolcen tijdens den nacht. Misdaad niet vatbaar voo1· verwijzing
naa1· co1-rectio·neele 1·echtba;nk. De

brand gestoken bij nacht in een gebouw,
dat tot woning dient en toebehoort aan
een derde, maar waarin zich, op het
oogenblik van de brandstichting, geen
personen bevonden, maakt een misdaad
uit, die niet vatbaar is voor verwijzing
naar de correctioneele rechtbank. (Strafwetboek, artt. 510, 511 en 513; wet van
4 October 1867, art. 2, vervangen door
art. 3 der wet van 23 Augustus 1919 gewijzigd door art. 3 der wet van 14 'Mei
1937.)
3 Juni 1940.
61

BU.ij6E.ijLIJKE

PA.ijTIJ.

REOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

Zie

DADING. -

DOUANEN EN ACCIJNZEN.

9

D

dading de verdeeling eener opengevallen
nalatenschap regelen en bedongen llebben
dat iedere later g·evonden bij testament
gemaakte beschikking als niet bestaande
zal moeten beschonwd worden, is artikel 2057, alinea 2, van het Bnrgerlijk
Wetboek niet van toepassing, ook indien
een later gevonden testament de geheele
nalatenS'chap opdraagt aan een van de
partijen.
21 November 1940.
122

bestaat niet nit een bepaalde hoeveelheid
bier waarvan de vervaardiging voltooid
is, maar nit een hoeveelheid bier dat
wordt toebereid. Men moet het bronwsel
als vervaardigd beschonwen, wanneer zijn
samenstelling zoodanig is dat zij toelaat
dadelijk te beginnen met de verrichtingen
van het fabriceeren, waarvan het vormen
van het bronwsel slechts een voorbereidende phase is. (Kon. besl. nr 228 ·van
16 December 1935, art. 3, § 1; minist. beslnit tot ordening, van 21 November 1938,
zelfde bepaling.)
95
7 October 1940.
3. - Smolckel. - Deelneming. - Begrip. - In zaken van j}onanen en accijnzen wordt voor de deelneming aan een
strafbaar feit van smokkelarij, als « bij
de daad belang hebbend ll vereischt als
wezenlijk bestanddeel : de' kennis van de
smokkelarij. (W. v. 6 April1843, art. 28.)
12 Maart 1940.
35

DIEFSTAL.

4. - Smolckel. Verzwarende omstandigheid : in bende. - Beg1·ip. - In

DAD IN G.
V e1·deeUng van een opengevaUen nalatenschap. - In een da:ding begrepen beding, luidens hetwelk ieder late1· gevonden beschiJc,king bij testament als niet
bestaande zal wo1·den beschouwd. - Late~· ontdelct testam(3'YI,t waarbij de nalatenschap geheel wordt opged1:agen aan een
van de pa1·tijen. - A1·tilcel 2057, alinea 2,
van het btw.qm·lijlc W etboek niet van toepassing. - Wanneer de partijen door een

Wegneming van een aan een ander toe~
behoorend autovoe1·tuig. Na geb1·uilc,
achte1·gelaten op den openbaren weg. Wegneming in den zin van a1·tikel q61
vwn het Strafwetboelc. - Pleegt een weg-

neming van een anders zaak, in den zin
van artikel 461 van het Strafwetboek, hij
die het aan een ander toebehoorend antovoertnig, bniten weten en tegen den wil
van den eigenaar, wegneemt, en tevens,
van af het oogenblik van de wegneming,
de bedoeling heeft het voertnig niet aan
zijn eigenaar terng te bezorgen, maar er
over te beschikken, namelijk door het
op den openbaren weg achter te laten na
er van gebrnik te hebben gemaakt.
8 J annari 1940.
2

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
1. ___:_ Invoer zonder de vereischte aanMisd1·ij{. - Is een misdrijf het
feit zich te hebben onthonden van ingevoerde koopwaren, wier aangifte . vereischt is, de aangifte te ·doen op het eerste
kantoor of op eenig ander kantoor, waar
zij moet geschieden, en op die wijze de
rechten van de Schatkist te hebben willen
ontdniken. (Wet van 6 April1843, art. 19.)
25
5 Maart 1940.
2. - Fisoaal 1·egime van het bie1·. gitte. -

Brouwsel gemaa'lct zonde1· vom·afgaande
aangifte. - Beg1·ip. - Ret bronwsel, bedoeld bij artikel 3, § 1, van het koninklijk

beslnit nr 228 van 16 December 1935 betreffende het fiscaal regime van het bier,

zaken van donanen en accijnzen wordt
voor de verzwarende omstandigheid dat
het feit werd gepleegd « in bende van
drie personen of meer ll, niet vereischt
dat, onder de leden van de bende, een
voorafgaand overleg heeft bestaan. (Wet
van 6 April 1843, art. 20.)
12 Maart 1940.
35
5. - Bedrieglijke invoer.
Herhaling. - Dubbele geldboete. - Wanneer
het misdrijf van invoer van koopwaren,
zonder de vereischte aangifte, gepleegd
wordt bij herhaling, wordt de geldboete
verdnbbeld en gebracht op twintig maal
het ontdoken recht. (Wet van 6 ·April
1843, artt. 19 en 22, al. 1 en 3.)
25
5 Maart 1940.
6. - Uitvoer van lcoopwaren die aan
·wettelijke toezichtsmaat1·egelen onde1·wo1·pen zijn. - Uitvoer zonder inachtneming
van die maatregelen. - Koopwaren m·kend als van inh,eemschen 001'Stn·ong. Geen gevangenisstmt a:ls hoofdstraf. -

De nitvoer van aan wettelijke toezichtsvoorschriften onderworpen koopwaren,
zonder dat deze voorschriften werden nageleefd, brengt niet de toepassing mede
van een gevahgenisstraf als hoofdstraf,
wanneer erkend is dat die koopwaren van
inheemschen oorsprong zijn. · (Wet van
6 April 1843, artt. 19, 21 en 22; wet van
20 December 1897, artt. 1 en 4.)
11 Maart 1940.
32
7. - Geheime stolcerij. - Toestellen
die minde1· dan qO hectolite1· lcunnnen inhouden. - Beslissing die een geldboete

---~---·

..

to

EERJ<JDIENST. -·GEESTRIJKE DRANKEN.
het openbnaT ministerie. -

van minder dan 10.000 fmnTc oplegt. Onwettelijlc. - In geval van oprichting en

Draagwijdte.

- Het verzet van den veroordeelde tegen
exploitatie van een « geheime » stokerij, een bij verstek gewezen arrest, waarbij
wier toestellen een gezamenlijk inhouds- tegen heni, wegens misdrijf tegen de
vermogen hebben van minder dan 40 hec- douanen- en accijnswetten, geldboete en
toliter, is de bij de wet voorziene geld- hoofd-gevangenisstraf wordt uitgesproboete 10.000 frank. (Wet v. 15 April 1896, ken, draagt aan het Hof van beroep, wanartt. 20, 123, 124, 125 en 142; wet van neer het verzet slechts aan het openbaar
ministerie is beteekend, de kennisneming
28 December 1912, art. 3.)
11 Maart 1940.
31. op van de vraag of de hoofd-gevangenisc
straf, uitgesproken wegens het bewezen
8. - Misdrijf stmfbaar met [!elclboete
gebleven misdrijf, wettelijk is en in veren hoofd-gevan{!enisstrat. - Bij verstek
houding tot de zwaarwichtigheid van dit
yewezen a1·rest waarbij wo1·dt vero01·deeld
misdrijf.
tot de eene en de anClere st1·at. :-- Verzet
23 September 1940.
82
van ve1·oonleelde beteekend alleen aan

E
is het wettelijk orgaan van deze voor al
wat het dagelijksch financieel beheer van
de fabriek betreft. (Wet v. 4 Maart 1870,
art. 10.)
6 Mei 1940.
58

EE.QEDIENST.
Ke1·kfab1·iek.
SchatbewaaTder.
lVettelijlc 01'(Jaan van de kerlcfabi'iek
1J001' het da{!elijksch financieel beheeT. -

De schatbewaarder van de kerkfabriek

F
op de vervolging van een ZIJner schuldeischers, doet ten voordeele · van dezen
schuldeischer geenerlei eigen of uitsluitend recht op de vrijwaring ontstaan; de
opbrengst van die vordering komt in het
actief van den gevrijwaarde om onder de
verschillende schuldeischers, naar de
maat van hun rechten, te worden verdeeld.
22 Augustus 1940.
77

FAitLISSEMENT.
Faillietvoo1'1comend akkoonl. - V01·derinu tot m·ijwa1·ing uitueoefend doo1· den
schuldenaa1·, die het akkoord verlc1·eeg,
op de vervolging van een zijneT schuldeischm·s. Geen o01·zaak tot vooTTang
ten ba:te van dezen schuldeischer. - De

vordering tot vrijwaring ingesteld · tegen
een derde door den schuldenaar, die het
faillietvoorkomend akkoord verkreeg, en

G
GEEST.QIJKE D.QANKEN.
1. -

Geest1-ijke dranken. - Doel en
aa1·d vnn (le bij de wetten op het 1·egime
van den alcohol gestelde strnjJen. - De

straffen gesteld bij de wet van 29 Augustus 1919 en bij het besluit-wet van
14 November 1939 betreffende het regime
van den alcohol· hebben niet tot doel het
invorderen van de fiscale rechten te verzekeren, maar strekken er toe het verbruik van den alcohol te beperken.
· 1 en 22 April 1940.
50, 142
2. - Bezit van alcohol of geestrijke
dranken. - Privaat persoon. - Verplichting de fiscale bescheiden, die het vervoer

vwn die pmducten heett gedekt, te bewa1'en. - Elk bezit van alcohol of geestrijke

dranken, zelfs door een persoon die er
mede geen handel drijft, moet vergezeld
blijven van het bescheid tot rechtvaardiging van het vervoer; dit bescheid is de
bezitter gehouden te bewaren gedurende
al den tijd dat hij het bezit van die waren
heeft, en, in elk geval, gedurende ten minste drie jaar te rekenen van· de dagtee"
kening van het bescheid. (Wet van 7 Juni
1926, art. 8, §§ 4 en 5; ministerieel besluit
van 6 December 1934, §§ 26 en . 55; wet
van 12 December 1912, artt. 12 tot 14;
wet van 6 April 1843, artt. 19, 22 tot 25.)
28 October 1940.
107
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GEMEENTEVERORDENING.

GRONDEN VAN REORTVAARDIGING.

3. - Voorhanden hebben van ter plaats
te verbruiken drunken, door slijteT. Besluit-wet van 14 November 1939,· wet
van 29 Augustus 1919. - Toepassing van
het besluit-.wet op de v1·oege1· gepleegde
misd1·ijven. Ret voorhanden hebben

van ter plaats te verbruiken .drunken,
door den slijter, zonder eenige bijkomende omstandigheid, wordt minder
zwaar gestraft door het besluit-wet van
14 November 1939 als bij de wet van
29 Augustus 1919 het geval was; sedert
het van kracht worden van het besluitwet van 14 November 1939, moeten de bij
dit besluit-wet gestelde straffen worden
toegepast op dat misdrijf, ook wanneer
he~ vroeger werd gepleegd. (Wet v. 29 Augustus 1919, artt. 2 en 14; wet van 24 Juli
1921, art. 2; besluit-wet van 14 November
1939, artt. 2 en 6.
1 April 1940.
50
4. - V erbntil" in een voor het publielc
toegankelijlce plaats. - Feit gepleegd zonder ande1·e bijkomende omstandigheid. JJ1inde1· zwaa1· gest1·att doo1· het besluittvet van 14 NovembeT 1939 dan het geval
was bij de wet va·n 29 Augustus 1919. Toepdssing van het beshtit-wet op vroege1·
gepleegde wanbed1·ijven. - Ret verbruik

van geestrijke drunken in een voor het
publiek toegankelijke plaats, zonder andere bijkomende omstandigheid, wordt
minder zwaar gestraft door het besluitwet van 14 November 1939 dan door
de wet van 29 Augustus 1919; vanaf
llet inwerkingtreclen van bedoeld besluit-wet moeten de bij dit besluit-wet
voorziene. straffen worden toegepast op
dat wanbedrijf, ook indien het vroeger
werd gepleegd. (Wet van 29 Augustus
1919, artt. 1 en 14; wet van 24 Juli 1921,
art. 2; besluit-wet van 14 November 1939,
artt. 2 en 6.)
22 April 1940.
142
GEMEENTEVER.OR.DENIN~.

1. - Ve1·bod aan 1·ondventers e>t lmwhandelaa1·s binnen de huizen te komen
z6nde1· -er geroepen te zijn. Niet in
strijd met de wettelijke vero1·deningen betrefjende _den lett1·handel. - De gemeente-

raad kan, krachtens· zijn politiebevoegdlleid, aan de rondventers en leurhandelaars verbieden de lluizen binnen te gaan
zonder er geroepen te zijn; aldus handelt
llij niet in strijd met de wettelijke verordeningen op den leurhandel. (Wetten
v,an 1~-24 Augustus 1790, titel XI, art. 3;
ge:tp.een:tewet van 30 Maart 1836, art. 78;
kon. besl. van 29 December 1936, hierboven vermeld, art. 19; politieverordening

van 3 Augustus 1901, van de gemeente
Ukkel, art. 106.)
26 Februari 1940.
22
2. - Volst1·ekt verbod aan rondvente1·s
en leuThandelawrs aan de deu1·en te bellrm
en _aan te kloppen. Stl"ijdig met .de
verordeningen bet1·efjende den .zeu1·handel. - Niet wettig. - De gemeenteraad
~an niet,· in de uitoefening van zijn politiebevoegdlleid voorschrijven dat het te
allen tijde en 'op gelleel het grondgebied
van de gemeente, aan rondventers en leurhandelaars, verboden zal zijn te bellen of
aan te kloppen aan de de'uren want door
dit verbod komt hij in strijd ~et de wettelijke verordeningen betl'effende den
leurhandel. (Kon. besl. van 29 December
1936, hoogervermeld, art. 19; verordeni:ng
van de gemeente Ukkel van 3 Augustus
1901, art. 106.)
26 Februari 1940.
22

GEWETTIGDE VER.DENKING.
Zie

VERWIJZING
RECHTBANK.

GR.ONDEN VAN
GING.
,

NAAR

EEN

ANDERE

R.ECHTVAAR.DI~

-

.

1. - Gemeenteve1,"01·dening waarbij het
vervoe1· van lijlcen van in de gemeente
oveTledeit personen aan het gemeentebest·LHW wordt voo1·behouden. - Weige1·ing
van het gemeentebestuttr om dit veTvoer
te doen, indien zij niet belast wordt 'met
het ve1·vom: buiten de grenzen deT ge,
meente. ---c W eige1·ing die een grand van
1:echtvaa1·diging lean opleveTen voo1· hem
die dit ve1·voer doet. op het grondgebied
cle·r gemee11te. - Wanneer een gemeente-

het vervoer, op het grondge.
b1ed der gemeente, van de lijken van J)ersonen, die er overleden zijn, aan het. gemeentebestuur heeft opgedragen kan de
weigering van het bestuur om· dat vervoer
te verrichten, indien het ook niet belast
wordt met het vervoer buiten de grenzen
d~r g~meente en naar een begraafplaats
che bt~Ite~. haar gro11dgebied is gelegen, in
de feitellJke door den rechter te beom<
deelen omstancligheden, een grond van
rechtvaardiging uitmaken ten nanzien
van hem die op eigen hand llet vervoer
van een lijk op _het grondgebied der gemeente heeft verricht. (Strafwb., art. 71:)
23 September 1940.
83

v~rordening

2. - Dwaling aangaande het 1·echt. Neemt het stl·afbare ""iet weg. -De mee-

ning dat een onwettelijk gedane opeisching niet verplicht er aan te voldoen
n~emt. den strafbaren aard van de weige:
rmg-met weg.
17 SeDtember 1940. .,
79

12

HERHALING.- JACHT.

H
wet van 20 Api:il 1874, opdracht hiertoe
geeft aan een commissaris van de rechterlijke opdrachten bij het parket, en, benevens dezen, verschillende andere commissarissen tegelijk met hem hetzelfde ambt
uitoefenen, is de commissaris, aan wien
opdracht wordt gegeven, voldoende aangewezen door de aan hem gedane afgifte
van het bevel en door een vermelding in
dit bevel, luidend dat het moet tenuitvoergelegd worden door den commissaris
die het in zijn bezit heeft.
25 November 1940.
124

HERHALING.
Herhalinu. -' Voo1·waaraen. - Een veroordeeling kan niet tot grondslag dienen
van de herhaling wanneer die veroordeeling nog vatbaar is voor een voorziening
in verbreking; onverschillig is het te dien
aanzien dat er geen voorziening werd ingesteld.
30 Januari 1940.
12

HERZIENING.
Nieuw teit. - Hot van bemep aat aa·vies gat aat er geen grana tot he1·ziening
bestaat. - Rechtspleging in overeenstemming met de wet. - Ve1·we1·ping. - Wan-

HUUR VAN WERK
DIENSTEN.

neer het Hof van beroep, belast met het
onderzoek van de aanvraag tot herziening welke aanv.r;aag gesteund is op een
nieuw feit, het advies heeft uitgebr:icht
dat er geen grond tot herziening bestaat,
verwerpt het Hof de aanvraag, indien
de rechtspleging in overeenstemming is
met de wet. (Wb. van Strafv. [wet van
18 Juni 1894], art. 445.)
18 Juli 1940.
74

Arbeidsovereenlcomst.

-

EN

VAN

Schade

aan

flfm pat1·oon vero01·zaalct door a1·beide1·.

- Schadelijlc teit gepleegd buiten bedieWanneer de
nAng van den a1·beider. -

rechter vaststelt dat de arbeider het schaclelijk feit, waarvoor zijn werkgever schadevergoeding eischt, gepleegd heeft tijdens arbeld verricht buiten en zelfs tegen de arbeidsovereenkornst, kan hij
daaruit wettelijk afieiden dat dit feit
is geschied buiten de bediening waartoe
de arbeider werd gebruikt. (Wet van
10 Maart 1900, art. 8.)
7 October 1940.
94

HUISZOEKING.
1.·- H~tiszoeking. - Wet van 20 Ap1·il
1871,, artilcel 21,. - Opara·cht vanwege den
onaerzoelcsrechte1·. - Geschieat in beginsel aan het ambt. - De door den onder-

HUUROVEREENKOMST.

zoeksrechter gegeven opdracht, ten einde
een huiszoeking te verrichten, zooals voorzien bij artikel 24 van de wet van 20 April
1874, geschiedt in beginsel van het ambt
zelf.
25 November 1940.
124
2. - Huiszoelcing. - Wet van 20 Ap1·il

Hmw va··~ aan aen Staat behoo1·enae
landeigenaommen.- Wet van 7 Mei 1929.
- Doet geen afbreulc aan ae bij artilcel 1717 van het Burgerlijlc Wetboelc aan
den hmwder verleenae rechten. - De wet

van 7 Mei 1929, betreffende de verhuring
van aan den Staat, aan de provincien,
aan de gerneenten of aan de openbare instellingen toebehoorende landeigendommen, doet geen afbreuk aan het recht
van den huurder om het gehuurde goed
in onderhuur te geven en zelfs zijn huur
aan een ander af te staan, recht dat
hem wordt verleend door artikel 1717
van het Burgerlijk Wetboek. (Wet van
7 Mei 1929, art. 3.)
. 7 Maart 1940.
30

187!,, artilcel 21,. - Opdracht. - Verschillenae ojfiaieren van politie die gelijlc hetzeltde ambt uitoetenen. Atg·itte van
het bevel aan een van hen en ver-melding
op het bevel aat het moet worden temtit'Voergelegfl aoor aen ojficie1· die het in
zij>t bezit heett. - Voldoenae aanwijzing.

- Wanneer de onderzoeksrechter, met
het oog op het verrichten van de huisz.oeking, zooals voorzien bij artikel 24 van de

J
JACHT.
Beeeaiude p1·ivate jachtwachte1·. - Otficier van gerechtelij lee JJOlitie.. Bevoegdheia bepe1'lc.t tot het gebiea aat hij
bewalcen moet. - De beeedigde private

jachtwachter heeft slechts bevoegdheid

als ofiicier van gerechtelijke politie op
het gebied waar zijn meester hem opdracht gaf de bewaking uit te oefenen;
zijn bevoegdheid is beperkt tot dit gee
bied. (Wet van 30 Januari 1924, art. 2.)
4 November 1940.
1U

KOOPHANDEL-KOOPMAN.
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K
KOOPHANDE~KOOPMAN.

1. -

Leu1'handel. - Reglementee1'ing
dom· koninkUjke besluiten. - In hoeve1'
het poUtie1'echt de1' gemeenteraden bUjft
bestaan. - De regeling van den leurhan-

del getroffen door krachtens de volmachten genomen koninklijke besluiten ontneemt aan de gemeenteraden niet de
macht om politiemaatregelen voor te
.schrijven ten aanzien van de leurhandelaarl:j, d_och deze maatregelen mogen niet
.strijdig zijn met de bepalingen van genoemde koninklijke besluiten. (Kon. besl.
van 29 December 1936, tot samenordening
van cle reglementen betreffende den leurhandel, art. 19.)
26 Februari 1940.
22
2. - Koophandel (PoUtie van den).
Besluit"wet van 9 September 1939 opgeJwven doo1' besluit-wet van '2"1 Octobe1'
1939. - Stmtten. - Toepassing, - De

verkoop van waren tegen een hoogeren
dan den normalen prijs werd strafbaar
gesteld zoowel luidens het besluit-wet
van 9 September 1939 als krachtens het
besluit-wet van 27 october 1939, dat eerstgenoemd besluit-wet heeft opgeheven,
maar de straffen bepaald bij het besluitwet van 27 October 1939 zijn, behalve in
_geval van herhaling, minder zwaar; derhalve past de rechter terecht de bij
laatstgenoemd besluit-wet voorziene straffen toe op den beklaagde die, buiten het
geval van herhaling, het misdrijf heeft
gepleegd op een tijdstip dat het besluitwet van 9 September 1939 nog van kracht
was. (Strafwb., art. 2.)
53
8 April 1940.
3. - Openba1·e fondsen- en wisselbeu1'8.
Doo1' den Koning genomen ve1'01'den·ing. - BepaUng van a.l hetgeen de verhandeUng van pttblielce tondsen te1' beu1's
bet1'eft. Ba1tkie1·s die bij dergelijke
-ve1·handeUngen htm bemiddeUng ve1'leenen. - Kan doo1· den Koning bij V(i1'0r-dening wo1·,den ge1·egeld. - De verorde-

ning betreffende een openbare fondsen- en
wisselbeurs wordt door den Koning uitgevaardigd en bepaalt al hetgeen op de
verhandeling van publieke fondsen ter
beurs betrekking heeft.
De Koning kan wettelijk de bemiddeling van .bankiers, optredend als tus-

schenpersonen bij de verhandeling van
publieke fondsen ter beurs, regelen. (Kon.
besl., nr 84, van 30 Januari 1935, art. 95;
verordening van de Beurs te Brussel, van
·31 Januari 1935, artt. 162 en 181.)
105
24 October 1940.
4. - PoUtie van den koophandel. ~
Misd1'ijf voorzien bij a1·tikel 5 van het besluit-wet van '2"1 October 1939. Verbetwdverlola1'ing. - Gevallelt waarin deze
verplichtend en uevallen waarin deze vrij
ttitgesp1·oken wordt. - De veroordeeling

wegens het misdrijf dat bij artikel 5 van
het besluit-wet van 27 0Qtober 1939, betreffende 's lands· bevoorrading wordt
voorzien, brengt op verplichtende wijze
met zich de verbeurdverklaring in alle gevallen waarin, volgens het Strafwetboek,
deze straf moet worden uitgesproken; artikel 9, § 2, van het besluit-wet voorziet
dat de verbeurdverklaring slechts facultatief is in het geval waarin zij niet zou
kunnen uitgesproken worden op grond
van het Strafwetboek.
23 December 1940.
139

5. - Politie van den koophandel. Goederen e11 wa1·en. - Misbruile in den
handel dam·van. - Misdrijven tegen "fl,et
besluit-wet van '2"1 October 1939. - Be·wijs. P1·oces-verbaal wa:a1·van kopij
niet we1·d medegedeeld aan beklaagde binnen acht dagen. - Bewijsmiddelen van
gemeen recht. - Getuigenis van verbalisant ter zitti·ltg. - Veroo1·deeling wettig.
- Kopij van de processen-verbaal, op te
maken door de agenten die bijzonder bevoegd zijn tot het vaststellen van de tegen
het besluit-wet van 27 October 1939, betreffende 's lands bevoorrading, gepleegd,e
misdrijven, moet medegedeeld worden
aan de beklaagden binnen acht. vrije dagen te rekenen van hun opmaking, maar
geen enkele wetsbepaling sluit te dezer
zake de bewijsmiddelen van gemeen recht
nit. Is wettig de veroordeeling uitgesproken ondanks het ontbreken van de mededeeling der kopij van het proces-verbaal,
wanneer die veroordeeling steunt op het
getuigenis ter zitting afgelegd door den
verbalisant. (Wb. van Strafv., artt. 154,
155 en 189; besluit-wet van 27 October
1939, art. 6, § 2.)
23 December 1940.
139-

----
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LASTER. -

OORLOG.

L
LIJFSDWANG.

LASTER..

St1·ajzaken. ~ Belclaagde minderja1·ig
ten tijde van de gepleegde daad. - Mee1·derja1·ig ten tijde van het vonnis. - Onwettig. - Tegen een beklaagde, die min-

Ee1Toof. Laste·rljjke aa·ng·ifte. .TToorwaarde1t. Kwaadwillig opzet. -

·men aangifte is lasterlijk wanneer zij,
met kwaadwillig opzet gedaan,. tot voorwerp heeft hetzij een feit waarvan de wet
het bewijs niet toelaat, hetzij een feit
waarvan het w.ettelijk bewijS' niet is geleverd, hetgeen het geval is nahielijk wan'ne~r de publieke vordering wegens het
·aangetijgde feit verjaard is.
24 Juni 1940.
·
67

derjarig was ten tijde van het misdrijf,
maar meerderjarig geworden was ten
tijde v:m het vonnis, mag de lijfsdwang
niet worden uitgesproken, ten einde de
·invordering van de kosten der publieke
vordering te verzekeren of de tenuitvoerlegging van de veroordeelingen ten voordeele van de burgerlijke partij te waarborgen.
8 Augustus 1940.
76

M
~MILITAIR.EN.

den · rechter en het voordragen, zonder
eenig voorbehoud, van de middelen tot
verdediging geldt als afstand van het
voordeel der schorsing van den termijn
voor de· verschijning.
15 April 1940.
,54

· Burgers onde1· de wapens geroepen overeenkomstig a1·tilcel 53 de1· wetten OlJ de
militie. Saho1·sing van zelcere st?·afTeahtelijlce vervolgingen. Wet van
24 Juli 1939, a1·tikel 3. -A/stand. - Vor·men niet bepaald bij de wet. - Saho1·sing
·van den te1·mijn voor de verschijning. .. V erschijning en voo1·dragen van: middelen,
·zandm· voo1·behoud. Staat gelijlc. met
~afstand. De wet van 24 Juli 1939,

MISBR.UIK VAN VER.TR.OUWEN.
Vervan,qbare zalcen. misd·rijf. lVIisbruik

Bestaan van het

van vertrouwen
kan vervangbare zaken betreffen; hij
wien vervangbare zaken werclen overha:ucligcl op voorwaatcle van ze terug te geven
of er een bepaald gebruik van te maken
pleegt geen misbruik van vertrouwen door
die zaken eenvoudig te mengen met veivangbare zaken van denzelfden :lard, die
hem toebehooren; het misdrijf bestaat
enkel van het oogenblik af dat hij niet
in staat is om hetzij terng te geven het~geen hem wercl overhandigd, hetzij daarvan het gebruik te maken waartoe hij
gehouden was. (Strafwb., art. 491.)
40
18 J\tlaart 1940.

waarbij ten behoeve van de burgers die,
.overeenkomstig artikel 53 van de militie.wetten onder de wapens werden teruggeroepen, geschorst worden de· hun in
.strafzaken toegestane termijnen betrekkelijk de voor de wederoproeping ge·~Pleegde misdrijven, laat aan de belanghebbenden toe af te zien van het voordeel
dezer. schorsing. (Wet van 24 Juli 1939,
~artt. · 3, al. 1, 3 en 4.)
Zij bepaalt echter niet de wijze waarop de afstand van bedoeld voordeel be.hoort te geschieden; de verschijning v66r

0
ONDER.ZOEK IN STR.AFZAKEN.
. .:- Zie

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

OOR.LOG.
001·log. Bur,qe1·lijke opeisching. Regelmatig na:iw den vorm. - Ve?·pliahting e1· aa1i te voldoen. - Wanneer een

opeisching regelmatig gedaan werd naar

den vorni, is de aangezochte gehouden
daaraan te voldoen, zonder dat hij de ge~
grondheid of de geimstheid er van .kan
betwisten ; het misdrijf van weigering aim
een opeisching te voldoen bestaat door het
enkele feit dat de beklaagde niet de prestatie, in de voorwaarden door de opeisching aangewezen, heeft volbracht. (Artikel 13 van de verordening betreffende

OORLOGSCHADE. -

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.

de burgerlijke opeischingen, goedgekeurd
bij kon. besl. van 1 Februari 1938.)
17 September 1940.
79

15

2. - Misd'l'ijf van atzetterij. - Onve.,..
mogen. - Bevoegdheid van de stTafTechtbanlc om dit vast te steUen. - Ret onvermogen van den beklaagde, vervolgd wegens afzetterij, wordt wettelijk vastgesteld door den rechter die van de vervolging kennis neemt. Geen enkele wetsbepaling vereischt dat de vaststelling van
het onvermogen gedaan worde door de
recbtbank van koophandel. (Wet van
23 Maart 1936.)
28
5 Maart 1940.

OO~LOGSCHADE.

Oorlogschade (1914-1918). Rechten
(Ue de geteisterden heboen ve1·lcTegen doo1·
·de beslissingen '!.'an de 1·echtbwnken voo1·
.ool"logschade, wannem· deze beslissingen
definitief zijn gewo1·den. ATtikel 41
van het koninklijk besluit van 15 Septembm· 1935 dat toelaat de geTechtigden
.te veTOO!'deelen aan den Staat teTug te
betalen al de niet ve1·schuldigde sommen
.die hun we1·den uitgekeerd uit welke oorzaa:k ook. - Onwettigheid van deze bepaling in zoover zij de veT1c.1·egen 1·echten
van de geteisterden schendt. De be-

OVE~EENKOMSTEN.

1.. --.,. Uitleg,qing. - Bedoeling vdn de
partijen. - Uitlegging dooT den rechter
is bindend, mits zij met 1·edenen omlcleed
zij. De uitlegging aan een overeen-

paling van bet koninklijk besluit van
1.5 September 1935; luidens dewelke de
magistraten, bevoegd om in zakeli van
·oorlogschade aan goederen te beslissen,
de gerechtigclen kunnen veroorcleelen al
de niet verschuldigde, uit welke oorzaak
·ook uitgekeerde sommen terug te betalen,
kan geen afbreuk doen aan de rechten
die de geteisterden reeds hebben verkregen door de beslissingen van de rechtbanken van oorlogschade, wanneer deze be.slissingeri definitief zijn g'eworclen. (Kon.
besl. van 15 September 1935 tot bepaling
van de rechtspleging in zaken van herstel
der schacle volgend uit oorlogsfeiten, artikel 41.)
3 October 1940.
91

komst gegeven door den rechter, die zich
steunt op de overeenstemmende bedoeling
van de partijen, is bindend mits de nitlegging met redenen omkleed weze.
21 October 1940.
101
2. - Bewaargeving. - Bedongen loon.
- Kan wm·den bepaald door verwijzing
naa1· de geb1·uilcen van een haven. - Ret
loon bedongen voor een bewaargeving kan
worden bepaald door verwijzing naar de
gebruiken van een haven.
26 September 1940.
85
OVE~SPEL.

Onderhoufl van een bijzit. - Echtelijlce
waning. - Hotelkame1· waa1· de man ve!"egeld toegang heett en moet beschouwd
worden als bestendig ve1·blijvend. - Voldoende om als lcenmerken van een echtelijke woninv te gelden. ""- Eene hotelka-

OPENBA~E

FONDSEN- EN WISSELBEU~S. Zie KooPHANDEL-

KooPMAN.

OPLICHTING.

mer, waar de man geregeld toegang heeft
en beschouwd moet worden als· bestendig
verblijvend, heeft op voldoende wijze de
kenmerken van de echtelijke woning, in
den zin als bedoeld bij artikel 389 van
het Strafwetboek.
25 November 1940.
124

1. - Oplichting. - P~tblieke vorde1·ing.
~ Geen voo1·atgaande klacht vereischt.

- De uitoefening van de publieke vordering wegens oplichting is niet afhankelijk
van de klacht van den benadeelcle.
5 Maart 1940.
28

p
POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL; -

Zie

KoOPHANDEL-KooPMAN.
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RECHTEN DER VERDEDIGING.- RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

R
Q.ECHTEN VAN DE VEQ.DEDIZie REcHTSPLEGING IN
GIN G.
STRAFZAKEN.

.QECHTEQ.LIJKE INQ.ICHTING.
1. - Reohterlijke inrichting. - Samenstelling van den zetel. - Zeltde magist1·aat opvolgend substituttt van den
prooureu1· des Konings en raadsheer in
het Hot van beroep. - Moet verbroken

worden het arrest van het Hof van beroep, dat uitspraak doet in strafzaken
en waaraan h~eft deel genomen als raadsheer een magistraat die vroeger, in dez~ltde zaak, het ambt van substituut vau
<len procureur des Koniugs had uitgeoefend.
19 Februari 1940.
20
2. - · Reohterlijke inriohting. - Samenstelling van den zetel. - Misdrijt dat
tot de bevoegdheid van de oor1·ectioneele
reohtbanlc behoort. - Raadsheer in het
Hot van beroep die lcennis nam van de
.0aak als lid van de Teamer van inbesohulrligingstelling. - Geen verbod om kennis
te nemen van het bemep tegen het vonnis
van de C01TCotioneele 1·eohtbanlc. - Geen

enkele wetsbepalingen verbiedt aau de
leden van de kamer van inbeschuldigiiigstelling, die kennis hebben genomen van
een tot de bevoegdheid der correctioneele
rechtbank behoorende zaak, later uitspraak te doen over het beroep dat tegen
het vonnis van die rechtbank is ingesteld.
11 Maart 1940.
33

Q.ECHTSGEBIED . . . :.__ Zie

BEVOEGD-

HEID EN RECHTSGEBIED.

.QECHTSPLEGING IN STQ.AFZAKEN. - Zie AssiSEN; BEVOEGD'EIEID
EN RECHTSGEBIED i BEWIJS; ffuiSZOEKING i REGELING VAN RECHTSGEBIED i
STRAF; TALEN.

HOOFDSTUK I.
VOORONDERZOEK. ~ RAADKAMER.
INBESCHULDIGINGSTELLING.

1. ~· Onderzoek. - Gronden tot bevoegdheid van den lcrijgs1·aad. Tus.~ohenkomst van de 1·eohtm·lijke oommis.sie. - In zaken, die tot de bevoegdheid

van den krijgsraad behooren, is de tusschenkomst van de rechterlijke commissie slechts verplichtend in drie gevallen :
wanneer de verdachte is aangehouden
(Wb. van Rechtspleging voor het leger
te lande, van 20 Juli 1814, art. 19) ; wan-

neer de krijgsauditeur het noodig acht
zekere onderzoeksdaden te verrichten
(zelfde Wetb., artt. 31, 56, 83 en 102); en
wanneer het voorafgaand opsporingsonderzoek gedaan werd door de officieren
bedoeld in titel I van genoemd Wetboek
(zelfde Wetb., art. 35).
5
15 Januari 1940.
2. - Oncle1·zoeksgm·echt. - Niet wettelijlce beslissing tot verwijzi:ng. ~ Onwettelij lcheid die v1·eemd is a an de bevoe,qdheid. Zaak aanhangig gemaalct
bij vonnisgereoht. - Beslissingen behouden hun lcmcht tot a:an de vernietigin.q
doo1· het Hot van verb1·eking. - De be-

slissingen. waarbij de onderzoeksgerechten
een beklaagde naar het vonnisgerecht verwijzen, maken de zaak aanhangig bij dit
gerecht, ook wanneer die beslissingen onwetteli~k zijn, onder dit voorbehoud echter dat de onwettelijkheid niet in verband
sta met de bevoegdheid. Deze beslissingen
behouden al hun gevolgen totdat zij vernietigd zijn door het Hof van verbreki.ng.
11 Maart 1940.
34
3. - Besohikking van de raadlcamer
die misdaad naar de correctioneele 1"echtbanlc verwijst. - Tusschen de regels. ge~
schreven vermelding waaruit reohtbank
heett atgeleid dat de misdaa'd niet naar
de 001-rectioneele rechtbanlc leon W01"den
verwezen. - Tusschen de regels geschreven vermelding niet goedgelceurd,· moet
geacht wo·rden niet te bestaan. - De be-

paling van artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering, luidens dewelke het tusAchen de regels geschrevene, dat niet
werd goedgekeurd, als niet bestaande
moet worden beschouwd, is van toepassing op al de authentieke akten van de
strafrechtspleging .
24 J uni 1940.
66
HOOFDSTUK II.
BEHANDELING VOOR DE RECHTBANK.

4. - Behandeling met gesloten deuren.
- Wanneer bewezen dat deze maat1·egel
bevolen werd ter openbare zitting ? -

Wanneer het zittingsblad vermeldt dat de
terechtzittiug openbaar was, maar het
Hof een arrest heeft ·gegeven waarbij het
sluiten van de deuren werd bevolen en,
luidens de bewoordingen vau dit arrest,
het sluiten van de deuren slechts bevolen
werd voor het onderzoek en de debatten,
wegens het gevaar dat hun openbaarheid
kon opleveren voor de goede zeden, dan
dekt de vermeldiug aangaande de openbaarheid van de terechtzitting, zooals zij
in het zittingsblad is gedaan, al de andere

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN.
hand~lingen van de rechtspleging, buiten
die bMoeld in het arrest dat het sluiten
van de· deuren bevolen heeft, en dan is het
op authentieke wijze gebleken dat de ordemaatregelen, waardoor het Hof de zaak
in beraad heeft gehouden en den datum
van de uitspraak heeft bepaald, genomen
werden ter openbare zitting.
10 Juni 1940.
64

5. - Oon·ectioneele zaken en politiezalcen. Bewijs daarvan dat de conclusie aan den. 1·echtm· onderworp(Jtl, we1·d.
- Wanneer noch uit het vonnis van de
correctioneele rechtbank, uitspraak doende in ber.oep, noch uit het proces-verbaal
der terechtzitting waarop de zaak werd
behandeld, gebleken is dat conclusies aan
den rechter onderworpen werden, is het
in den bundel aanwezige stuk, dragend
als titel « conclusies >> en onderteekend
door beklaagde, niet voldoende om te bewijzen dat de daarin vervatte conclusies
behoorlijk aan de rechtbank ter terechtzitting werden onderworpe.n, zelfs indien
op den kant van het stuk de melding
staat « gezien den ... >> (datum van de terechtzitting), met de handteekening van
den griffier alleen.
·
18 Maart 1940.
43
HOOFDSTUK III.
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

6. - Middel steunend op sche>tding van
deze 1·echten, da:ardoor dat verdediging
niet leon wo1·den waa1·genomen in normale
vom·waarden. Mist feitelijken grondslag het middel gesteund op de schending
van de rechten der verdediging, daardoor
dat deze verdediging niet in normale voorwaarden kon worden waargenomen, dan
wanneer geen enkele van de formaliteiten,
die de verschijning v66r de raadkamer
en de kamer van inbeschuldigingstelling
voorafgaan, werd verzuimd, de be·
klaagde, bijgestaan door een advocaat,
verschenen is, en overigens niet ~evraagd
heeft dat de zaak zou worden mtgesteld,
maar verzocht dat over de zaak ten
gronde zou worden uitspraak gedaan.
30 September 1940.
88
7. - Vordering tot verwijzing waa1·in
de datum van ze1ce1·e misdrijven niet
wordt opgegeven. - -Openoaar m'inisterie
geett mondeling lcennis van dezen datum
ter te·rechtzitting van de raadkamer. Geett schending van de rechten der verdediging. - De rechten van de verdediging

worden niet geschonden, ofschoon de vordering tot verwijzing den datum van
zekere misdrijven niet vermeldt, wanneer
de officier van het openbaar mtnisterie,
ter terechtzitting van de raadkamer, mondeling dezen datum aanwijst.
21 October 1940.
103

17

8. - Stratzalcen. - Burgerlijlce vot·aering. - Neerlegging door bekla:agde van
een nota, na het sluiten van de debatten.
- Wan;neer beklaagde na het. sluiten van
de debatten een nota heeft neergelegd, de
rechter de debatten niet opnieuw heeft.
geopend, en uit het arrest blijkt dat de
rechter met deze nota geen rekening heeft
gehouden, werden de rechten van de burger lijke partij niet gesch{)nden.
8 April 1940.
51
9. - Nee1·Zegging van nota na sluiting
van de debatten. - Niet medegedeeld. Uitspmalc. - Schending van de 1·echten
der verdediging. Schending van de

rechten der verdediging van de burgerlijke partij heeft plaats wanneer, na het
sluiten van de debatten v66r het Hof van
beroep, een nota, uitgaande van den
raadsman van beklaagde en van de burgerlijk verantwoordelijke partij, bij den
bundel werd gevoegd zonder dat _zij werd
_medegedeeld a an de burgerlijke partij of
haar raadsman, e.n wanneer het Hof uitspraak doet op deze nota zonder de debatten opnieuw te openen.
30 Januari 1940.
10
10. - Stmtzak.en. - Bm·gerlijke vorde1-ing. Stulclcen neergelegd na het
sluiten der debatten. - Schendt niet de

rechten van de verdediging het arrest dat,
nadat stukken door een van de partijen
werden neergelegd tijdens het beraad over
de zaak, enkel -steunt op het onderzoek
en de debatten, die voor het Hof hebben
plaats gehad, en op de redenen van het
vonnis a quo.
·
8 Juli 1940.
78
HOOFDSTUK IV.
BURGERLIJKE PARTIJ.

11. - Oon·ectioneele zaken. - Ve1'00T-deeling van de twee beklaagden tot geheele schadeloosstelling va'IL de bu1·ge1·lijlce pa1·tijen. - Geen gerechtelijlc contmct ontstaan tusschen die belclaagden.
- Beslissing Zuidend dat, in hun verhou~
ding tot eUcande1·, ieder de helft van de
Zasten zaZ te dragen hebben. - Verbreking. - De rechter, die -twee beklaagden

veroordeelt tot schadeloosstelling jegens
de burgerlijke partijen, mag niet, bij geb_reke van gerechtelijk contract ontstaan
tusschen ·deze twee beklaagden, beslissen
clat zij, in hun weclerzijdsche verhouding,
ieder de helft van de lasten zullen te dragen hebben.
44
1 April 1940.

:QEDENEN VAN DE VONNISSEN
EN A:Q:QESTEN. - Zie VoNNISSEN
EN ARRES'£EN. ,
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RliJGELING VAN RECH'l'SGEBIED.

~EGELING

-'- Zie

VAN ~ECHTSGEBIED.

BEVOEGDHEID EN RECHTSGEBIED.

' 1. Regeling van mchtsgebied. :StTatzalcen. Wanneer de raadkamer

een aan den beklaagde telastegelegd wanbedrijf naar de politierechtbank heeft verwezen, en de correctioneele rechtbank,
uitspraak cloencle in beroep, zich onbevoegd heeft v.erklaard, omdat die beklaagde plaatsvervangend vrederechter is,
bestaat er groncl tot regeling van rechtsgebied.
-5.Februari 1940.
14
. 2. - Beschiklcing van de 1·aadlcame1"
een wanbed?'ijf verwijzend naar de politierechtbank. Vonnis wa:arbij dezezich onbevoegd ve1'7c,laart omdat het ver1.vezen misdrijf samenhangend is met wanbed1·ijf aanhangig gemaalct bij co1-rectioneele rechtbanlc. - Regeling van 1'ech'tsgebied. - Wanneer de politierechtbank,

naar welke de raaclkamer een wanbedrijf
heeft verwezen, zich onbevoegd verklaart
omdat clit misdrijf samenhangend is met
een wanbedrijf dat bij de correctiomiele
rechtbank is aanhangig gemaakt en een
goede rechtsbedeeling vereischt dat over
al de feiten samen zou worden uitspraak
gedaan, volgt hieruit een negatief conflict
van rechtsmachten dat grond oplevert tot
regeling van rechtsgebied.
· 29 April 1940.
146
3. - Beschilclcing van de madlcamer
i:Ue belclaa,gde verwijst naa-1· een bepa:alde rechtba,nlc. An·est va,n onbeRegevoegdve1'7c.la,ring, ratione loci. ling va,n 1·echtsgebied. Wanneer een

beschikking van de raadkamer beklaagde
yerwezen heeft naar een bepaalde correctioneele rechtbank en het Hof van beroep, tot wiens rechtsgebied deze rechtbank behoort, zich onbevoegd heeft verklaard omdat het misdrijf gepleegcl werd
buiten het gebied van die rechtbank daar
beklaagde in clit gebied noch woonplaats,
noch verblijfplaats had en er niet gevonden werd, wordt door het Hof van
verbreking, vaststellend dat deze twee
beslissingen kracht van gewijsde hebben
verkregen, het rechtsgebied geregeld, en,
indien de feiten, waarop het arrest van
onbevoegdverklaring steunt, blijken nit
de stukken van de rechtspleging, doet het
Hof de beschikking tot verwijzing te niet,
en, zoo het onderzoek werd gevorderd
door het openbaar ministerie, verwijst

het de zaak naar den bevoegden officier
van het openbaar ministerie.
6 Mei 1940.
59
4. - Beschilclcing va,n de 1'G-adlcnme1'
na,ar de C01Tectioneele 1·echtbanlc twee
misda'den en een wanbeclrijf ve1·wijzend.
- Een va,n de misda,den n·iet vatba,a,r voo1·
verwijzing naar de con·ectioneele 1'echtba,n7c. - Vernietiging va,n de beschikking
in zoove1· zij de d1·ie misdrijven ve1·wezen ·heeft, indien de feiten sa,menha,ngend
zijn. - Verwijzing va-n de .za-alc na,a,r een
lcame1· va,n inbeschuldigingstelling.

Wanneer na beschikking van de raadkamer, waarbij twee misdaden en een wanbedrijf naar de correctioneele rechtbank
worden verwezen; deze rechtbank zich
onbevoegd vetklaart omdat de betreffende
de misdaden aangenomen verzachtende
Oll\Standigheden ..de verwijzing van een dezer misdaden naar de· correctioneele rechtbank niet wettelijk kon teweeg brengen,
regelt het Hof van verbreking het rechtsgebied; het Hof doet de beschikking te
niet, niet alleen in zoover deze het wanbedrijf en de voor verwijzing vatbare
misdaad naar de correctioneele rechtbank
heeft verwezen, maar ook in zoover zij
bij deze rechtbank de niet voor verwijzing vatbare misdaad heeft aanhangig
gemaakt, indien de .feiten samenhangend
zijn en niet afzonderlijk kunnen beoordeeld worden, Ret Hof verwijst de zaak
naar een kamer van inbeschuldigingstelling.
61
3 J imi 1940.
5; - Beschikking tot ve1·w~JZ~ng naa1·
de con·ectioneele rechtba,nlc. - Rechtbanlc
ve1·kla:nrt zich onbevoegd. Regeling
va,n rechtsgebied. Wanneer een be-

schikking van de raadkamer, houdende
verwijzing naar de correctioneele recht·
bank wegens misdaad, voorafgegaan is
van de vordering van den procureur des
Konings, die de verzachtende omstandigheden vermeldt, en de rechtbank zich ten
onrechte onbevoegd verklaart omdat de
raadkamer niet de redenen van de vordering heeft overgenomen, daar het woord
« niet ll, waarop die beslissing steunt, in
de beschikking tusschen de regels werd
geschreven, zonder te zijn goedgekeurd
(Wb. van Strafv., art. 78), regelt het Hof
het rechtsgebied en vernietigt het de beslissing van de rechtbank.
24 J uni 1940.
66

SCHEEPVAART. -

STRAI<'.

19

s
SCHEEPVAAQT.
1. - Rivierbevmcht-ing. Ove1·eenkomst van bem·achtin,q. - Vaa1·tuig voor
het geheel l!evracht. - Vermelding van
den aard der te lal]en lwopwaren. - Facultatieve vermelding, die nochtans k1·acht
van bewijs heett, indien zij te- dien einde
·in het conf1·act werd opgenomen. - Of-

uitbrengen van den smaad, gehandelll
heeft animo· i;l'/,jUriandi.
6 Mei 1940.
147

STQAF.
1. - Stmtzalcen. - Yeroonleelin{J tot
de ontzetting oveteenlcomsti{J a1·tilcel 33
van het Stratwetboelc. - Geen nadem omsbMijving, Onwettig. Is onwettig

schoon de wet van 5 Mei 1936 · op de rivierbevrachting niet voorschrijft in het het arrest dat den dader van wanbedrijbevrachtingscontract den aard van de ge- ven veroordeelt tot ontzetting gedurende
laden koopwaren te vermelden, wanneer vijf jaar, overeenkomstig artlkel 33 van
het·vaartuig voor zijn geheel ter bevrach- ·het Strafwetboek, zonder nader te bepating wordt genomen, staat het nochtans len of deze ontzetting al de in artikel 31
partijen vrij het contract desaangaande van het Strafwetboek vermelde rechten
aan te vullen en, in dit geval heeft de betreft, of slechts enkele daarvan.
8 Augustus 1!!!0.
7G
vermelding van den aard der koopwaren
kracht van bewijs, indien zij te dien
2. - Samenloop van een wanbcd1"i_if
einde in het contract is opg.enomen. (Wet · en van twee overti'edingen. - Politiegevan 5 Mei 1936, artt. 4 tot 7.)
vangenisstraffen opgeslorpt doo1· con·ec12 Maart 1940:
36 tioneele gevangenisstraf. - Bij veroordeeling tot gevangenisstraffen wegens een
2. - ScheepvaaTt op de Schelde van
wanbedrijf en twee daarmede samenloo'de reede te Antwerpen tot aan de Nederpende overtredingen moet de rechter belandsche grens. - Na te leven voorsch1'ifvelen dat de politiegevangenisstraffen opten voor oploopende · schepen. -'- Alleen
geslorpt zijn door de eorrectioneele gevan toepassing wwnnee1· de schepen in
vangenisstraf. (Strafwb., art. 59.)
hetzeltde vaarwate1· varen. Vaa1·tuig
30 Januari 1940.
12
komende uit een secundair vaa1·wate1· op
3. - Ideeele samenloop 1jan misd·rijde plaats waa1· (Zit samenlcomt met het
hoofdvaarwa:ter waa1·in een ande1· schip
vaa1·t. - Toepassing van de regelen aan,qaande de ontmoeting.- De regelen nate

leven voor oploopende schepen op de
Schelde, vanaf de reecle te Antwerpen tot
aan de Nederla;ndsche grens, zijn slechts
van toepassing in zoover de schepen in
hetzelfde vaarwater van den stroom varen; hun toepassing moet wijken voor de
reglementaire bepalingen aangaande de
ontmoeting van vaartuigen, ·wanneer een
vaartuig uit een secundair vaarwater
komt op de plaats waar dit uitloopt in
het hoofdvaarwater, dat door een ander
schip wordt gevolgd. (Kon. besl. van
27 September 1926, houdende reglement op
de scheepvaart tusschen de grens gelegen op een kilometer stroomopwaarts ·van
het zuidelijk uiteinde der kaaien ·te Antwerpen en de Nederlandsche grens, artikel 34, § 6, 37 en 38.)
68
1 Juli 1940.

SMAAD.
Smaad. Animus injuriandi. - Be.IJ1'ip. - Het vonnis hetwelk verklaart dat

beklaagde den agent beschuldigd heeft
van partijdigheid en iijn dienst niet te
do~n en, door deze . woorden; vrijwillig
de waardigheid van den agent heeft ·gekrenkt, stelt vast dat beklaagde, bij het

ven. - Misdrijven die een en/eel feit uitmalcen. - Zwaarste strat alleen van toepassing. - Wanneer de rechter vaststelt

dat verschillende misdrijven het gevolg
zijn van een en hetzelfde misdadig opzet,
mag de door hem uitgesproken straf niet
de straf, die bij de wet voor het zwaarste misdrijf voorzien is, te boven gaan.
(Strafwb., art. 65.)
5 Februari 1940.
15
4. - Gezamenlijk wanbed·rijf. - Verschillende feiten. - Eenheid van het wanbedrijf blijkend daantit dat de gczame1iUjlce feiten het uevolg zijn van hetzelfde
misdadig opzet. Dat·um waamp het
eenig wanbedTijf we1·d voltooicl. --' Wan-

neer de rechter vaststelt clat de gezamenlijke ten laste van beklaagde gelegde feiten het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet, en het laatste feit gepleegd
werd op eeh aangewezen datum, beslist
hij op die Wijze dat beklaagde een eenig
wanbedrijf heeft begaan, dat op dezen
datum voltooid werd.
21 October 1940.
103
5. - Samenloop van een verschoonba?·e misdaa,d met een wanbedrijf. - Samenvoegen van de st·ratfen. - Wanneer
een misdaad, veranderd in een wanbedrijf

door de aanneming van een verschoonbaar feit, samenvalt met een wanbedrijf,
bestaat er grond om de straffen samen op

20

SOUTENEUR.- '.rALEN.

vaststelt dat het feit niet de verwezen
misdaad, maar een wanbedrijf uitmaakt,
heeft de beslissing tot verwijzing naar
de correctioneele rechtbank geen voorwerp meer en kan deze rechtb:ink op het
wanbedrijf de bij de wet bepaalde straffen toepassen, zonder verplicht te zijn
verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen. (Wet van 4 October 1867,
gewijzigd bij die van 23 Augustus 1919 en
van 14 Mei 1937, artt. 2 en 3.)
18 Juli 1940.
75

te leggen, en is er geen aanleiding om artikel 61 van het Strafwetboek toe te pas·sen. (Strafwb., artt. 60, 61 en 82 [wet van
23 Augustus 1919, art. 2.])
1 Juli 1940.
71

· · 6. -

VrijwiUige cloodi:ng niet doodslag
genoemcl. - Vm·schooning. - Maximum
van cle stmf. - De misdaacl van vrij-

willige clooding, niet clooclslag genoemd,
worclt wanneer zij verschoonbaar is, ge:straft' met ten hoogste twee jaar gevange·n'isstraf en 200 frank gelclboete. (Strafwb.,
art. 401 en 1il4.)
l Juli 1940.
71

8. - Voo1·waardeUjke veroo?·deelin(f.
- Scho1·sin(f verleend cloor eersten rechter. - Beroep van het openbaar ministerie. - Schorsing door 1·echter in beroep
ingetrolclcen. Vaststellin(f door dezen
?'echter clat het misclrijf we1·d gepleegcl
naclat beklaagde 1·eeds tot con·ectioneele
stmt weril: veroordeeld. - Wettelijlc. -

7. - Misclaad naa1· cle co·ITectioneele
1:echtbank verwezen bij beschikking van
.de ?'aadlcamer, die verzachtende omstan.digheclen in aanmerking neemt. - Oorrect.ioneele ?'echtbalik stelt vast claf het feit
:niet de verwezen misdaacl, mamr wel een
wanbedTijf uitmaalct. Beslissing van
ve1·wijzing zonclm· voo1·wm·p, - St?'affen
•voor het wanbecl1·ijf. - Geen verplichting
voor cle con·ectioneele ?'echtbanlc verzach~
tende omstancligheden, wat bet1·ett het
wanbeclrijf, actn te nemen. Wanneer

Is wettig de beslissing die, op beroep van
het openbaar ministerie, aan den beklaagde het voordeel van de door den
eersten rec)lter verleende schorsing ontneemt, bij vaststelling dat het misdrijf
gepleegd werd nadat beklaagde reeds tot
een correctioneele straf werd veroordeeld
wegens een ander misdrijf.
16 December 1940.
136

-een misclaad, bij beschikking van de raadkamer na aanneming van verzachtende
oii:J.sta~cligheclen, naar de correctioneele
-rechtbank is verwezen, en deze rechtbank

SOUTENEU'Q. -

Zie

BEDELARIJ.

T
TALEN.
1. - Wet van 15 J·uni 1935. - Vast..stellin,qen van het an·est strijdig met de
-ve1·melclingen van het zittingsblad. - Onmogelijlcheid voor het Hot zijn contr6le
.ove1· het naleven van de wet uit te oetenen. Verb1·eking. Wanneer uit

beklaagde. - Keus toegelaten zelfs wanneer belclaagcle niet voor een rechterlijke
commissie ve1·schenen is. - De bepaling

van artikel 18 der wet van 15 Juni 1935,
luidens welke de beklaagde, die verschijnt
v66r een krijgsraad, door den voorzitter
van de rechterlijke commissie verzocht
wordt te verklaren·in welke van de natiohoofde van de tegenstrijdigheid bestaande nale talen hij verlangt dat de rechtspletusschen de vastst~llingen van het arrest ging zou geschieden, en hem akte wordt
.-en de vermeldingen van het zittingsblad,
gegeven van zijn antwoord dat als onherhet Hof in cle onmogelijkheid is gesteld roepelijk zal gelden, heeft niet tot gevolg
om na te gaan of de op straffe van niehem van zijn kens aangaande de taal der
tigheid voorgeschreven regelen van de wet rechtspleging te berooven, wa.nneer hij
van 15 Juni 1935, betreffende het gebruik · niet door een rechterlijke co=issie is
·der talen in gerechtszaken, werden nage- gehoord geweest alvorens hij v66r den
leefd, moet het arrest verbroken worden.
krijgsraad verschee.n.
12 Februari 1940.
19
15 Januari 1940.
5
2. - Geen ve1·plichting in het vonnis
4. Stmtzalcen. Nieti(fheid die
,JJf an·est cle taal waari""' het gesteld is te
·ve?·melden. - Geen bepaling van de wet

'van 15 Juni 1935 op het gebruik van de
.talen in gerechtszaken schrijft voor dat
de rechter, wiens beslissiiig in een van de
landstalen gesteld is, vermelden moet dat
·zij in die taal werd opgemaakt.
1 April 1940.
51
3. - Stmtzalcen. - Krijgsmad.
J[eus vctn cle taal cler ?'echtspleging door

geclelct worclt cloor een op tegenspra-alc (fewezen, niet zuivm· voorbm·eidencl an·est.

- De verplichting om in het zittingsblad
de taal te vermelden waari.n de partijen
hun verklaringen deden en de pleidooien
zij.n geschied, geldt niet ten aanzien van
het zittingsblad houdende enkel en alleen
dat het arrest op een bepaalden dag ter
openbare zitting werd uitgesproken.
De nietigheid volgende daaruit dat in

TELEGRAFEN EN 'J'ELEFONEN. -

net proces-verbaal der zitting, waarop de
1lehandeling plaats had,' geen melding is
_gemaakt van de taal gebruikt voor de verklaringen der partijen en voor de plei-dooien, wordt gedekt door een op tegen-:Spraak gewezen, niet zuiver voorberei·dend arrest, dat in de zaak werd ver1eend op een volgende terechtzitting, zon..cler dat de nietigheid is ingeroepen ge-weest. (Wet. van 15 Juni 1935, artt. 34
•en 40, al. 1 en 2.)
8 April 1940.
51

VASCHHEID.

21

De onvrijwillige · beschadiging van een
telefoonlijn dienend tot openbaar of militair ·gebruik is slechts strafbaar wanneer
er ten laste van den dader een gebrek aan
voorzorg bewezen is. (Wet van 13 October 1930; art. 20; wet van 3 Januari 1934,
art. 15.)
30 September 1940.
90
2. - We·rken die een telefoonlifn kunnen beschadigen. - V erpUchUng vooraf
de 1·egie of de militaire overheid te ve1·wittigen. Ondergronifsche Unie die
cloor geene1·lei teeken wo1·dt aangewezen.
- Sl!tit st1·afsanctie uit. -. Wanneer. een

5. - NieUgheid volgend uit schending
·van de wet van 15 Juni 1935 op het ge1wuik van de talen. - Nietigheid begaan
·in ee1·sten aanleg. - Gedelct doo1· een op
t(!ue?tspraak gewezen, niet zuive1· voor:.bereidende · beslissing. E·isch tot verbrelcing niet ontvanlcelijk. - De nietig-

ondergrondsche telefoonlijn door geen
enkel teeken is aangewezen, kan er een
onoverwinbare onwetendheid hebben bestaan, die de toepassing van strafsancties
uitsltiit ten aanzien van het feit werken
te hebben uitgevoerd waardoor de lijn
kon worden beschadigd, zulks zonder de
regie van telegrafen en telefonen of de
militaire overheid vooraf te hebben verwittigd. (Wet v. 13 October 1930, art. 21;
wet van 3 Januari 1934. art. 14.)
30 September 1940.
·
90

·heid · volgend daaruit dat beklaagde, in
:Strijd met artikel 18 van de wet van
·15 Juni 1935, niet de keus heeft gehad
c.aangaande de taal van de rechtspl!~ging
-v66r den krijgsraad, is gedekt door een
·op tegenspraak gewezen, _niet zuiver voorl>ereidend vonnis, dat door deze rechtsmacht werd verleend zonder dat bedoelde
"Jlietigheid werd opgeworpen. (Wet van
J.5 Juni 1935, art. 40, al. 2.)
5
15 Januari 1940.

TERMIJNEN.
Schorsing verleend door besluit-wet van
15 Mei 191,0. - Niet van toepassing op de
strafzaken. - Het besluit-wet van 15 Mei

1940 betreffende de schorsing, tijdens den
oorlog, van de termijnen die verleend zijn
om tegen de beslissingen van de verschillende rechtsmachten op te komen, is niet
van toepassing op de strafzaken.
12 November 1940.
113

1ELEGRAFEN EN TELEFONEN.
1. - Onv·rifwWige beschadiging van
telefoonlifn dienend tot openbaM of militair gebntilc. - Geen misdrijf wannee1·
<e1· geen geb·relc aan voo1·zorg bestaat. -

u
UITVINDIN GSBR.EVET.
Voorwe1·p van het brevet bestaande in
<3en « procede )). - Voorwaa1·den tot breveteering. Een « procede )) is, over-

eenkomstig de bewoording van artikel 1
der wet van 24 Mei 1854, slechts vatbaar
-voor breveteering, wanneer het als nij-

verheids- of hamlelsvoorwerp kan geexploiteercl worden, en, tot nakoming van
deze voorwaarde, moet de beschrijving
bevatten de opgave van het technische
middel of van de technische middelen,
die moeten wqrden aangewend om het
nagestreefde doel te bereiken.
15 October 1940.
98

v
VALSCH GETUIGENIS.
1. -

VerlclMing niet strijdig met de
werkelijkheid. Geen misdrijf. - Er

Geen verleiding. - Er bestaat geen verleiding van getuige bij gebreke van het
materieele feit van valsch getuigenis.
(Strafwb., art. 223).
2 December 1940.
128

llestaat geen valsch getuigenis wanneer de
verklaring van den getuige niet strijdig is
met de werkelijkheid. (Strafwb., artt. 215
en volg.)
2 December 1940.
128
2. - VeTleiding van getuige. - Geen

VALSCHHEID.

mate1·ieel feit van valsch .getuigenis. -

zet en de mogelijkheid tot schade, het

1. - Bedrieglijk opzet en mogelijlcheid
tot scha·ae. - Bepaalt het bedrieglijk op-

VENNOOTSCHAPPEN.- VERAN'l'WOORDELIJKHEID.
arrest dat verklaart dat de clacler van
de valschheicl de valsche hanclteekening
geplaatst heeft om zijn geaclresseerclen te
misleiden of om hun clwaling te cloen
voortduren, en anclerzijcls vermelclt clat
deze llanclelwijze e1' toe bijclroeg om de
onder valsclle hanclteekening gedane verrichtingen te cloen slagen. (Strafwb., artikel 193.)
10 Juni 1940.
63

2. - Gebntil~ van het valsch stulc.
Ajzonde1·lijlce jeiten wanneer ·onde1·schei·dene daders . .:_ Dader van de valschheid
niet stmjbaar omdat hij gehandeld heejt
zonder bed1·ieglijTc opzet of zonder he.t
oogmedc om te schaden. ~ Omstandigheid die niet verhinde1·t dat hij die varn
het valsoh stulc gebntilc; maalct, veroorrf.eeld wo1·dt. Valschheid en gebruik
van een valsch stuk, gepleegd door onderseheidene personen, vormen afzonderlijke
feiten. Ingeval de clader van de valschheicl niet strafbaar is, omclat hij zonder
bedrieglijk opzet of zoncler het oogmerk
om te schaclen heeft gehanclelcl, verhin-·
dert deze omstancligheid geenszins clat hij
die, met zooclanig opzet of met clergelijk
oogmerk, gebruik heeft gemaakt van het
valsch stuk, veroordeelcl wordt.
12 Maart 1940.
·
36

3. -

Valsche handteelcenvng.

~

Beg'l"iJJ.

- Is een valsche handteekening, clegene
die, al cla)l niet leesbaar, dim geaclresseercle laat gelooven clat zij uitgaat van
een werkelijk. of ingebeelcl ancleren persoon clan die welke cle hanclteekening. geItlaatst heeft. (Strafwb., art. 196:)
10 Juni 1940.
63
4.
Intellect'ueele
Valsch jeit. ~ GescMift
doet blijlcen. - JJiate-rieel
het misclr·ijf behoorlijlc

valschheid.
dat van clit feit
bestanddeel van
vastgesteld. ~

Wanneer een arrest vermelclt clat een feit
door een geschrift wordt bewezen, verklaart dit arrest dat het geschrift tot cloel
had het feit op te nemen of vast te stelIen, en·wanneer het feit valsch is, dat het
materieele bestancldeel van de intellectueele valschheid bestaat. (Strafwetboek,
art. 196.)
30 September 1940.
89

5. - TTalschheid in geschriften.
Intelleotueele valschheid. - A1·tilcel 196 van
het i'/t·ratwetboelc, laatste alinea. ~ Toepassingsvoo1·waa1·den.- Artikel196, laatste alinea, van het Strafwetboek is van
toepassing wanneer het .geschrift in zekere mate, voor of tegen iemand, bewijs
kan opleveren van het beding, de verklaring of het feit, en alclus een openbaar
of privaat belang kan schaden, en wanneer het verclraaien van de waarheid met
clit opzet werd gepleegd. Ret is niet vereischt clat het geschrift volledig bewijs

oplevert van het beding, de verklarin~
of het feit.
8 Januari 1940.
1
6. - TTalsch bewee1·d stulc. - ReoMsvonnen bepaald bij artilcel #8 van het
Wetboel~ van
i'/t1·atvm·dering. Niet
voorgesclweven op skaffe van nietigheid.

- De rechtsvormen, die bij artikel 448
van het Wetboek van Strafvordering zijn
voorgeschreven ten aanzien van cle valsch
beweercle stukken, zijn geen wezenlijke,
noch op straffe van nietigheid na te lev:en
vormen.
111
4 November 1940.

VENNOOTSCHAPPEN.
i'lamenwerlcende vennootschap. - Vennoot die ontslag neemt in den loop van
een maatschappelijlc jnar. - Balans van
clit jaar sluitend met verlies. --,- Bm·elcening van het aan,cleel dat awn bedoelden
vennoot toelcomt. ~ Geen automatisch'e
vcrgelij king t~tsschen dit verlies en de
vroege1· gemaalcte reserves. -Om het aan-

deel te berekenen van een vennoot in een
samenwerkencle vennootschap, naclat deze
vennoot ontslag nam in den loop van een
maatschappelijk jaar, wiens balans sluit
met verlies, nioet het verlies niet worden
beschouwd als automatisch koniencl · in
vergelijking met het overeenstemmend
bedrag van de reeds vroeger gemaakte
reserves. (Wetten op de vennootschappen,
georclend bij koninklijk besluit van 30 November 1935, art. 153.)
·
21 November 1940.
12'0

VE:QANTWOO:Q D ELIJKHEID
BUITEN OVE:QEENKOMST
ONTSTAAN. - Zie ARBEIDSONGEVALLEN.

Vera:ntwoordelijlcheid b~titen ovm"i'/chade vatbam·
eenlcornst ontstaan. voor he1·stel. ~ Begdp. ~ Elke schitde

1. -

om a an leiding te geven tot vergoeding,
overeenkomstig de artikelen 1382 of 138H
van het Bnrgerlijk Wetboek vereischt
de schending van een recht. '
15 April1940.
55
2. - i'/ohulrl. - Beg·rip. - De verantwoordelijkheid wegens toegebrachte
schade onclerstelt wezenlijk dat de dader
van het schadelijk feit, door het plegen
van dit feit, te kort is gekomen aan een
verplichting, ·die hij tegenover den benadeelcle had.
22 Augustus 1940.
76
3. - i'lchade veroo;·zaakt door de Wederzijdsche daden van de bestuw·de1·s va·1t
twee a~tto's die in botsing lcwnmen. :-:Bestu~wders beide gehouclen tot geheele
schadeloosstelling jegens de slachtoffet·s.
- Vm·haal tegenove1· ellcander. - Wan-

neer de rechter verklaart dat de schade,

23
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door de slachtoffers geleden ten gevolge
van een botsing van auto's, veroorzaakt
werd door de wederzijdsche daden van
de bestuurclers van cle twee voertuigen,
is ieder bestuurder gehouden tot de geheele schadeloosstelling ten aanzien van
-.{]e slachtoffers, onverminderd het verhaal
van die bestuurders tegenover elkander,
indien er grond toe bestaat. (Burgi. Wb.,
art. 1382.)
1 April 1940.
44
4. - Scluule veroo·rzaakt door de we,
ilerz'ijdsche daden van de bestu~wders va:n
twee auto's die in botsing lcwamen. Ongeval llat ten OJJZichte van de slacht·Offers een arbeidsongeval is. - Omstan<Ugheid die geen invloed heett op de ve1·plichting tot geheele schadeloosstelling
waa1·toe is geho~!den de bestuurde1· die
1'toch bedr·ijfshoofd, noch arbeide1· of aangestelde van het bed1"ijfshoofd is. -Wan-

neer de schade, geleden door de slacht·Offers van een botsing van auto's, ver.oorzaakt is door de wederzijdsche daden
van de bestuurders• der twee voertuigen,
-oefent de omstandigheid dat het ongeval
ten aanzien van de slachtoffers een aroeidsongeval is geenerlei invloed uit op
-tle verplichting tot algeheele schadeloosfltelling, waartoe jegens de slachtoffers
_gelwuden is de bestuurder cUe noch hun
bedrijfshoofd, noch de arbeider of de aangestelde V\ln hun ·bedrijfshoofd is. (Wetten op de arbeidsongevallen geordend den
.28 -September 1931, artikel 19, al. 3.)
44
1 April 1940.

5. - MUUair slachtoffer van een onge-val waarvoor de 8taat verantwoo1·delijk
1s. - Geen ;·eden, bij het bepalen van de
-vergoedino, relcening te houden met het
militai1· pensioen toegekend aan ·weduwe
-van het slachtotte1·. - Wanneer een militair, tijdens den clienst en naar aanlei1:1ing van den dienst, slac!J.toffer is gewor~len van een doodelijk ongeval waarvoor
-de Staat verantwoordelijk is, bestaat er
,geen grond om, bij het bepalen- van de
vergoeding verschuldigd aan de weduwe,
rekening te houden met het militair pen:sioen waarop deze, ·als weduwe van een
militair, recht heeft. (Burgl. Wb., artikel 1382; wetten op de militaire pensioeJien samengeschakeld den 11 Augustus
1923.)
25 April 1940.
143
6. •nen; -

8chade veroo1·zaalct rloo1· lconijF'o·ut. - De-verantwoordelijkheid

hij verplicht was cHen overvloed te voor
komen.
Om zich vrij te maken van de font die
blijkt nit den overvloed van konijnen,
is de jager ontvankelijk te bewijzen dat
hij al wat hij vermocht heeft gedaan om
zijn verplichting, bestaande in het vernielen van dat wild, na te komen, of dat
de schade veroorzaakt werd door konijnen komende niet van zijn jacht, maar
wel van elders.
11 Januari 1940.
3
7. - Vemntwoo1·delijkheid van den
aamstelle1·. - TT erband tussoTien aansteller
en- aangestelde. - Er bestaat slechts dan

een verband tusschen aangestelde en aansteller, grond opleverend tot burgerlijke .
verantwoordelijkheid van den aansteller,
wanneer deze het recht heeft aan den
aangestelde bevelen te geven aangaande
de wijze waarop de _arbeid moet uitgevoerd worden; dat verband is niet aanwezig wanneer de beweerde aangestelde
het bestuur behoudt in· de uitvoering van
den arbeid. (Burgi. Wb., art. 1384, al. 3;
wetten op de arbeidsongevallen, geordend
den 28 September 1931, art. 19, al. 3.)
1 April 1940.
44
8. - Burge·rlijlce ve1·mntwoordelijlcheid
van den aanstelle1·. Klant van een
autobergplaats leent zijn auto aan den
cha7tffeur-pm·tier, om hem genoegen te
doen en voor doeleinden buiten zijn
dienst. - Ongeval. - Geen ve1·antwoordelijlcheid van den emploitant der autobergplaa:ts.- De exploitant van een auto-

bergplaats is niet burgerlijk verantwoordelijk voor de schade die zijn chauffeurportier heeft veroorzaakt bij het besturen
van eene auto die door een klant van de
autobergplaats werd toevertrouwd aan
den chau(feur-portier oni dezen genoegen
te doen en voor doeleinden buiten Zijn
dienst; van geen belang is het dat de
klant zijne auto aan den chauffeur-portier slechts geleend had, wetend dat deze
persoon in dienst was van de autobergpla:its, en daarom in hem Volle vertrouwen had gesteld. (Burgi. Wb., art. 1384.)
30 Januari 1940.
9
VE~B~EKING.

- Zie REGELING VAN
RECHTSGEBIED ; V ONNISSEN EN ARRESTEN
(REDENEN VAN DE).
HOOFDSTUK I.

HoF
van den !louder van het jachtrecht, op
grond van schade veroorzaakt door konijnen, volgt nit de artikelen 1382 en 1383
1. - Strafzalcen. - Bevoegdheid van
van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7 het Hot na te gaan of de publielce vordeder Jachtwet, en onderstelt een fout van- . _;·ing verjaard is. - Het Hof van verbre
wege den jager.
king is bevoegd om na te gaan of de puDe overvloed van konijnen op een jacht blieke vordering al dan niet verjaard is.
bewijst reeds de fout van den jager, daar
5 Februari 1940.
·
13
BEVOEGDHEID EN TAAK VAN HET
VAN VERBREKING.

VERBREKING.
HOOFDSTUK II.
VooRZIENING IN VERBREKING.

Ia. - Stratzalcen. - Voorziening van
beschnldigde teuen het atTest van verwijzing naat· het Hot van assisen. - 'l'ermijnen. - De wet heeft, voor cle voorziening van beklaagde tegen het arrest
dat hem naar !let Hof van assisen verwijst, twee termijnen bepaald : eenerzijds, tien vrije dagen na den dag waarop )let, arrest hem wercl beteekend (Wetb.
van Strafv., art. 373 [wet van 5 Juli 1939,
art. 1]) ; anderzijds·, vijf dagen na den
dag waarop hem door den voorzitter van
het Hof van assisen de waarsclluwing
werd gegeven, overeenkomstig artikel 296
van het Wetboek van Strafvordering.
18 Juli 1940.
74
lb. - Stratzalc.en. ~ Voorziening te_qen een beslissing waat·bij een verzet als
1tiet gedaan wot·dt vet·lclam·d, bij gebt·eke
te verschijnen.- Dmagwijdte. -De voorziening gericht tegen een arrest dat het
verzet, bij gebreke te verschijnen, afwijst, werpt enkel de vraag op of de
l"echter, die kennis nam van het verzet,
zich naar de wet lleeft gedragen bij de
verklaring clat het verzet als niet geclaan
moest worden beschouwd. (Wb. v. Strafvordering, art. 208.)
9 December 1940.
134
lo. -

Arrest van buitenve·rvolgi:ngstelgegeven door kamet· van inbeschuldigingstelling. Voorziening van
but·gm·lijlce pat·tij alleen. - Draagwijdte;

~ing

- De burgerlijke partij aileen is slechts
ontvankelijk om zich te voorzien tegen
een arrest van buitenvervolgingstelling,
wanneer dit arrest haar veroordeelt tot
schaclevergoeding, tot de kosten van de
publieke vordering en tot die van de burgerlijke vordering.
17 .Juni 1940.
65
ld. - Stratzalcen. - Beslissing op de
vm·dm"in,q van de but·gm·lijke pat·tij,
Deskundig onderzoek. - Voot·ziening niet
ontvanlcelijk. - Is niet ontvankelijk, v66r

de eindbeslissing, de voorziening tegen de
beslissing die, uitspraak cloende over de
vordering van de burgerlijke partij, zich
er toe bepaalt een deskunclig onderzoek
te bevelen. (Wetb. van Strafv .. , art. 416.)
134
9 December 1940.

If. - Voorloopige hechtenis. - VoOI·ziening van belclaagde tegen een an·est
dat het bevel tot aanhouding bevestigt. -'-'Bevel va.n den onderzoelcsreohtet· die den
belclaagde in voot·loopige m·ijheid heeft
uesteld, na de voorziening. - Voorzienin!T
ontbloot van belang.- Het Hof verwerpt,
als ontoloot van belang, de voorziening
van den beklaagcle tegen een arrest van
de kamer van inbeschulcligingstelling die
het bevel ·.:tot aanhouding bevestigt, wanneer, sedert de voorziening, een bevel van
den onderzoeksrechter beklaagde in voorloopige vrijheid heeft gesteld.
2 December 1940.
128HOOFDSTUK III.
l\IIIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDELEN DIE FEITELIJKEN GRONDSLAG MISSEN ;.
MIDDELEN DIE NIE1-' ONTVANKELIJK, NIET GEGROND OF VAN BELANG ONTBLOOT ZIJN; MIDDELEN WAARIN RET lCEIT EN RET RECHT ZICH
VERMENGEN.

2. - Stt·atzalcen. - Middel stewnena
op bewe'l'ingen die strijdig zijn met vaststellin,qen van het an·est. - Middel dat
feitelijlcen umndsla.g ontbeet·t. Mist

feitelijken grondslag het micldel steunencl
op beweringen die strijdig zijn met de
binclende vaststellingen van het bestreden
arrest.
23 December 1940.
139
3. - But·gm·lijlce zalcen. - Middel gegrond op een verlcem·de uitlegging van
de bestTeden beslissing. - Mist feitelijlcen urondslag.
Missen feitelijken

grondslag de midclelen die steunen op een
verkeerde uitlegging van de bestreden beslissing.
22 Augustus 1~40.
76
4. ~ StnJ;fzalcen. - Middel betreffende
het ontbre1cen van antwoord op conclusie.
Oonolusie vollcomen be.antwoot·d. Mist teitelijlcen gt·ondslag. - Mist feite-

lijken grondslag het micldel dat als grief
tegen de bestreden beslissing aanvoert dat
deze de conclusie niet heeft beantwoorcl;
dan wanneer daarop volkomen :mtwoord
werd gegeven.
·
23 September 1940.
83
5. - Voorloopige hechtenis. - JJ1iddel

le. - Voorziening in vm·bt·elcing. But·get·Ujlce zalcen. - Aanduiding vwn het
wetsartilcel dat zou geschonden zijn, indien de voorziening gegt·ond was. - Het

gesteund daamp da:t bevel tot aanhoudinu
wenl afgeleverd voch· onderm·aging. Vaststellin,q van het tegendeel bli.ilcend
uit besohilclcvng bevestigd rloot· an·est van
rle learner van inbeschuldi,qingstelling. Geen insoht·ijving van valschheicl. "'--- Mid'
del da,t feitelijlcen grondslag mist. - Mist

middel tot verbreking is ontvankelijk
wanneer het de schending opgeeft van de
wetsbepaling houdende het voorschrift
dat, volgens de omschrijving van het middel, miskend werd.
15 October 1940.
98

feitelijken grondslag het middel gesteund
daarop dat het bevel tot aanhouding werd
opgemaakt v66r de ondervraging, clan
wanneer de beschikking van de raadka=
mer die het bevel tot aanhouding heeft
bekraclltigd, beschikking bevestigd clom'

25
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-de kamer van inbeschuldigingstelling,
vaststelt dat het bevel tot aanhouding
werd afgeleverd na ondervraging, en oveTigens geen inschrijving van valschheid
tegen deze vaststelling is gedaan.
30 September 1940.
88
6. - 8tratzalcen. - Voo1·ziening tegen
beschilclcing tot verwijzing. ---'- Middel ge1Wmen daaruit dat de 1·edenen van deze
beschilclcing zoodanige vergissingen bevatten dat er doo1· het verband tusschen de
redenen en het beslissend gedeelte verrlwijnt. - Beschilclcing die geen vergiss·ing, noch onduidelijlcheid bevat. - Middel dat feitelijlcen g1·ondslag mist. - Mist

richt tegen beslissing vain buitenvervoJgingstelling. - Middelen niet ontvanlcelijlc. Wanneer de burgerlijke partij

zich voorziet tegen een arrest van buitenvervolgingstelling dat haar veroordeelt
tot schadevergoeding en tot de kosten,
is zij niet ontvankelijk om, tot staving
van haar voorziening, middelen, die tegen
de beslissing van buitenvervolgingstelling
gericht zijn, in te roepen.
17 Juni 1940.
65
11. - Burgerlijlce zaken. - Beslissenct
gedeelte gerechtvaat·digct doo1· niet best1·eden beschouwingen. - Middel van belang ontbloot .. - Is van belang ontbloot

feitelijken grondslag het middel genomen
daaruit dat de beschikking tot verwijzing
gesteund is op redenen die vergissingen
behelzen van zoodanigen aard dat het verband tusschen redenen en beslissend ge·deelte verdwenen is, hetgeen als gebrek
aan redenen geldt, dan wanneer de beschikking geen vergissing, noch duisterheid bevat.
21 October 1940.
103
7. - 8tmifzalcen. - Middel ontleend

het middel aangevoerd tegen een beslissing die steunt op beschouwingen waartegen de voorziening geen grieven inbrengt.
22 Augustus 1940.
76

daa1·aan dat de vragen bet1·ettende de ivettige verschoonvng op onwettelijlce wijze
werden gesteld. - Vragen gesteld in de
bewoordingen van de wet. - Mist teitelijlcen grondslag.
Mist feitelijken

ontvankelijk, als• van belang ontbloot, het
middel ontleend daaraan dat het bestreden arrest een huiszoeking en de daarop
gevolgde rechtspleging niet als nietig
heeft beschouwd, dan wanneer de rechter,
na verklaard te hebben dat hij geen rekening hield met den uitslag van deze huiszoeking, beslist heeft zonder daarop te
letten, en de nietigverklaring van de buiszoeking trouwens geenerlei invloed zou
gehad hebben op de navolgende verrichtingen van de rechtspleging.
18 -November 1940.
119

grondslag het middel ontleend daaraan
dat de vrageh aangaande de wettige verschooning van uitlokking op onwettelijke
wijze werden opgemaakt, dan wanneer
uit het arrest, verklarend dat de vragen
zullen gesteld worden, en uit de lijst van
de aan de gezworenen afgegeven vragen,
blijkt dat die vragen gesteld werden in de
bewoordingen van de wet. (Wetb., van
Strafv., artt. 339; Strafwb., art. 411.)
27 Mei 1940.
59
8. - Stmtzaken. - Middel dat de
strat gm·echtvaa1·digd laat. - Middel niet
-ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk het

middel dat, ook indien het gegrond is,
niet wegneemt dat de uitgesproken straf
_gerechtvaardigd blijft.
3 Junj 1940. ·
60
9. - Stmtzalcen. - Middel gericht te{len de beschilclcing tot verwijzing. Voo1·ziening enlcel ingesteld tegen het Qlrrest van veroordeeling. Middel niet
<Jntvanlcelijlc bij gebrelc aan voo1·wm·p. -

Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan voorwerp, het tegen de beschikking tot verwijziiig gerichte mfddel dat wordt ingeroepen tot staving van een enkel tegen het
arrest van veroordeeling ingestelde voorziening.
21 October 1940.
103
10. Voorziening van burgerlijlce
partij ·tegen arrest van buitenvervolgingstelling dat haar veroordeeU tot sohadevergoeding en kosten. Middelen ge-

12. - Stratzakmt. - Middel genomen
uit de onwettelijlcheid van een huiszoelcing gedaan tijdens het voo1·onde1·zoelc. Ve1·oordeeling, onder terzijdestelling van
de gegevens steunend op die huiszoeki"'g.
- Middel ontbloot va·'t belang. - Is niet

13. - Middel ontleend aan de schending van de bepalingen de1· algemeene
verlceersverordening. Middel va"t belang ontbloot. - Is niet ontvankelijk, als

van belang ontbloot, het middel genomen
uit de schending van bepalingen van de
algemeene verkeersverordening, wanneer
het arrest, houdende veroordeeling wegens dooding en verwondingen veroorzaakt door gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg, de elementen van schuld opgeeft onafhankelijk van bet naleven of
bet ~iet-naleven van die verordening.
1 April 1940.
44
14. - Stratzalcen. - Middel aanvoerend dat conclusie niet werd beantwoo1·d.
- Niet qangegeven op wellce bepaalde gedeelten van conclusie niet werd geantwoo1·d. - Middel lean niet in aanmerlcing
wo1·den gertomen. - Het Hof neemt niet

in aanmerking het middel dat aanvoert
dat de conclusie niet werd beantwoord,
indien het niet aanwijst op welke gedeeltim van de conclusie bet arrest geen antwoord heeft gegeven.
23 December 1940.
100
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VEREENIGING.- VERJARING IN STRAFZAKEN.
HOOFDSTUK IV.

VERBREKING; VERBREKING AMBTSHALVE;
DRAAGWIJDTE VAN DE VERBREKING; GEVOLG.

1'5. - Verbrek'ing. - Dmagwijdte. St1·afzalcen. - VerbTeking van de beslissing ove·r de zmbl'ieke vo1·de1·vng stTekt tot
voordeel van de b1trge1·Ujk ve1·antwoo1·delijh:e pa1·tij. De verbreking van cle

beslissing over cle publieke vordering
strekt tot voordeel van de burgerlijk verantwoordelijke partij.
7 October 19-!0.
l)3
16. - Ferbreking. - Dmagwijflte.
Stmfzalcen. - · Verb'l"elcing van rle beslissing over de publ-ie.Tce vonlm·vng omdat
die vorder·ing verjaanl was. - St1·ekt ziclt
1tiet 1t'it tot de besl-issing ove1· de b1wge1·Ujke vorde1·i·ng, te bekwamer tijd ingesteld. - De verbreking van de beslissing

over .de publiel!;e vordering, uitgesproken
omdat deze vordering verjaard was,
strekt zich niet nit tot de beslissing .gewezen over de burgerlijke vordering, irtgesteld v66r het verstrijken van den termijn der verjaring van de publieke vordering.
·
93
7 October 1940.
HOOFDSTUK V.
VERWIJZING NA VERBRElriNG.

17. - StTafzaken. - Verbrek-iny om·
dat de publielce vol·dei·i;t~,g ve1·jaa1·d was.
Geen ve1·wijzing. Wanneer de be-

streeks persoonlijk voordeel verkrijgen.
(Wet van 27 _Juni 1921, art. 1.)
9 December 1940.
1342. - Gift van hand tot ha>ul. - Maehti{ling lJ"i:i Tconinlclijk besl1dt niet vel·e·ischt, incl-ien de gift gerin{l is. - Giften

van hand tot hand aan vereenigingen zonder winstoogmerk moeten niet het voor-werp uitmaken van een machtiging· bij
koninklijk besluit, :pJ.its zij, gelet op het
vermogen van den schenker, vnn geringewnarde wezen.
28 November 1940..
12T

VE:QJA:QING IN STRAFZAKEN.
1. - De 1·echte1· is, b·ij veroo1·deeling ~
geho·nden den dctt·um vwn het feit op te
geven. - De rechter moet, bij veroordee-

ling, den datum van de strafbare feiten
bepalen om aan het Hof toe te laten na
te gaan of de . publieke vorclering al dan
niet verjaard was.
26 Februari 1940.
21

2. - P·ubliel.:c vonlerinu verjctaTd.
B1·engt geen ve1·ja1'ing mede vcm de burge·rlijke vonlering, clie te belcwamer ti.id
is ingestelcl. - De verjaring van de pnblieke vordering brengt niet met zich de
van de. burgerlijke vordering.
gesteuncl op het misclrijf, wanneer laa,tstc
becloelde vordering te bekwamer tijcl is
ingesteltl.
937 October 1940.
3. - B·u-rgel'lijke 'V01'der-i:ng ingestelfl
verj~ring

slissing over de publieke vordering verbtoken wordt omdat clie vordering verjaard was, bestaat er geen grond tot ver-'
wijzing.
9,3
7 October 1940.

voo1· dnt 'de zmblieke vo1·dering vcrjaanl
was. - Bl'ijft 1w· verjal'ing van de IJ1tblieke vonlel'ing bestaan. - Wanneer de-

algemcen belang ove1·eenstemmende economische ·reglementeering.
Belangloos
ddel van deze groezJ, onafhanlcel-ijlc van
de p1·ivate verTiclttingen van zijn leclen e>t
van de voonleelen clie de Teglementeering
hun onrechtst·reelcs kan veTscltaffen. -

omstandigheden ove·rtreding gewoi·clen. ;_
Pnblielce vonle-ring vei'Vctlt na een jaal·. -

burger lijke vordering wercl ingesteld voor
da:t de verjaring van cle publieke vorde. ring 'tiereikt is, ontsnapt zij aan de verjaring die claarna de publieke vordering
VE:QEENIGING ZONDE:Q WINST- komt treffen. (Wet vnn 17 April 1878,
OOGME:QK.
art. 26, anngevulcl door artikel 1 cler
wet van 30 Maart 1891.)
·1. - VeTeenigin,q die niet st1·eeft naar
21
19 Februari 1940. winst voo1· haa1· leden. - G1"0ep opge1'icht
4.
Wanbedl"ijf
cloo1·
vemaclttende
vom· ·Ttet verwezenlijlcen van een met het

De persoonlijke en private redenen die
de leden hebben aangezet om e·en vereeniging te vormen mogen niet verward worden met het doel van het aldus opgerichte zedelijk wezen.
De groepeering, die wordt opgericht om
een met het ·algemeen belang overeenstemmende reglementeering van de voortbrengst te verwezenlijken, streeft er niet
naar a.an haar _leden een stoffelijke winst
te verschaffen, ook al kunnen haar leden
'.u~t
bedoelde reglementeei·ing onr~cht-

Wanneer de rechtsmacht van wijzen lleslist dat het. feit, wegens verzachtende
omstandigheden, slechts met politiestra:t;fen kan gestraft worden, moet zij, wanneer het feit · sedert meer clan een jaar
werd gepleegd, tle publieke vorclering vervallen. verklaren door verjaring. (Wet van
17 April 1878, artt. 21, 23 en 26.)
93
7 October 1940.
5. - Naar den politierechter verwezen
'l.vanbedl'i.if. -

Te·rmijn van ve·rja1·ing. _:.

De beschikking van de raadkamer, wain·bij · een wanbedrijf naar den politierechter wordt verwezen omdat er verzachtende omstandigheden bestaan, maakt
van dit wanbedrijf een overtreding; de

VERKEER.- VERWIJZING NAAR EEN ANDERE REOHTBANK.
termijn van verjaring van de publieke
vordering mag derhalve, behoudens het
geval van schorsing der verjaring, niet
worden verlengd na het jaar te rekenen
van den dag der feiten. (Wet van 17 April
1878, artt. 21, 23 en 26.)
21
19 Februari 1940.
6. - Pttblielce vorde1"'i;ng.
Ove1·tre.fUng. - TeTmijn. - Stuitin,q. - Behoudens bijzondere bepaling . is de termijn
van verjaring van de publieke vordering
uitgeoefencl wegens een overtreding : zes
maanden; cleze termijn wordt slechts gestuit door daden van onderzoek of van
vervolging, die plaats hebben v66r dat
hij verstreken is. (Wet van 17 April 1878,
artt. 21, 23 en 26.)
12 Februari 1940.
1g
7. - Vo-nnis tot ttitstel, op vordering
van het openbaa~· ministerie . .:...... Daad ·van
st1titing. - Een vonnis dat de behande-

iing van de zaak uitstelt, op vordering
van het openbaar ministerie, stuit de verjaring van de publieke vordering.
5 Maart 1g40.
28
.8. - Daad van st·uiting. - Wanbedrijf. Bevel tot ondm·zoek doo1· het
openbaar ministerie gegeven aan een otficier van ge1·echtelijlce politie. - Bevel
.gegeven voo1·aZeer de te1··mijn van d1ie
jaa1· verstrelcen was. - SMtiting. -Wan-

neer het openbaar ministerie, in den loop
van een opsporingsonderzoek wegens bedrieglijke verduistering, aan een officier
van gerechtelijke politie, minder dan drie
jaar sedert den dag van het feit, het bevel
heeft gegeven om een onderzoek te doen,
is dit bevel een daad van stuiting van de
verjaring der publieke vordering. (Wet
van 17 April 1878, artt. 21, 22 en 26.)
11 Maart 1940,
34
9. - Stuiti'tfJ. - Misd1"ijven gepleegd
doo1· verschiUende pe1·sonen met hetzelfde
gemeensohappelijk nagestreetde doel. Daad van stuiting ten aanzien van een
(ler belclaagden. - Stuiting ten aanzien
•van de andere beklaa:gden. - Wanneer

misdrijven werden gepleegd door meer
personen, met het oog op · hetzelfde gemeenschappelijk te bereiken strafbaar
doel, gelden de daden van stuiting van de
vei·jaring ten aanzien van ee.n der beklaagden, als zoodanig ook ten aanzien
van de overige beklaagden.
21 October 1940.
·
103
10. - Schorsing. - Uitstel om toe te
laten een onderzoelc te doen wegens valsch
getui_qenis. - Oo1·zaalc van sch01·sing. Duur. - Het uitstel verleend om toe te

laten over te gaan tot een onderzoek op
grond van valsch getuigenis is een wettelijke oorzaak van schorsing van de verj~ring .der publieke vordering. Deze verjaring is, i:i:t zoodanig geval, geschorst te
i;ekenen van den dag van het vonnis dat

27

het uitstel verleent tot den dag van de
over het onderzoek gegeven beslissing.
5 Februari 1940.
·
13

VERKEER
1. - Voorbijsteken. - Voorbijstelcen
van een weggeb1·uiker die zelt aan het
voorbijsteken is. Koninklijlc besluit
van 1 Feb1·uari 1934, artilcel 36, fJo. Weggeb'l'·ttike1· _ << op stilstand ll .. Omstandigheid die ve1·bod niet wegneemt: ..:_

Het dubbele voorbijsteken, verboden door
artikel 36, go, van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934, blijft verboden ook
wanneer de voorbij te steken weggebrui- ,
ker zelf een « stilstaanden ll weggebruikeJ: aan het voorbijsteken is. (Kon. besl.
van 1 Februari 1934, artt. 35 e.n 36, go,)
18 November 1940.
115
2. - Voo1·bijstelcen. - Verbod. - Koninlclij 7c beslltit van 1 Februari 1934 a1·tikel 36, 9°. - Voorbij te steken w~gge
bntike1·, die zelf geparkeerde voertuigen
voorbijstalc. - Verbod niet van toepassing. - Het verbod van het dubbele voor-

bijsteken, gesteld in artikel 36, go, van
het koni:i:tklijk besluit van 1 Februari
1934, i& niet van toepassing wanneer de
voorbij te steken weggebruiker zelf eenvoudig « geparkeerde l> voertuigen aan.het
voorbijsteken is.
. In dit geval is het voorbijsteken slechts
verboden wanneer, gelet op de omstandigheden, er eenig gevaar voor ongeval
bestaat. (Kon. besl. van 1 Februari 1g34,
artt. 3, 12°, 35, 36, 1o en go,)
18 November 1g4o.
115
3. - Rangonle va'L de wegen. - Is
steeds als secundair te bes.chouwen de
openbare weg die niet verder loopt dan
de aansluiting. (Kon. besl. van 1 Febrl1ari
1934, art. 51, 2°.)
8 .Tuli 1g40.
73
4. - V aststeUing dat een openba1·e weg
de verlengin_q is va.1i een anderen. VaststeUing gesteund op de Zigging van
de plaats. - Wettelijlcheid. -De rechter

kan, om vast te stellen dat een openbare
weg de verlenging is van een anderen
weg, wettelijk steunen op de feitelijke
omstandigheden die de ligging van de
plaats betreffen.
5 Maart 1940.
26

VERVALSCHING
VAN
VOEDINGSMIDDEL.EN. - Zie VoEniNGSMIDDELEN.

VERWIJZING NAA~ EEN
DE~E RECHTBANK.

AN-

B1wgerlijke zalcen ot zalcen van ·koophandel. Aanvmag tot ve1~wijzing op
g1·ond van gewettigde ve1·denlcing. - Ver-

28

VERZEKERINGEN.- VERZE'L'.

pli,chting cle tusschenkomst v(rn een advocaat b·ij het. Hot van ver·b1·elcing in te
roepe11. - In burgerlijke zaken evenals

in zaken van koophandel, is de aanvraag
tot verwijzing oP groncl van gewettigcle
verclenking slechts ontvankelijk wanneer
zij ingediencl is door een advocaat bij
het Hof van verbreking,
18 Maart 1940.
43

VER.ZEKER.INGEN. - Zie

ARBEIDSONGEVALLEN;
VERANTWOORDELIJKHEID
BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.

1. - A:rbe·idsongeval. - Ver·zek'eraa1·
die de door het ondenwmingshoofd vm·schuldigde vergoedi-ngen heett tt'itgelceerd.
- T1·eedt in het 1·echt van het onder'nemingshoofd orn de aan het slachtoffer· behoorende vorder·ing tegen den de-rde ttit
te oetenen. De verzekeraar die, bij

arbeidsongeval, de ten laste van net ondernemingshoofd kome.nde vergoedingen
heeft uitbetaald, treedt in het recht van
het ondernemingshoofd om de vordering
nit te oefenen, die aan het slachtoffer
behoort tot vergoeding van de geleden
stoffelijke schade. (Wet van 11 Juni 1874,
art. 22; wetten geordend de.n 28 September 1931; art. 19, al. 7.)
55
15 April 1940.
2. - TTe1·zelcer·ing tegen o-!ule-rdom en
vroegtijdigen dood. - Bedienden van de
lcerlcfabriek. Afhouding en b·ijdmge
van werlcgeve-r. - Wet van '18 Juni 1930,
artilcel 56. - Straf?·echtelijlce verantwoordelijlcheid van den schatbewaar·der dm·
lcerlcfabdelc. - De verplichting om, op de

bezoldiging van de bedienden der kerkfabriek,. de bij de wet op de verzekering
tegen .ouderdom en vroegtijdigen dood bepaalde afhoudingen te doen en het bedrag
er van, evenals de bijdrage van den
wer kgever, te storten bij de verzekeringsinrichting en in het fonds voor toelagen,
berust in beginsel op de kerkfabriek,
maar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, desaangaande opgeloopen krachtens· artikel 56 van de wet van 18 Juni
1930, valt op den schatbewaarder van de
fabriek.
6 Mei 1940.
58

VER.ZET.
1. - St-rafzalcen. - Foorwerp. - Geheele of gedeeltelijlce onthejfing van de tegen den veroordeelde ttitgesp'/'Olcen ve?'001'deelingen. - Het verzet van den veroor-

deelde heeft enkel tot doel de geheele of
gedeeltelijke onthetling van de tegen hem
uitgesproken straffen te verkrijgen; het
strekt er niet toe den rechter opnieuw de
ke.nnisneming op te dragen van de beslissende gedeelten van het bij verstek ge-

wezen vonnis, die den eischer in verzet:
geen nadeel zouden kunnen toebrengen.
23 September 1940.
81
2. - Oorrectioneele .zalcen en politiezalcet~,, Aanvangspunt van de
gen na wellce de buiterwewone
ve?·st?·elcen is. - Ke1tnis van de
ning, niet vcm cle beslissing. -

tien datennijn
beteelce-

De tien_
llagen, na welke de bnite.ngewone termijn
van het verzet tegen bij verstek in correctioneele zaken en politiezaken gewezen
vonnissen is· verstreken, begint te loopen
van den datum waarop de veroordeeldekennis heeft gekregen van cle beteekening,.
en niet van den datum waarop hij kennis.
heeft gehad van de beslissing. (Wb. van
Strafvordering, nieuw art. 187; ·wet van_
)) Maart 1908, art. 1.)
2 December 1940.
131
3. - Oon·ectioneele zalcen en politie-zalc.en. - Aanvangsp-unt van de tien dagen na weUce de bttitengewone termijn
ve-rstr·elcen is. - Draagwijdte van het te·
Ret bewijs van het
lever·e•t bewijs. -

aanvangspunt van de tien clagen, na
welke de buitengewone termijn van het
verzet tegen de bij verstek in con·ectioneele zaken en politiezaken verstreken is,.
wordt volkomen geleverd wanneer het
blijkt 1c1at, op den aangewezen datum, de
kopij van het exploot van beteekening aan
den veroordeelde is afgegeven en in zijn
handen werd gelaten, zonder dat hij in
dwaling wercl gebracht aangaande de beteekenis van clat stuk. (Wb. van Strafv.,
nieuw art. 187; wet van 9 Maart 1908,.
art. 1.)
2 December 1940.
131
4. - OmTectioneele zalcen en pol-itiezalce-n. - Buitengewone ter·mijn. - Be-reTcening. - deen m·ief lean worden afgeleid, tegen hem die verzet cloet, daa·l'lti't
dat hij, doo-r zijn daad of zijn vm·zuim,
het tijdstip, waa1·op hem lcent~,is van de·
beteelcening werd gegeven, heeft ve1·tmagd. - Bij het onderzoek van de ont-

vankelijkheid van het verzet tegen een
bij verstek in correctioneele zaken of po-·
litiezaken gewezen vonnis of arrest, kan
geen grief tegen hem, die verzet doet,
worden afgeleid daaruit dat hij, door
zijn daad of door zijn verzuim, het tij(lstip heeft vertraagd waarop hem kennis.
van de beteekening werd gegeven. (Wb.
v. Strafv., nieuw art. 187; wet v. 9 Maart.
1908, art. 1.)
2 December 1940.
131

5. - Stratzalcen; - Gee•~ beToep van
het openbaar· ministerie tegen het bij verstelc gewezen vonnis. - BeToep van het
openbaar ministe1·ie tegen het vonnis oegeven op ver·zet. - Rechte1· in beroep die
de straf bij - ver·stelc uitgesprolcen. vm·zwaat·t. - Onwettelijlcheid .. - Wanneer
tegen een bij verstek gewezen vonnis

VOEDINSMIDDELEN.- VONNISSEN EN ARRESTEN.
geen beroep is ingesteld door bet openbaar ministerie, mag de recbter in beroep,
.uitspraak doende op bet beroep door bet
openbaar ministerie ingediend tegen bet
vo.nnis dat na verzet werd verleend, de
straf, die door bet bij verstek gewezen
vonnis is uitgesproken, niet verzwaren.
(Wb. van Strafv., artt. 187 [w. v. 9 Maart
1908, art. 1], 188, 202 [wet v. 1 Mei 1849,
art. 7], en 205 [wet van 1 Mei 1849, artikel 8.])
10 Juni 1940.
64
6 . - St·ratza:Jcen. - Vonnis bij verstek.
~

Geen bm·oep van het openbaar mi.,isterie. - An·est uitspmalf, doende over het
beroep dat tegen het op vet·zet verleende
vonnis werd ingesteld, zoo door het openbaar ministerie als do01· de partij die
vm·zet deed. Verzwaring van de bij
vm·stek uitgesprolcen st1·af. - Niet wettelijlc. - Wanneer tegen een bij verstek

gewezen vonnis geen beroep werd ingesteld door bet openbaar ministerie, mag
bet Hof van beroep dat uitspraak doet
over de beroepen tegen het op het verzet
verleende vonnis ingesteld, z66 door het
openbaar ministerie als door de partij die
verzet deed, de straffen niet verzwaren
welke door het bij verstek gewezen vonnis werden opgelegd.
5 Februad 1940.
15
7. - Strafz;alcen. - Bij verstek gewezen an·est waat·bij wordt beslist dat er
geen grond bestaa:t om de onmiddeUijke
aanhouding van den vet·oot·deelde te bevelen.- Vet·zet van belclaagde. - Onmiddellijlce aanhouding doot· het op het verzet gewezen an·est bevolen. Rechter
die zijn macht te buiten gaat. - Wanneer

een bij verstek gewezen arrest van veroordeeling beslist dat er geen · grond bestaat om de onmiddellijke aanbouding
van den veroordeelde te bevelen, kan het
Hof van beroep, kennis. nemend van het
verzet van den veroordeelde, dezes onmiddellijke aanbouding niet bevelen.
23 September 1940.
81

VOEDINGSMIDDELEN.
1. - Vet·valsching. - Opzettelijk verat·men van de voedingsbestanddeelen. Vervalsching. - De vervalscbing van een

tot -de voeding gescbikte waar kan geschieden door bet o];izettelijk verarmen
van de bestanddeelen die in hun natuurlijken toestand moeten geleverd worden.
18 November 1940.
118
2. -

Vervalsching. - Mengsel van get•aj]ineet·d zout en van ontaard zout, vet·lcocht als keulcenzout. - Bedrieglijke vet·lcoop. - De verkoop, met bedrieglijk op-

zet; van een mengsel van geraffineerd zout
en van in de nijverheid gebruikt ontaard
zout, als keukenzout, valt onder de toe-

2!)

passing van artikel 500 van het Strafwet"
boek.
18 November 1940.
118

VON NISSEN EN ARRESTEN.
HOOFDSTUK I.
VONNISSEN EN ARRESTEN IN RET ALGEMEEN.
VoRMEN.

1. - Stratzaken. - Telastlegging awnhangig bij ondet·zoekst·echter en waarove1·
de raadlcamer nog geen uitspmalc heett
gedaan. - Rechtsmacht van wijzen niet.
bevoegd om et· over uitspt·aalc te doen. Toestemming van beklaagde zonder gevolg. Zelfs indien de beklaagde toe-

stemt, kan de correctioneele recbtbank
geen uitspraak doen over een telastleg"
ging die bij den onderzoeksrecbter aan•
bangig is en waarover de raadkamer ;flog
geen beslissing heeft gegeven.
16 December 1940.
138
2. - Vonnis op tegensp·raalc gewezen.
- Stratzaken. - Zaak in bemad ge·nomen
in tegenwoordigheid van beklaagde. --:
Debatten opnieuw geopend. - Vordering
van het openbaat· ministerie en conclusie
van de burgerlijke pat·tij. - Beslissinu
bij vet·stek gewezen ten aanzien van beklaagde. - Wanneer een zaak in beraad

werd genomen in tegenwoordigbeid van
den beklaagde, maar later de debatten ovnieuw werden geopend buitei:t zijn aanwezigheid, en de burgerlijke partij haar con"
clusie, alsook het openbaar ministerie opnieuw zijn vorderingen voorbracbt, is de
beslissing niet op tegenspraak gegeven.
25 November 1940.
126
3. - Uitleggend of vet·betet~end vonnis. '
-- Vonnis dat et· zich niet toe bepaalt de
bedoeling van den t·echtet·, die het oorspronkelijk vonnis heett gewezen, duide-lijlcet· te maken, maat· dat dit vonnis her"
vot·mt zonder er op te letten dat het definitiet is. Onwettigheid. Gaat de

grenzen van de uitlegging of van de ver- ·
betering te buiten, de beslissing die, op
een aanvraag tot uitlegging of tot verbe~
tering, er zicb niet toe bepaalt de bedoeling van den rechter, die bet oorspronkec
lijk vonnis heeft gegeven, juister te oinscbrijven, maar dit vonnis bervormt, zon"
der er op te letten dat het een .eindvon-·
nis' is.
3 October 1940.
91
4. - Oorlogschade (1914-1918). - Uitlegging en vet·betering van beslissing van
rechtbank voot· oorlogschade. - Bevoegdheid van deze t·echtbanken. - Regelen
van het gemeene t·echt. - De rechtbanken

voor oorlogscbade kunnen hun beslissingen niet alleen uitleggen maar ook verbeteren; die uitlegging en verbetering zijn
onderworpen aan de regelen van het ge~

30
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meene recht, 't is te zeggerr dat zij er zich
moeten toe bepalen de stoffelijke vergissingen te doen verdwijnen en de juiste
bedoeling van den rechter, die de beslissing hee:ft genomen, duidelijk te maken.
(Wetten op de rechtbanken voor oologschade, geordend den 25 April 1920, artikel 68.)
·
3 October 1940.
91
HOOFDSTUK II.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN_ ARRESTEN.

§ 1. -

Redenen, gebrek aan redenen.

5. -

Stratzaken. ~ Geen verplichting
voor rlen rechter rle 1·edenen van rle retlenen op te geven. - De· rechter moet de

redenen van zijn beslissing, maar niet de
:redenen van die redenen opgeven. (Grondwet,. art. 97.)
21 October 19.40.
103
6. - Ska.fzaken. - Gebmlc a.an 1·eae1"ie·n. - Is niet in rechte met redenen omkleecl het vonnis dat de wetsbepaling aanwijst, waarbij het feit wordt verboden,
doch niet de wetsbepaling vermeldt, waarbij de straf op dit feit wordt gesteld.
· 17 September 1940.
81
7. - Stra;fza.lcen. - Verom·deeling.
Datum van het feit onzelcer. - Geb1·ek
ita.n redenen. - Is niet wettelijk met re-

denen omkleed het vonnis van veroordeeling dat, daar het onzekerheid laat aan.gaande den datum van de feiten, het- Hof
in.·de onmogelijkheid stelt om na te gaan
of de publieke vordering al dan niet verjaard was. (Grondwet, art. 97.)
26 Februari 1940.
21
8. - Stmtzaken. - Wettelijk met 1·e1!e·1J,en omlcleede beslissing. - Is wettelijk
met redenen omkleed de beslissing van de
eorrectioneele rechtbank die, verklarend
dat de strafrechter onbevoegd is· om kennis te nemen van de vorclering van de
burgerlijke partij, terecht vaststelt dat
-de publieke vordering verjaard is, en dat
de )mrgerlijke vordering niet werd ingeatelcl v66r den dag waarop die verjaring
bereilrt was. (Wet van 30 Maart 1891,
art. 1.)
4 Maart 1940.
24
9. - Dttbbelzinnige redenen. - Is niet
met· redenen omkleed, overeenkomstig artikel 97 van de Grondwet, de beslissing
-die, om aan de burgerlijke partij haren
eisch te ontzeggen, slechts steunt op redenen die dubbelzinnig zijn. Dubbelzinnige redenen staan gelijk met gebrek ·aan
redenen.
12 Februari 1940.
19
§ 2. -

Conclusie; -

Beantwoording.

10.- -

Conclttsie. Beantwoo1·ding
door rlen 1·echter. - De recher is gehou-

deil te antwoorden op. de door partijen

aangevoerde excepties; hij is niet verplicht in het bijzonder te antwoorden op
iedere bewijsvoering aangebracht tot staving van die-excepties. (Grondw., art. 97.)
26 Februari 1940.
22
11. - St·rafza.ken. - Conclttsie va11
beklaa:gcle hmulende fe'itelijlce bewijsvoe1"ing. - Beantwoonl-ing. - ·wanneer de

conclusie van beklaagde slechts feitelijke
bewijsvoering inhoudt, is wettelijk met
redenen omkleed de beslissing die, bij
ve'roordeeling, tegenover de beweringen
van beklaagde feiten vaststelt waaruit
blijkt clat die beweringen niet gegrond
zijn.
8 April 1940.
53
12. - Stmtzalcen. - Oonclttsie genomen v66r ee1·sten rechter. niet 'hm·ha(tlfl v661· 1·echte1· ·in
Geen verplichting voor dezen
nntwoo1·den. - De rechter in

Conclttsie
be1·oep. daa1·op te

beroep is
niet gehouden te antwoorden op de v66r
den eersten rechter genomen conclusie,
die in beroep niet wordt herhaald.
15 J'anuari 1940.
8
13. - StmfZ(tlcen. - Mi(ldel doo·r belclctngde opgeworpen. - Niet benntwom·d.
- Besl-issing niet met redenen omlcleed.

- vVanneer beklaagde, in zijn v66r den
rechter genomen conclusie, feiten heeft
aangevoercl, waaruit hij zoekt af te leiden
dat hij niet schuldig is, is niet wettig met
redenen omkleed de beslissing die, bij
veroorcleeling, zonder op die conclusie te
antwoorden, verklaart in de bewoordingim van de wet, dat de bestanddeelen
van het misdrijf aanwezig zijn.
12 Maart 1940.
36
14. - Str(£/za.Jcen. - Besl-iss·ing die
niet wettel'ijk -met 1·edenen omlcleerl is. --

Is niet wettelijk met recleneu omkleed
de beslissing die, bij veroorcleeling, een
cloor beklaagde ingeroepen mitldel, waaruit hij zoekt af te leiden clat het misclrijf
niet bestaat, onbeantwoord laat. (Gronclwet, art. ll7.)
8 April 1940.
51

15. - StTatzaken. - Oonclltsie vnn
belcla:a.gde stewnend op feitelijke bewijsvoeTing. - Vaststelling van den 1·echte1· ·
waaTttit de O'ngegTondheid van rleze beweringen volgt. Wettelijk met redenen
omlcleed. - Is wettelijk met redenen omkleed het arrest dat, steunend op het v66r
het Hof gedane onderzoek, en niet op den
uitslag van een huiszoeking wier waarcle
werd betwist, de feitelijke bewijsvoering,
door beklaagde in zijn conclusie aangevoerd, beantwoordt met de vaststelling
van feiten waaruit volgt dat die beweringen, vervat .in de condusie, van allen
grond ontbloot zijn.
18 November 1940.
119

16. -

Stmtzaken. -

Conclttsie van

VOORLOOPIGE HECHTENIS.
belct'aagde aanvoerend dat verkochte ot te
lwop gestelde waar niet van ·zooda:nigen
arird was. - Arrest dat vm'oordeeU om
koopwaar· .van dien aard te hebben verkocht of te lcoop gesteld. - OonClusie beantuJoor·d. - Het arrest, waarbij wordt

veroordeeld wegens het verkoopen of te
koop te stellen van koopwaren van dezen
aard, antwoordt op de conclusie waarin
beklaagde deed gelden dat het verkochte
of tekoopgestelde goed niet van dezen
aard was. (Grondw., art. 97.)
23. December 1940.
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17.
Stmtzaken.
Bur,qerUjke
rechtsvordering. - Veroordeeling van den
dader van een misdr·ijf tot vergoeding
van al de door het slachtof/er· geleden
schade. Belclaagde die bij conclusie
a:anvoer·de dat het slachtoffer zelf ee'l
schade-veroor·zakende daad had gepleegd.
- Geen antwoord op flit middel. - Beslissing over de b1wgerlijlce vordering
niet wettig met r·edenen omlcleed. - Is
niet wettelijk met redenen omkleed de
beslissing die, steunend op een bewezen
verklaard misdrijf, den beklaagde veroordeelt tot vergoeding van de geheele
door het slachtoffer geleden schade, zonder te antwoorden op de conclusie waar:
bij beklaagde hield staande dat het
slachtoffer zelf een fout had begaan, die
tot schade aanleiding had gegeven. (Grandwet, artikel 97.)
25 November 1940.
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18. - Stmtzalcen.
Vemordeeling
wegens ver·lating van tamilie. Geen
antwoonl op conclusie, waa~·bij belclaagde
aanvroeg de beslissing op te sch01·te'l
tot na de b1wgerlijlce beslissing over· een
r·echtsplegin,q van beslag onder derde. ·Ar-rest -niet wettelijlc met r·edenen omlcleed. Is niet wettelijk met redenen

omkleed, wanneer zij vaststelt, in de bee
woorclingen van de wet, dat al de bestanddeelen van het misdrijf voorhanden:
zijn.
5 Februari 1940.
13
21. -

Btrafzaken. - Geen conclusie.
JJiet redenen omlcleede beslissing. -

Bij gebreke van conclusie is wettelijk met
redenen omkleed de beslissing die bij
veroordeeling wegens deelneming ami een
misdrijf, verklaart, in de bewoordingen
van de wet, dat de bestanddeelen van het
misdrijf. en van de strafbare deelneming
aanwezig · zijl)..
12 ~aart 1940.
36
22. - Stratzalcen. - Geen concl1tsie.
- Qualificatie van het stratba:ar· feit iro
de bewoordingen van de wet. - Bij gebreke van conclusie verklaart de rechter
wettelijk dat de beklaagde schuldig i&>.
en is zi.in beslissing met redenen omkleed,
wanneer ·hij, in de bewoordi:t:Jgen van dewet, het bestaan van de bestanddeelen
van het misdrijf vaststelt.
10 Juni 1940.
6423. -

Overspel. - JJiedeplichtigheid.
Geen conclusie. - Redenen. - Het ar-

rest, · waarbij wordt veroordeeld wegens
medeplichtigheid aan overspel, moet niet,
bij gebreke van conclusie, vermelden dat
het bewijs werd geleverd op een van de
bij de wet voorgeschreven bijzondere wijzen. (Grondw., art. 97; Strafwb., art. 388",
al. 2.)
22 April 1940.
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24. - Stratzalcen. - Stltit·ing en schorsing van de ver·jar·ing. - Geen conclusie..
- Bij gebreke van desbetreffende conclusie is de rechter niet verplicht in zijl).
beslissing van veroordeeling te vermelden
de daden van rechtspleging die de verjaring' van de publieke vordering hebben
gestuit of de oorzaken die deze verjaring
hebben geschorst.
5 Februari 1940.
13

omkleed het arrest waarbij wordt veroordeeld wegens verlating van familie, zonder dat antwoord werd gegeven op de
-conclusie van beklaagde die vroeg dat
de uitspraak zou worden uitgesteld tot na
de burgerlijke beslissing aangaande een
25. - Stmtzalcen. - Geen con_clusie.
rechtspleging van beslag onder derde.
· - Bij gebreke van desbetreffende con2 December 1940.
131 clusie is de beslissing, waarbij een door
het vonnis a quo veroordeeld beklaagde
19. - Stratzake-n. - Bestaan van het wordt vrijgesproken, wettelijk met rede·
misdr·ijf vastgesteld met de wettelijlce
nen . omkleed, wanneer in die beslissing
bewoor·dingen. - Geen conclusie. - Wetwordt opgegeven dat het misdrijf niet
telij lc met r·edene·li omlcleed. - Bij gebewezen is' gebleven uit het ter terechtbreke van conclusie is de beslissing van zitting gedane onderzoek.
veroordeeling, die het best a an van al de
5 Februari 1940.
H
bestanddeelen van het misdrijf vaststelt
met de bewoordingen zelf van de wet,
met redenen omkleed overeenkomstig ar- VOOJlLOOPIGE HECHTENIS.
tikel 97 der Grondwet.
Ji'onnaliteiten die de verschijning in de
15 Januari 1940.
8
20. - Btr·atzalcen. - Geen conclusie. ~
Bij gebreke van conclusie is de beslissing
van veroordeeling wettelijk met redel).en

raadlcamer· en in de lcamer van inbeschu.ldigingstelling voomfgaan. - Geen kennis

moet aan beklaagde worden gegeven van
de plaats, den dag en het uur van de ver-
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schijning in de raadkamer of in de kamer
van inbeschuldigingstelling, met het oog
op de debatten betreffende de voorloopige
hechtenis; zoodanige kennis moet slechts
worden gegeven aan den raadsman van
beklaagde, in zoover deze een raadsman

heeft aangewezen. (Wet van 20 April1874,
artt. 4 en 20.)
30 September 1940.
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w
WEGEN TE 'WATE"Q.
1. -

Rivier door een koninklijk beals bevaa1·baar erkend op een bepaalde plaats. - Scheepvaart sedm't lang
ges'taakt aldaar. - Omstandigheid -zonde1·
invloed ten aanzien van den bevaarba1·en
aa1·d der rivier. - Dat de scheepvaart
~l'Uit

feitelijk sedert langen tijd op een plaats
opgehouden heeft volstaat niet om dat ge·
deelte 'van een rivier te doen beschouwen
a1s niet bevaarbaren waterweg, dan wanneer deze bevaarbaarheid werd erkend
door een koninklijk besluit betreffende de
IlOlitie van de scheepvaart.
30 Januari 1940.
11
2. - Erfdienstbaa!·heid van trelc- en
jaagpad. - Wettelijke bepalingen. - De
wettelijke erfdienstbaarheid van trek- en
jaagpad wordt geregeld door artikel 7,
titel XXVIII, van het edikt van den
Franschen Koning, van 13 Augustus 1669,
lwudend a1gemeene verordening betreffende de waters en bosschen, en door
het keizerlijk decreet van 22 Januari
1808. (Burgi. Wb., art. 650; kon. besl. v.
15 October 1935, houdend politieverordening betreffende de scheepvaart op de
door den Staat beheerde waterwegen, artikel 89.)
30 Januari 1940.
11

WET.
1. -

Toepassing die stoot op feitelijke
- Beom·deeling die vreemd
·is aan de wettelijke o1·de. - Kan een weigering om de wet toe te passen niet 1·echtu~oeilijlcheden.

Het is de rechters niet toegelaten de toepassing van de wet te weigeren op grond daarvan dat die toepassing stoot op feite1ijke moei1ijkheden;
zoodanige verk1aring is strijdig met de
wettelijke ord~.
5 Maart 1940.
29
2. - Verkla!"ing.
Niet .omschreven
term. - Gewone beteekenis. - Wanneer
de wet clen zin van een term niet bepaalt,
heeft deze term in de wet zijn gewone
beteekenis.
12 Februari 1940.
17
3. - Tentgwe1·1wnde kt·acht van de
vaardigen. -

strafwet. - Regel van toepassing op de
wetten betTefjende het 1·egime van den
alcohol. - De regel voorschrijvend dat de

minst zware straf wordt toegepast indien
de straf, ten tijde van het vonnis geste1d,
verschilt van die welke ten tijde van het
misdrijf was bepaald, is van toepassing
op de misclrijven tegen de wetten betreffende het regime van den alcohol. (Strafwetboek, artt. 2 en 100.)
1 April 1940.
50
4. - Tm·'Ugwerkende k1·acht van de
strafwet. - Van toepassing op de wetten
betrefjende het 1·egime va>n den alcohol.

- De rege1 van artikel 2, alinea 2, van
het Strafwetboek is van toepassing op de
misdrijven tegen de wetten op het regime
van den alcohol. (Strwb., artt. 2 en 110.)
22 April 1940.
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