ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING
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tot vervolgingen aanleicling beeft gegeven
onwettelijk is en doordat die vervolgin~
gen, bekentenissen, enz., nietig zijn;
1o POLITIE VAN DEN KOOPHANDEJL.
- WAREN EN GOEDEREN. - HUISZOEKING IN 2° . doordat geen enkel geldig stuk, geen
PRIVATE VERTREKKEN.
GESCHREVEN enkel geldig proces-verbaal noch het voorMACHTIGING VAN DEN VREDERECHTER, NIET handen hebben van den kolffie en van de
YOLLEDIG GEDAGTEEKEND. - ARREST YAST- zeep, wat geloochend wordt, noch de beSTELLEND DAT DE HUISZOEKING GEDAAN WERD weerde inbeslagneming vaststellen, en
KRACHTENS DEZE MAyHTIGING EN BINNEN KOR- doordat dergelijk voorhanden hebben geen
TEN TIJD NADAT ZIJ WERD. YERLEEND. inbreuk kan. uitmaken, noch aanleiding
iNETTELIJKHEID VAN DE HUISZOEKING.
kan geven tot een geldige inbeslagneming
en dat dus artikel 507 van het Strafwet2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - VERKLARINGEN VAN BEKLAAGDE. - BINDENDE ilEOOR- boek hoegenaamd niet van toepassing is :
Over de twee onderdeelen van het mic1DEELING VAN DEN RECHTER,
del samen genomen :
Overwegende dat, luiclens nr 3, alinea 2,
1° TVanneer in teite vaststaat dat een
huiszoelcin_q, _qedaan om rnisd1·ijven tevan artikel 7 der voornoemde besluitwet,
de huiszoekingen in de private woongelegen de bevoorradingsmaatregelen op te
genheden slechts mogen geschieden mits
SJJOren, verriaht werd kmahtens de geschriftelijke toelating van den vrec1eschJ·even maahtiging van den m·ederechter van het kanton en in 't bijzijn
reahter en binnen lco·rten tijd nadat
van den door hem aangestelden persoon;
deze maahtiging werd ve1·leend, is de
Overwegende dat de tekst cle gezegde
omstandigheid dat deze maahtiging geen
volledige dagteelcenin_q dmeg zonde1·
toelating aan geen enkelen bijzonderen
vorm onde.rwerpt; dat hij namelijk niet
eenigen invloed op de wettelijlchei(l van
vereischt dat ze gedagteekencl weze;
de huiszoelcing. (Besluit-wet van 27 OcOverwegende dat bet in feite vaststaat
tober 1939, art. 7, 3° .)
2° De J'eahteJ· beoordeelt op b·indende dat de .schriftelijke toelating, om bij den
aanlegger Ghislain Stilmant een huiszoewijze de dmagwij(lte en de bew(isking te cloen, afgeleverd door den VredelCJ"aaht van (le verlcla.ringen en belcen' rechter van Houffalize aan de controleurs
tenissen van een belclaagde.
cler ravitailleering vVesel, A. Lero;~' en
A. Revets, evenals het verzoekschrift dat
(STILMANT.)
cleze laatsten te dien eincle tot cHen maARREST.
gistraat gericht hebben, slechts als datum
dragen de vermelcling · (( Bastogne, den ...
Gelet op het bestreden arrest op 10 Juli November 1940 >l, zonder aancluiding van
1941 door het Hof van beroep te Luik op den dag;
tegenspraak gewezen;
Dat ongetwijfeld, zooals het bestreOver het eerste micldel : schending clen arrest er terecht op wijst, het norvan artikelen 10 der Grondwet, 7, nr 3,
maal is dat cle toelating, evenals elke
alinea 2, der besluitwet van 27 Ocakte die van clen rechter uitgaat, ·juist en
tober 1939, ter aanvulling van de maatvolleclig gedagteekend weze; maar dat,
regelen voor het verzekeren van de bevoor- bij de ontstentenis van een tekst waarbij
rac1ing van het land en voor het voorkode aanduiding van den datum op straf
men en het beteugelen van de misbruiken van nietigheid is voorgescllreven, aileen
in den handel van somii:J.ige eet- of koophet wegvallen van den dag in den dawaren : 1° doordat de lmiszoeking WE'lke tum niet volstaat om de nietigheid mecle
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te brengen, wanneer het mogelijk is de
gevolgen van clit verzuim te vermijden
door partij te trekken van de andere gegevens der akte en van cte onbetwistbare
elementen welke er in een innig verband
mecle staan, zooals aangehechte bescheiden, l\lsook feiten en omstandigheden die
zich terzelfdertijd voordeclen, of die voorafgingen of volgden;
Dat het Hof van beroep, terecht, dus,
het ter terechtzitting geclaan onderzoek
op dergelijke elementen heeft gericht;
Overwegende dat h()t bestreden am~est,
de uitslagen van clit onderzoek beoordeelende, vaststelt dat de toelating aangevraagd en bekomen werd om huiszoeking
te cloen bij den beklaagde; dat de Vrederechter ze geteekend en afgeleverd heeft
den dag of den tweed en clag die de h uiszoeking voorafging en dat ze aan den beklaagde werd vertoond bij de verrichtingen;
Dat het arrest er uit afleidt dat de
huiszoeking werd gedaan krachtens de
betwiste toelating, en dit ten hoogste
twee dagen nadat ze wercl afgeleverd;
Dat de rechter over den groncl, in dien
staat der feiten welke hij op bindende
wijze vaststelt, wettelijk heeft mogen beslissen dat uit het gebrek aan de vermelding van den dag in den datum der schriftelijke toelating van den vrederechter, in
onderhavig geval, geen nietigheid kan
voortspruiten;
Dat het clus blijft staan clat de huiszoeking geenszins onwettelijk is en dat de
vervolgingen en bekentenissen welke ze
voor gevolg had hoegenaamd niet nietig
zijn;
Dat het voorhanden hebben en de regelmatigheid der inbeslagrieming van den
koffie en de ·zeep alsook de vercluistering
dier koopwaren bijgevolg werdeii vastgesteld door geldige bescheiden, processenverbaal en inventarissen;
Dat artikel 507 van het Strafwetboek
dus van toepassing was ;
Dat claaruit volgt clat het miclclel niet
kan aangenomen worden noch in het eene
noch in het andere zijner onclercleelen;
Over het tweecle midclel : schending
van artikelen 1317, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk vVetboek, doorclat het Hof van
beroep aan-tle bekentenissen van den beklaagde een niet aanneembare beteekenis
heeft gegeven ; dan wanneer de beklaag·de
eerst bekend had dat hij een << vrachtwagen appelen ll had gekocht, en wanneer,
ter terechtzitting verzocht nader te bepalen, hij verklaard heeft dat hij « onafgeplukte appelen had gekocht ll v66r het
tegen hem ingeroepen besluit :
Overwegende dat de b'eklaagde, luidens
zijne eerste verklaring in den loop van
het voorbereidend onderzoek, « een vrachtwagen appelen ll gekocht heeft; dat het

Hof van beroep, aan de woorden clier verklaring hun normale en gewone beteekenis gevende, door een bindende interpretatie heeft aangenomen, dat de beklaagcle
de appelen op de door hem aaiigeduicle
wijze slechts kon verkregen hebben na
den 23€n Augustus 1940, datum waarop
het voorgaancl besluit van 11 Augustus in
werking is getreclen, besluit dat hem clien
handel verboocl;
Overwegencle clat het Hof van beroep
door op die bekentenis te steunen alsook
op de gevolgen welke het claaruit afleiclt,
slechts gebruik heeft gemaakt van zijn
binclende beoorcleelingsmacht; en dat bet
dit gedaan heeft eercler clan ·geloof te
hechten aan de door den aanlegger tei·
terechtzitting gedane nieuwe verklaring,
luidens dewelke deze op zijn bekentenis
terugkwam en beweerde dat hij de « appelen gekocht had wanneer ze nog onafgeplukt waren ll v66r het besluit dat tegen
hem werd ingeroepen;
Over het derde middel : schencling
van artikel 97 cler Gronclwet, cloordat het
bestreden arrest het door den aanlegger
geclane aanbod van bewijs niet heeft beantwoorcl :
Over:wegende clat de bestreclen beslis·sing, - door als gevolg van het voor het
Hof geclane onderzoek, de bestanclcleelen
op te· geven welke de misclrijven uitmaken wegens. dewelke het den beklaag·cle
heeft veroordeeld, - impliciet het aanbod van bewijs verworpen en tevens beantwoorcl heeft, aanbocl clat door ;hem
werd gedaan en clat hij alleen op beschouwingen van feitelijken aarcl .steunde;
Dat, voor 't overige, het Hof van verbreking geenszins verplicht is de bezwaren te beantwoorclen die de aanleg·ger op
een vage en alg·emeene wijze aanvoert
door een eenvoudige verwijzing· naar zijn
oorspronkelijke en in bijkomende orde genomen conclusie en clan wanneer in deze
laatste niets te vinden is waarin de aldus
aangevoerde bezwaren wel zouclen kunnen
bestaan;
Dat het bestreclen arrest dus gemotiveerd is overeenkomstig de wet; waaruit
volgt dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
7 Januari 1942 ..- 2~ kamer. - Voo1·zitte·r, H. Hodiim, raadsheer waarnemencl
v.oorzitter. - Ve1·slaggeveT, Istas. - GeUjkluidende conclusie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, advocaat generaaL
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BEGIN VAN BEWIJS BIJ GE\VAARSCHIJNLIJKHEID VAN HET
FElT. BINDENDE BEOORDEERECHTER. GRENZEN,

BEJWIJS. BEGIN VAN BEWIJS BIJ GESCHR.IFT, W AARSCHIJNL!JKHEID VAN HET
AANGEVOERDE FElT. BEGRIP,

10 De 1'echter beoordeelt op bindende
wijze of een alcte, die als begin van beu;ijs oij geschrijt wordt inge1·oepen,
« het beweerde jeit waarschijnlij 1c
maakt ll, onde·r voorbehoud echte1· van
rle bevoegdheid van het Hot van verMeking om te onde1·zoeken of de techter a,an deze 7titdr7tkking de beteelcenis
heejt gegeven, die zij in de wet heejt.

(Bgl. Wetb., art. 1347.)
2° Een jeit is waftrschijnlijlc, in den zin
·van ao·tilcel 1347 van het B7trgerlijlc
Wetboelc, wanneer het, zonde1· bewezen
te zijn, in een zelcere tt#eraa1·d veranflerlijlce en mee1· ot minde1·e mate, den
schijn van waarheid heejt.
(TERFVE, T. SCHULTES.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 12 Augustus 1941 door het Hof van beroep te
Brussel ,gewezen ;
/ I. Voor zoover de voorziening tegen de
op de publieke vordering gewezen beslissing gericht is :
Orntrent het eenig rniddel : schending
van m·tikelen 491 van het Strafwetboek,
16 der wet van 17 April1878, 1341, 1347 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest den aanlegger veroordeelt wegens bedrieglijke verduistering eener sorn van 129.500 frank welke
hem door de verweerster, zooals deze het
beweert overhandigd was geweest op
voorwaarde van ze terug te geven of er
een bepaald gebruik van te rnaken, steunende, - om die overhandiging en, bijgevolg, het rnisbruili: van vertrouwen bewezen te verklaren, - op verrnoedens welke
een geschreven stuk staven, stuk dat de
rechter kwalificeert als een begin van bewijs door geschriften, dan wanneer, luidens de verrneldingen van het arrest zelf,
dat geschreven stuk aan de bij artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek vereischte voorwaarden niet beantwoordt om
dergelijk begin van bewijs nit· te rnaken,
en, narnelijk, niet antwoordt op de voorwaarde van waarschijnlijkheid, waarvan
het arrest, in schending van het hiervoren
aangehaald artikel, een verkeerde bepaling zou geven :
.
Overwegende dat, luidens het arrest,
« de door de burgerlijke partij aangevoerde op~ratie door Terfve zou gedaan
geweest zijn in de uitoefening van een

lastgeving welke hem door de burgerlijke partij was toevertrouwd geweest ;
dat het niet betwist wordt dat de beklaagde in December 1936 aan de burgerlijke partij een deel van de naarnkaart
van den wisselagent Samuel heeft overhandigd, waarop op de keerzijde de volgende door \de hand van Terfve geschreven verrneldingen voorkwarnen ... ; dat die·
aanduidingen, - r.ekening gehouden met
de bijzondere intierne betrekkingen welke
te dien tijde tusschen partijen bestonden,
- in overeensternrning gebracht met de
i11 de klacht der burgerlijke partij gegeven nauwkeurigheden, betreffende de aankoopen van titels welke, naar ze beweert,
voor haar door den beklaagde werden 'gedaan, waarschijnlijk rnaken dat het door
de burgerlijke partij overgelegd geschreven stuk niet een operatie, maar operaties verrnelde welke door den beklaagde
voor rekening der burgerlijke pnrtij werden gedaan of rnoesten gedaan worden;.
dat die verrneldingen waarschijnlijk rnaken dat de beklaagde, wanneer hij aan
de burgerlijke partij rekenschap gaf van
de door hem gedane operaties, te dien
tijd als lasthebber en financieele raadgever handelde; dat de aanteekeningen,
door den beklaagde op het overgelegd
stuk-kaart gebracht, een geschreven stuk
uitrnaken dat uitgaat van dengene tegen
wien het wordt ingeroepen ; dat de inhoud
ervan het bestaan van een lastgeving
waarscliijnlijk rnaakt en, bijgevolg, ten
genoege der wet een begin van bewijs
door geschrift uitrnaakt ll ;
Overwegende dat het arrest - door er
op te wijzen zonder dienaangaande bestreden te worden, dat het door de burgerlijke partij overgelegd betwist bescheid, een geschreven stuk is, en dat Liit
geschreven stuk uitgaat van den aanlegger tegen wien de eisch ingesteld wordt,
- het bestaan vaststelt van al de rnaterieele bestanddeelen die, luidens artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek, het
begin van bewijs door geschrift kenmerken, dat de rechter - door daarop te beslissen dat dit geschreven stuk, door zijn
inhoud zelf, het bestaan der beweerde
lastgeving waarschijnlijk maakt -, gebruik maakt van een bindende beom·deelingsmacht die aan het toezicht v:an het
Hof van verbreking ontsnapt;
Overwegende dat uit zekere door het
middel bestreden passussen van het arrest geenszins blijkt da t de .rech ter over
den grond zou willen zeggen hebben dat,
naa1· zijn meening, de waarschijnlijkheid van het beweerde feit rnogelijk niet
volledig was of dat het volstond dat t.et
geschreven stuk het vertrekpunt was -van
een om 't even welke bewijsvoering voor
hem:
Dat de rechter het gedacht heeft uitgedrukt dat iets waarschijnlijk is, wannerr

4het, ~wnder bewezen te ZIJn, in zekere
mate als waar voorkomt, clat die maat
bijzonder veranderlijk is en in graacl kan
verschillen; clat de rechter, als. vertrekpunt nememle het geschreven stuk, objectief beschouwd, daarna op clit laatste zijn
beoorcleelingsmacht uitoefent, ten einde,
bij midclel van een geschikte redeneering,
te beslissen of het geschreven stuk, dus
op een volleclige wijze, Mwijst niet dat
het beweercle feit waar is, cloch dat het
als waarschijillijk voorkomt, en dat er
aanleicling bestaat het bewijs ervan te
leveren;
Overwegende clat in deze leerstellig·e
uiteenzetting niets toelaat te zegg·en dat
de i·echter over den grond van de bij artikel 1347 van het Rurgerlijk Wetboek vereischte voo'rwaarcle van waarschijnlijkheicl een verkeercle bepaling zou geg·even
hebben,. clie het gezegcl artikel schenclt,
en er een besluit zou uit afgeleid hebben
dat eveneens onweUelijk is;
Dat, derhalve, het middel niet kan aangenomen worden;
En overwegende clat cle bestreden beslissing· geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen
nageleefd werden en dat de uitg<c sproken
veroonleelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Voor zoover de voorziening tegen cle op
cle burgerlijke vordering gewezen bes'lissing g·ericht is;
Overwegencle dat, wat die beslissing betreft, geen enkel bijzonder micldel wordt
ingeroepen; clat het Hof op dat gebied
van ambtswege er geen opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt clen aanlegger
tot cle kosten.
7 J anuari 1942. - 26 kamer. - Voon/iitter, H. Hodi:im, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. l!'auquel.
Gelijkl1tillencle concl1isie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, advocaat generaul.
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BEvVIJS. - BEWIJSKRACHT DER AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - CONCLUSIES.
SCIIENDING.
Sche·1iclt rle bewijskmcht va:n cle Mete lle
beslissing clie ann cle concl1ts·ies vnn een
11a1·tij een wnlleren zin· geej't llnn hMw
werlcelijlce beteelcenis. (Burgerl. Wetb.,

artt. 1319 en 1320.)
(TOURNAY, T. LEIBMANN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 10 Januari 1939 in graad van beroep gewezen

door de rechtbank van eersten aanleg te
Brussel;
Over de twee samengevoegcle middelen :
Ret eerste : schending van artikelen 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek over cle bekentenis; 1134 en :!-135 van
hetzelfcle Wetboek, voor 7,oover zij van
toepassing zijn op het gerechtelijk . contrakt; 1319, 1320, 1322 van hetzelfde Wethoek, over de bewijskracht van de akten,
en 97 der Grondwet, eerste onderdeel :
doordat het bestreden arrest, - dat een
zin der besluitselen van den aanlegger in
cassatie van cle andere erin begrepene reclenen' scheiclt - beweerd heeft dat cle
aanleg-ger in cassatie erkencl had clat lle
overstrooming toe te schrijven was aan
het feit clat, tengevolge van een gebrek
aan onclerhoud, het water der kornis het
geheel huis had Onder water gezet,
eu claaruit de vei·antwoordelijkheid van
den aanleg·g·er heeft afgeleid, clan wanneer deze aan die verklaring uitdrukkelijk had toege,;oegTl dat het onclerhoud
dezer kornis ten laste van de huurders
alleen viel, en clat, krachtens artikel 1356
van het Burgerlijk Wetboek, deze gerechtelijke bekentenis welke een geheel uitmaakte, niet mocht g·esplitst worden
(schending van artikelen 1354 en 1356 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 cler Grandwet) ; tweede onderdeel : en doorclat,
daarenboven het aangeklaagTl vonnis
slechts heeft'kimnen aan gezeg·den zin cler
besluitselen die beteekenis geven, en bevestigen ~ dat de aanlegger alzoo zijn verantwoordelijkheid had erkencl, door de
niet-dubbelzinnige bewoordingen van dezen laatste te verclraaien, en de bewijskracht van die akte van rechtspleging te
schenclen (sehending van artikelen 1134 en
1135 van het Burgerlijk W etboek en van
het gerechtelijk contract, van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
'\Vetboek, en van artikel 97 der Grondwet);
Ret tweecle : schencling van artikel 97
der Gronclwet, cloordat hetbestreden vonnis, na te hebben besloten dat, volgens
den aan1egger, de betwiste overstrooming
veroorzaakt was door een gebrek aan
onclerhoucl, bevestig·cl heeft dat het onderhoucl cler kornis << ten laste van den apvelant viel ll en dat de toestand waarin de
koruis zich bevond dus « een persoonlijke
fout waarvoor hij tot vrijwaring· g·ehouclen is ll nitmaakte, zonder de reclen aan
te duiclen waarom clerg·elijke verplichting
ten laste van den aanlegg·er viel, en clan
wanneer cleze, in zijn besluitselen, clit
stelsel nochtans op voorhancl had weeriegd, en· de redenen,. integendeel, ha{l
aangecluicl om welke het verzuim in het
onderhoud cler kornis hem niet kon ten
laste gelegd worden (afwezigheid van gebrek in den bouw, of van sleet geen enkele font i11 de verhuringsvoorwaarden

5begaan, geen oneigenlijk misdrijf en,
voornamelijk, onmogelijkheid voor den
eigenaar een toezicht nit te oefenen over
de betwiste kornis, omdat hilde beschikking van geen enkele der kamers had behouden waarvan de vensters op dit gedeelte van het huis het nitzicht hadden) ;
doordat de beslissing alzoo niet genoeg gemotiveerd is, en het Hof niet toelaat zijn
toezicht uit te oefenen :
Overwegende clat het bestreden vonnis
de verantwoordelijkheid van de door den
verweerder in cassatie geledene schade
ten laste legt van den aanlegger in cas. satie, eigenaar van het ht~is, << die erkend
heeft dat de overstroonung veroorzaakt
was door het feit dat, ten gevolge van een
verzuim in het onclerhoucl, het water cler
kornis het huis had onder water gezet )) ;
clat het bestreden vonnis nit cleze bekentenis afieidt dat << het verzuim in het
omlerhoucl der kornis, dat ten laste van
den eigenaar valt, een persoonlijke font
uitmaakt, waarvoor hij tot vrijwaring
g·ehouden is )) ;
Overwegende clat, door zijn conclusies
v66r den rechter over den grond, de aanlegger in cassatie staande hield dat cle
overstrooming geenszins door een verzuim
in normaal onderhoud der kornis veroor--zaakt was geweest, doch door een verznim in het onderhond en het toezicht
vanwege de inwoners van het huis, en,
namelijk, den verweerder in cassatie z~lf;
Dat de stelling van deze besluitselen alzoo gansch gesteund blijkt te zijn op het
toeschrijven van de vera:ritwoordelijkheid
voor de cloorsijpeling van het water aan
het feit der huurders zelf, feit dat den
normalen clienst der kornis belemmerd
heeft;
_
.
Dat door zich te bepalen bij de vaststelling << dat de appelant erkend heeft dat de
overstrooming yeroorzaakt werd door een
verznim in het onderhoud der kornis l),
en daarna te bevestigen dat het verzuim
in het onderhoud ten laste van den appelant moest gelegd worden, het bestreclen
vonnis ann cle conclusies een - anderen
zin heeft gegeven dan hun werkelijke
clraagwijdte, en, aan de verklaring van
den aanlegger, welke het uit haar verband heeft geri1kt, het karakter heeft toegekenc1_ van een bekentenis van verantwoordelijkheid, welk ze niet had, en niet
kon hebben zonder de essentieele bewering dezer besluitselen tegen te spreken;
dat het daardoor ook de middelen van
verdediging van den aanlegger in cassatie
niet heeft beantwoorcl; dat, bijgevolg, het
bestreden vonnis de in de middelen bedoelde artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek en 97 der Grondwet heeft
geschonden ;
Om clie redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat het onderhavig arrest zal overgeschreven worden

in de registers der rechtbank van eersten
aanleg te Brussel en dat melding ervan
zal gedaan worden op den kant van de
vernietigde beslissing ; veroordeelt den
verweerder in cassatie tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eersten aanleg te N ijvel zetelende in
graad van beroep.
8 Januari 1942. - 1e kamer. - Voo·rzittei·, H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vei'Sla.ggevei·, H. Louveaux.
Gelijkluidende
concl~tsies,
H. Raoul Hnyoit de Termicourt; advocaat generaal.
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SAMENSTELLING VAN RET HOF VAN BEROEP, NJAGISTRAAT VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
VERRINDERD.
VERVANGING DOOR
EEN
RAADSREER.

De vennelding in het an·est van het H of
van be1·oep .dat een magistmat van het
openbaai' rnin·isterie, die verhindercl
was, vervangen werd clOO'I' een ~-aa·ds
heer, brengt het vennoeden rnede vcm
de werkelij khe{d der verhinde1·ing en
van de wettelijlcheid de1· ve1·vanging.
(GAYER, T. CRU~S.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 31 October 1939 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 94, 97, 100 en 101 det· Grondwet; 83 en 470 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging ; 32 van het de~
creet van 30 Manrt 1808, houdende het
reglement voor de politie en de tucht der
hoven en rechtbanken; 6, 7 en 47 der wet
van 20 April 1810 op de inrichting van
cle rechterlijke orde en het beheer van
het gerecht; 42, 44, 45, 50, 51 en 52 van
het decreet van 6 Juli-1810, houdende het
reglement op de inrichting en den c1ienst
der Keizerlijke hoven, der assissenhoven
en der bijzondere hoven ; 151 en 205 der
wet van 18 Juni 1869 op de rechterlijke
inrichting; van het eenig artikel der wet
van 25 October 1919, tot tijdelijke wijziging van de rechterlij.ke inrichting en van
de rechtspleging v66r de hoven en rechtbanken, doordat, zonder dat, in de bestreden beslissing of in eene der zittingbladen, hetzij het belet van den procureur generaal, der advocaten generaal of
der substituten van den procureur generaal, hetzij de aanduiding van raadsheeren in het Hof van beroep om den ambtenaar van het openbaar ministerie te
vervangen, werd vastgestelc1, zoowel nit
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de vermeldingen van het arrest als nit de
zittingsbladen blijkt dat, - op de zittingen van 16 en 17 October, wanneer de
zaak is gepleit geweest, en op cleze van
18 October 1939, wanneer het openbaar
ministerie zijn advies heeft gegeven, het ambt van het openbaar mi.nisterie
wercl waargenomen door raadsheer Loppens, en dat, ter terechtzitting van 31 October claarop volgend, wanneer de beslissing werd uitgesproken, clilt ambt door
raadsheer Ooms was vervuld, dan wanneer, luidens artikel 205 der wet van
18 ,Juni 1860, het belet van de officieren
van het openbaar ministerie door het
Hof van beroep had moeten vastgesteld
zi,jn, en de raadsheeren Loppens en Ooms,
om den procureur generaal, een advocaat generaal of een substituut van den
procureur generaal te kunnen vervangen,
voorafgaandelijk door het Hof van beroep hadden moeten aang·ewezen zijn :
Overwegende dat de vaststelling, door
het arrest gedaan, dat een magistraat
van het openbaar ministerie belet zijnde,
door een magistraat van den zetel vervangen wordt, het vermoeden meebrengt zoo
van cle werke1ijkheid van dat belet als
van de wettelijl;:heid cler vervanging ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikelen 215, 216, 1409, 1419 en 1426
van liet Burgerlijk Wetboek, en 97 der
Grondwet, doordat de aangeklaagde beslissing, - met llet doel om te bewijzen
dat de aanlegger, Pierre Gayer, zijn echtgenoote zou bewilligd hebben de litigieuze
verbintenissen jegens haar raadsman aan
te gaan, - beweerd heeft dat die bewilliging bleek uit de dagvaarcling tot echtsclleiding en uit de klacht wegens overspel, omdat de eerste aanlegger, cloor die
:rechtsplegingen te verwekken, impliciet
a an zijn ech tgenoote, niet alleen de bewilliging om in rechte te verscllijnen,
cloch eveneens de bewilliging om haar
toevlucht tot clen bijstancl van een advocaat te nemen moest verleenen; clan
wanneer het feit dat de man zijn vrouw
v66r cle burgerlijke -of strafrechtbanken
doet dagvaarden geenszins de bewilliging
om in rechte te verschijnen, en, tevens,
om een advocaat te raadplegen, insluit,
vermits artikel 216 van het Burgerlijk
Wetboek de gehuwcle vrouw toelaat vrij
v66r de rechtbanken te verschijnen in al
cle geschillen tusschen echtgenooten, alsook wanneer de vrouw in strafzaken vervolgd wordt :
Overwegencie dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanlegger, door tegen zijn
echtgenoote een vordering tot echtscheicling in te stellen, deze impliciet heeft
toegelaten den bijstand van een advocaat
te vragen;
Overwegende dat de rechter, door aldus
te oordeelen, in feite lleeft gestatueerd;

Overwegende dat hij de bewilliging van
den man niet doen afhangen h~eft van de
interpretatie welke aan · artikel 216 Yan
het Burg·erlijk Wetboek client gegeven;
Overwegende dat er aldus geen aanleiding bestaat na te gaan pf, luidens den
tekst, zooals hij op den datum der instelling van de vordering tot echtscheiding
was opgesteld, de vrouw, om zich te verdedigen, van cle bewi1liging van den man
moest cloen blijken,-of uit den tekst noodzakelijk moest worden afgeleid dat de
man, door zijn vrouw te dagvaarden, deze
daartoe stilzwijg·end machtigde;
Overwegende dat de rechter door in
feite te oordeelen, op bindende wijze heeft
gestatueerd;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanleggers tot
de kosten.
15 Januari 1942. - 1e kamer. - Voorzitte1", H. Jamar, eerste vooriitter. Verslaggever, H. Dewilde. Gelijlclniclende concl~tsie, H. Gesche, procureur
generaal.
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GEMEENTETAXES. -

WEGTAXE

BEllE-

REND NAAR- IWENREDIGHEID VAN RET KADAS-

TR-AAL INKOMEN. EJXCEDENT VAN HET
vVERKELIJK NETTO-INK OMEN TEN AANZIEN VAN
RET KADASTR-AAL INKOMEN, AANLEIDING GEVEND TOT HE~'FING VAN EEN AAl\'VULLENDE
GR-ONDBELASTING. 0NWETTELIJKHEID VAN
EEN DAAR-MEDE OYER-EENSTEMMENDE VERMEERDERING, VAN DE WEGTAXE.
I

.

De wegtaxe, clie de gemeenten mogen hefte-n ove·reenko-mstig a1·tilcel 83, § 3, Jo,
van de geordende wetten 011 de inkornstenbela:sti.ngen, heett tot grondslag het
Tcctdast1·aal inlco-men en niet de gron(lbeletstin{f. Is clerhetl'Ue onwetteUjk ae
invo1·de1"'ing van een aanv~tllende wegtetxe, geg1·ond 011 ae ctanmtllende g1·onclbeletsting, versch~tlcligcl we gens het ex·ceclent vctn het we1·kelijlc netto-inkomen
ten aanzien van het lcadastra:al inko-

rnen. (Wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, , georclend den 12n September 1936, art. 83, § 3, 1°, en artikel 13,
§ 1, aangevuld door art. 3 cler wet van
28 Juli 1938.)
(STAD LUlK, T. MATTLET.)
AR-REST.

Gelet op de bestreden beslissing op
28 Januari 1941 gewezen door de bestenclige cleputatie der provinciale raad te
Luik;
Over het eenig midclel : schending van
artikel 1 der taksverordening van de Stacl
Luik, beraaclslaagd door haar gemeenteraad op 14 Juni 1937 en goedgekeurcl door

7koninklijk besluit dd. 22 September 1937,
van artikel 4 der wet dd. 17 Maart 1925
betreffende het provinciaal en gemeentelijk belastingwezen, van.artikel 6 der wet
dd. 22 Januari 1931 en van ar.tikel 3 der ·
wet dd. 28 Juli 1938 op de juiste heffing
van de belastingen, doordat het bestreden
arrest den verweerder in cassatie ten onrechte heeft outlast van zijn aanslag op
de rol der aanvullende wegenistaks, door
aanlegster in cassatie voor het dienstjaar
1938 gevestigd om de verkeerde reden dat
de gemeente wegenistaks 100 t. h. der
grondbelasting van den Staat niet mocht
overschrijden, gerekend op basis van het
kadastraal inkomen, met uitsluiting van
de bijzondere belasting berekend, bij toepassing der wet dd. 28 Juli 1938, op het
excedent van het werkelijk inkomen ten
opzichte van het kadastraal inkomen, dan
wanneer de aanlegster in cassatie, - gebruik makende van het vermogen om, onder den naam van wegenistaks, een taks
te heffen van dezelfde soort als de grond,
belasting - gerechtigd was om een aanvulsel van gezegde taks te innen ter gelegenheid van de hetffing door den Staat
van een aanvulsel berekend op het excedent van het werkelijk inkomen ten opzichte van het kadastraal inkomen, vermits het wegenistakspercentage 100 t. h.
beloopt van de hoofdsom der grondbelasting van den Staat voor de bebouwde onroerende goederen; zonder te onderscheiden of deze belasting uitsluitelijk op het
kadastraal inkomen of, integendeel, op
het werkelijk inkomen gevestigd is :
Overwegende dat, bij" beraadslaging dd.
14 Juni 1937, goedgekeurd door koninklijk besluit dd. 22 September daaropvolgend, de gemeenteraad te Luik vanaf
1 Januari 1938 en voor een termijn van
5 jaar een taxe heeft geheven tot vergelding van de wegenis - rioleering - en
branduitgaven, berekend op de hoofdsom
van de grondbelasting van den Staat; dat
het percentage van deze taxe, ten laste
van den voornaamsten bewoner. gelegd,
bepaald werd op 100 t. h. van deze laatste
belasting namelijk voor de bebot1wde onroerende goederen in de steden gelegen;
Overwegende dat, na betaling door den
verweerder van de wegenistaxe behoorende tot het dienstjaar 1938 en berekend
volgens het hierboven aangednid percentage, de wet del. 28 Juli 1938 is tusschengekomen, de eerste alinea van artikel 13,
§ 1, der samengeschakelde wetten op de
inkomstenbelastingen aanvullende,
en
waarvan artikel 3 luidt :
<< Daarentegen, wanneer het werkelijk
netto-inkomen nit de in huur gegeven en
geheel of gedeeltelijk tot bedrijfsdoelein- .
den gebruikte vaste goederen, de kadastrale opbrengst met ten minste 10 t. h. :
van dat inkomen overtreft, wordt, zonder
verdere formaliteit, een bijkomende grond-

belasting op den grondslag van dit excedent geregeld >> ;
Overwegende dat de Stad Luik, rekening houdende met de bijkomende grondbelasting krachtens deze beschikking door
den Staat geheven op het door .den verweerder, als voormiamsten bewoner, bezet
vast goed, ten laste van dezen laatste een
overeenstemmende bijkomende wegenistaxe heeft geind ;
Overwegende dat, daar de verweerder
tegen die bijkomende taxe bij de bestendige deputatie bezwaren heeft doen gelden, dit college door de bestreden beslissing de vernietiging dezer taxe heeft _uitgesproken, ·om red en dat << artikel 3 der ·
hierboven bedoelde wet (wet dd. 28. Jnli
1938) er niet toe strekt de grondbelasting
over 't algemeen te verhoogen noch haar
grondslag, de kadastrale opbrengst, te
veranderen; ·dat, bijgevolg, de Stad Luik
niet .gegrond is om, voor haar taxe tot
vergelding van wegeniskosten, gewag te
maken van een excedent van het werkelijk inkomen op de kadastrale opbrengst
ten einde een bijkomende plaatselijke belasting te will en inn en >> da t, overigens,
daar de kadastrale opbrengst van het vast
goed waarvan sprake, in 1938 niet verhoogd werd «de Stad Luik in rechte geen
bijkomende wegenistaxe mag innen, vermits de grondslag .van de belasting ... , de
kadastrale opbre:ttgst, onveranderd is ge·
bleven >>;
Overwegende dat artikel 83, § 3, 1°, der
wetten op de inkomstenbelastingen namelijk beschikt dat de gemeenten gemachtigd kunnen worden tot het heffen van een
bijzondere taxe berekend in verhouding
tot het kadastraal inkomen van de op hun
grondgebied gelegen onroerende goederen,
om de wegenisuitgaven te bestrijden, en
dat deze taxe nochtans niet meer mag bedragen dan de hoofdsom der grondbelasting voor de in de stedelijke agglomeraties gelegen gebouwde eigendommen;
Overwegende dat de wegenistaxe clns
als grondslag heeft de kadastrale opbrengst en geenszins de grondbelasting
welke in onderhavig geval slechts een
maximum vertegenwoOTdigt dat door de
wegenistaxe in alle geval nooit zal mogen
overtroffen worden;
Overwegende, anderzijds, dilt in strijcl
met de bewering van --het middel, de wegenistaxe in den zin der wet geen taxe is
vim de soort der Oljdeciemen op de inkomstenbelastingen, zooals ze bij § 1 van
artikel 83 voorzien is, vermits § 3 van gezegd artikel zegt dat de machtiging aan
de gemeenten gegeven om een bijzondere
wegenistaxe te heffen een afwijking van
§ 1 uitmaakt;
Overwegende dat, daar het bestreden
arrest vaststelt, zonder nopens dit punt
door het middel bestreden te zijn, dat het
kadastraal inkomen van het onroerende
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goed, aim de betwiste taxe onderwo1~pen,
in 1938 onveranclerd is gebleven, daaruit
volgt dat de door de Stad Luik gei:nde
bijkomende wegenistaxe onwettelijk is,
voor zoover ze gegrond is op cle door artikel 3 der wet del. 28 Juli Hl38 vastgestelcle bijkomemle grondbelasting; clat
dienvolgens het bestreclen besluit, door te
beslissen, zooals het geclaan heeft, ver
van de in 't middel bedoelde beschikkingen te hebben geschonden, cleze integendeel juist ·heeft toegepast ;
Om cUe redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.
21 Januari 1942. - 28 kamer. - Voorz'itte1', H. HocHim, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
Gelijlcluiclende conclttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaul.
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22 Januari 1942.

. GEJWIJSDEJ. - BURGER.UJKE ZAKEN.
KRACHT VAN HET GEWIJSDE. - GELDT VOOR
DEN RECHTER SLECHTS WANNEER ZIJ DOOR
EEN PARTIJ WORDT INGEROEPEN.
In btwge1'lijke zalcen geWt de kracht van
het gewijsde voor. (/en 'l'echter slechts
dan wannee·r zij door een pctrtij woTdt
·ingemepen.

(N. V. TRAMWAYS BRUXELLOIS,
T. VAN LEEMPUTTEN.)
ARREST,
Gelet op het bestreden arrest op 16 Mei
19±0 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1319, 1320, 1350, 1351 en 1352 van
het Burgerlijk Wetboek; verkeerde toepassing, en, bijgevolg, schencUng van artikel 4 der wet del. 25 Augustus 1891 over
de overeenkomst van vervoer, doOI·dat, in
het bestreden arrest, het Hof, - geroepen om het miclclel te beantwoorden dat
door aanlegster afgeleicl :werd nit het feit
dat het ongeval alleenlijk zon toe te wijten zijn aan de font van het slachtoffer,
clat de onvoorzichtigheicl had begaan zich
niet aan cle hanclvatten en andere veiligheiclsmiddelen vast te houden, welke te
clien einde op de balcons der trams aangebracht zijn - beslist heeft, dat, in de
omstandigheden van het oogenblik, men
aan een reiziger van middelmatige voorzichtigheid niet mocht verwijten de veiligheidsmiddelen waarvan sprake niet te
hebben gebruikt, alzoo het gezag miskennende dat, over dit punt, verbonden was
aan hetgeen bij het arrest van 29 April
1939 op betwisting gewe_zen werd;
Overwegende dat, in burgerlijke zaken,

het middel uit het gezag van het gewijsde
afgeleid niet van openbare orcle is; dat
een partij, die er zich niet op heeft beroepen, aan den rechter niet mag verwijten het van ambtswege niet te hebben
opgeworpen;
Overwegende clat, in haar conclusies
welke het bestreden arrest hebben voorafgegaan, de aanlegster niet staande hield
clat door arrest del. 29 April 1939 gewezen
zon geweest zijn dat de reiziger, die op
een trambalkon vervoerd was, een font
zon begaan hebben door zich aan de handvatten niet te hebben vastgehouclen, font
die van aard zou geweest zijn den vervoerder gans<;h of gecleeltelijk van zijn
verantwoordelijkheid te ontlasten;
Dat zij, integendeel, steunde op de verslagen van het onderzoek en van het deskunclig onclerzoek, dit laatS"te bevolen c1oor
gezegcl arrest del. 29 April 1939, en op beschouwingen van juridische orcle welke
zonder verband zijn met het gezag van
het gewijsde, om te vragen dat voor
recht zou worden verklaarcl namelijk dat
de verweerder << gehouden was over zijn
eigene zekerheid te waken, door de beschermingsmiddelen te gebruiken waarvan het voertuig, waarop hij plaats llacl
genomen, voorzien was JJ ;
Dat daaruit volgt dat het midclel niet
ontvankelijk is;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot cle vergoecling van 150 fr.
jeg·ens den verweerder.
22 Augustus 1942. - 1~ kamer. - Voorz-itter, H. Soenens,. raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Bail.
Gelijlcl·uidencle conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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1° VALSCHHEJID. - ZEDELIJK BESTANDDEEL. - BEDRIEGLIJK OPZET.- BEGRIP.
2° VALSCHHEJID. ZEDELIJK BESTANDDEEL. - BEDRIEGL!JK OPZET OF INZICHT OM
TE SCHADEN, ,---- SAMENBESTAAN NJET NOODZAKELIJK.
3° VALSCHHEJID. - DEURWAAlWER DIE IN
EEN PROCES-VER!lAAL VALSCHELIJK VERMELDT
DAT HIJ AANWEZIG WAS niJ AL DE VERRieRTINGEN VAN· EEN OPEN!lAREN VERKOOP VAN ROERENDE VOORWERPEN. - 0PZET EERELOONEN,
DIE NIET VERDIEND WERDEN, TE BEKOMEN. J\llOGELIJKHEID VAN NADJ;,'EL VOOR DE SCHATKIST. - STRAF!lARE VALSCHHEID.
1° Tot het bestaan van het bear·ieglijlc
opzet, zedelijlc bestanddeel van cle mcisclaad van va~schhe·icl, is het volcloencle
clat de dader het inzicht heett gehad
zich zelf of een .ander onrechtmatige

-9lmten of voordeelen te verschatfen; het
is n-iet bovend-if3n vereischt dat hij er
11aar gestreetd heett die baten ot voorcleelen te verkrijgen ten nadeele van
een under. (Strafwb., artt. 193-213.)
2° Het misdrijf" van valsohheid vereisoht
niet het samer~bestuun vun het bedrieglijk opzet en het inzioht om te sohaden.

(Strafwb., artt. 193-213.)
3° De deurwaarder die, om niet wettig
verdiende loonen te belcomen, vulsohelijk ·in een proces-ver·bual van openbur·en verkoop vun roerende voor·werpen
·vermeldt dnt hij bij de verriohtingen
·van den verlcoop ucmwezig wus, beguat
met beclr-ieglijk opzet valschheid bij een
daad van zijn ambt en verclraait cle
waM·heicl uangaande een omstandigheid
wellce cle alcte tot doel hacl op te nemen
en vast te stellen en waardoor dl3c {isoale
reohten van den Staat lconden gesohaad
wonlen : zoodanig feit valt oncler de
toepassing van ar·tilcel 195 van het StTafwetboelc.·
(MOTTE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arre~t op 1 October 1941 gewezen door het Hof van beroep te Brussel;
Omtrent het eerste middel : - eerste
ondei·deel : gesteund hierop dat het Hof
van beroep, ten onrechte, niet heeft wille'n
aannemen dat het bij artikel 193 van het
Strafwetboek voorzien bedrieglijk inzicht
niet alleen het inzicht behelst aan zich
zelven Qf aan een andere een ongeoorloofd voordeel te verschaffen doch daarenboven ook het inzicht bevat dat voordeel
te bekomen ten nadeele van een ander,
wat in dezaak het geval niet is :
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
was om, in zijn hoedanigheid van deurwaarcler in de bij artikel 195 van het
Strafwetboek voorziene voorwaarden, in
zestien processen-verbaal van verkoop van
roerende voorwerpen valschelijk bevestigd
te hebben dat hij bij het geheel der verkoopsverrichtingen, welke in zijn ambt
vallen, aanwezig geweest iS·, clan wanneer
hij in werkelijkheid het bestuur en het
houden der geschriften ervan aan een bediende toevertrouwde, zich, wat hem betreft,. er toe bepalende tot zijn aanwezigheid hetzij bij de opening, hetzij bij de
sluiting der verrichtingen, en zelfs de
processen-verbaal van verkoop achteraf
teekenencle, en om, met hetzelfde bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, van gezegde processen-verbaal gebruik gemaakt te hebbe'n, wetende dat ze
valsch waren;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanlegger zich onttrokken
heeft aan de verplichting bij de in de
dagvaarding bepaalde verrichtingen der

verkoopen gedurig aanwezig te zijn, om
op dat zelfde oogenblik andere ambtsverrichtingen te vervullen en, bij middel van
de betwiste valsche melding, zijn hono- ·
raria te bekomen voor de twee categorien
van ambtsverrichtingen, honoraria waarvan de laatste alleen wettelijk verdiend
waren;
Overwegende dat deze vaststelling Volstaat om het bedrieglijk opzet van den
da.der te bewijzen; dat het daarenboven
niet moet bewezen zijn dat de dader van
de valschheid het inzicht heeft gehad een
winst te verwezenlijken ten nadeele van
een ancler;
Overwegende dat artikel 193 van het
Strafwetboek, dat het opzet bepaalt dat
de dader ~n de valschheid in geschriften
.moet hebben, nauwkeurig zegt dat de
valschheid moet begaan zijn met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden;
.Overwegende dat die tekst door de alternatieve klaar bewijst, dat hij voor zijn
toepassing het gelijktijdig bestaan niet
vereischt van het bedrieglijk opzet, 't is
te zeggen het opzet dat als doel heeft aan
zich zelf of aan een ander ongeoorloofde
voordeelen of baten te verschaffen, en het
oogmerk om te schaden, 't is te zeggen,
het kwaad oogmerk of het oogmerk om
·zich een voordeel te verschaffen ten nadeele van een ander ;
Dat het middel, in zijn eerste onderdeel,
dus in rechte niet opgaat;
Tweede onderdeel : schending van artikel195 van het Strafwetboek, doordat het
arrest den wil van den wetgever heeft
miskend, die uiteengezet is in de voorbereidende werken, in 't bijzonder voor de
gevallen van denzelfden aard als het betwiste feit (vervalsching van de waarheid
door de deurwaarders in de akten van
hun ambt zonder het' opzet een ander te
schaden) :
Overwegende dat artikel ·195 van het
Strafwetboek geen enkel voorbehoud
maakt in verband met clit in het middel
aangevoerd; dat het dus van geen nut is
dat er in den loop der voorbereidende
werken voorstellen werden gedaan, welke
ten andere daarna werden ingetrokken, en
welke er toe strekten een a{wijking van
het in dit artikel aangenomen principe te
doen aannemen ;
Dat het middel in zijn tweede onderdee! dus in ·rechte ·niet opgaat;
Derde onderdeel : schending van artikel 45 van het decr.eet van 14 Juni 1813
houdende reglement op de inrichting en
den dienst der deurwaarders·:
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
was op voet van artikel195 van het Strafwetboek;
Overwegende dat de in het middel ingeroepen bepaling met de aan den aanlegger
ten laste gelegde inbreuk geen verband

heeft; dat het arrest die bepaling dus
niet heeft kunnen schenden ;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden;
Omtrent het tweede middel : schending
van artikel 195 van het Strafwetboek
doorcl:lt het bestreden arrest een verkeerde rechtsleer bevestigt noperis het
voorwerp der aangeklaagde melding door
te zeggen dat de voortdurende aanwezigheid van den deurwaarder een essentieele
omstandigheid is welke de akte als doel
heeft op te nemen en vast te stellen, dan
wanneer de akte enkel moet vaststellen
dat deze bepaalde verkoopen hebben
plaats gehad die zulke bepaalde fiscale
rechten doen opbrengen, terwijl de aanwezigheid van den deurwaarder slechts
een waarborg voor de -akte en niet het
voorwerp zelf ervan is ; eindelijk door te
zeggen dat de afwezigheid van den deurwaarder de·rechten van derden kon in gevaar brengen dan wanneer de rechtsleer
hierover vaststaat dat het proces-verbaal
van verkoop van roerende voorwerpen bij
opbod door zichzelf geen enkel rechtsverband doet ontstaan tusschen de partijen
en slechts de inning der fiscale rechten
als doel heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
met reden beslist dat (le aanwezigheid
van den deurwaarder bij al de in het
proces-verbaal vermelde verrichtingen
<< een der essentieele omstandigheclen was
welke het proces-verbaal als doel had vast
te stellen )) ;
Overw:egende, inderdaad, dat alle proces-verbaal het bewijs moet bevatten dat
de voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werden ;
Overwegende dat de aanwezigheid van
den deurwaarder bij de verrichtingen van
verkoopen van roer~nde voorwerpen vereischt wordt opdat het geschreven stuk,
waarin die verkoopen worden vastgesteld,
een proces-verbaal weze met de waarde
en de gevolgen welke de wet daaraan
hecht;
Dat daaruit volgt dat het proces-verbaal van dergelijke verkoopen. bestemd is
om de authentieke vaststelling op te nemen van (le aanwezigheid vim den· deurwaarder bij deze verrichtingen; dat die
vaststelling alsook de vermelding der verkoopen zelf het doel van het proces-verbaal is;
Dat het mkldel in zijn eerste onderdeel
tlus in rechte niet opgaat;
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de
Staat in de aanwezigheid van den ministerieelen officier bij de verrichtingen van
verkoop van roerende voorwerpen, een
waarborg vindt voor de fiscale rechten
waartoe ze aanleiding geven; dat het arrest aldus het mogelijk nadeel rechtvaardigt dat de afwezigheid van den deur-

10waarder bij de verrichtingen aan den
Staat kan veroorzaken;
Overwegende dat, in de onderstelling
dat de bevestiging van het an-est verkeerd is dat door het feit der afwezigheid
van den deurwaarder de rechten der enkelingen kunnen in gevaar gebracht worden, het beschikkend gedeelte van het arrest daarom niettemin gerechtvaardigd
zou zijn door de wettelijke vaststelling
dat een nadeel jegens den Staat mogelijk
was;
Overwegende dat het middel, daar het
een overbo(lige reclen van het arrest bestrijdt, van belang ontbloot is; dat het,
derhalve, in zijn tweecle onderdeel niet
ontvankelijk is;
En overwegende, voor 't overige, dat de
bestreden beslissing .geveld werd op een
rechtspleging in dewelke de substantieele
en op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
28 Januari 1942. - 2• kamer. - Voo1·zUte1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Deleuze.
Gelijlcluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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28 Januari 1942.

VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN.
SCHADE YOLGEND UIT ONDERSCHEIDEN FOUTEN
DIE SAMEN ER TOE IliJDROEGEN DIE GEHEEL ~'E
VEROORZAKEN. DADERS VAN ELK YAN DIE
FOUTEN VERPLICHT AAN RET SLACHTOFFER DE
GEHEELE SCHADE TE VERGOEDEN.

W anneer een schade het gevolg is van
onderscheiclen fouten, die sarnen er· toe
bijdroegen (le geheele schade te ver·om·zalcen, is ieder van de dader·s dezer sarnenloopende for~ten er toe gehouden aan
het slachtojJer de geheele schade te ver·goeden (1). (Burgeri. Wetb., artt. 1382

en 1383.)
(DE JONGHE, T. VAN DE WALLE.)
ARREST,.

Gelet op het bestreden vonnis op 28 Juhi
1941 gewezen door de correctioneele rechtbank te Gent ~etelende in graad van hooger beroep ;
,
I. Voor zoover de voorziening gericht is
(1) Verbr., 14 Juli 1941 (Arr·esten van het
Hof van Verbreking, 1941, biz. 171; Bull. en
PASIC., 1941, I, 303).

-11tegen de beslissing op de publieke vorde:ring gewezen :
Omtrent het middel : schending van artikelen 97 der Grondwet, 153, 163, 176, 408
en 413 van het Wetboek van Strafvordering, en schending van de rechten der
verdediging; eerste onderdeH : doordat
het bestreden arrest - door te verklaren
-dat de aanlegger in verbreking het rechterdeel van den rijweg niet heeft knnnen
vrijlaten omdat hij niet meester was gebleven van zijn snelheid, en door te verklaren, anderzijds, dat de niet verlichte
Duitsche kolom geen onvoorzienbare hindernis uitmaakte omdat de aanlegger in
verbreking zijn snelheld clerwijze had
moeten regelen dat hij zijn voertuig kon
tot stilstund brengen op den afstand die
-door zijn schijnwerpers verlicht was vaststelt dat de aanlegger in verbreking
-zich plichtig heeft gemaakt aan de over- .
treding van artikel 42 van het Koninklijk
besluit van 1 Februari 1934, dan wanneer
hij enkel . wegens overtreding van artikel 32 van dat besluit vervolgd was, en
-dat de rechtbank dus, zonC!er de rechten
-der ~verdediging te schenden, de veroor-deeling niet mocht steunen op een andere
wetsbepaling, waarvoor de aanl:egger in
verbreking niet vervolgd was en waarop
· hij niet was uitgenoodigd geweest zich te
verdedigen; doordat het bestreden vonnis, door uldus te statueeren, bijgevolg
-de rechten der verdediging en de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft ; tweede onderdeel : door-dat de rechtbank van eersten aanleg te
Gent - door in haar redenen aan: te voeren dat de aanlegger in verbreking artikel 42 van het Koninklijk besluit van
1 Februari 1!l34 heeft overtreden - 'niet
ten genoegen van recht het beschikkend
gedeelte van het bestreden vonnis motiveert waarin zij, op strafgebied, het vonnis waartegen hooger beroep slechts bekrachtigt, vonnis dat slechts hoofdens
overtreding van artikel 32 van dat besluit
een veroordeeling had uitgesproken; doordat de rechtbank van eersten aanleg te
Gent, anderzijds, - door aan te nemen
dat de ingeroepen redenen volstaan om
eveneens de vereeniging vast te stellen
van de bestanddeelen clie een overtreding
van gezegd artikel 32 uitmaken - in alle
geval haar beslissing niet volcloend heeft
gemotiveerd door niet nauwkeurig te beJ
palen hoofdens welke overtreding zij den
aanlegger in verbreking veroordeelt, dan
wanneer zij nochtans vaststelt dat deze
laatste zich aan twee onderscheiden overtredingen heeft plichtig gemaakt :
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
en door den eersten rechter alleenlijk
veroordeeld werd wegens Qvertreding van
artikel 32 van het Koninklijk besluit van
1 Februari 1934 op de verkeerspolitie, om,
bestuurder zijnde van een auto de helft

van den riJWeg niet. vrij te hebben gelaten voor een anderen weggebruiker ;
Overwegende dat dit het eenig feit is
dat de rechter van hooger beroep bewezen
verklaart en waarop hij steunt om, dienaangaande, het vonnis der politierechtbank te bekrachtigen; dat het bestreden
vonnis geen enkele veroordeeling uitspreekt hoofdens overtrecling van artikel 42 van gezegd besluit; dat het enkel
in zijn redenen is dat hij op de overdreven snelheid van den aanlegger wijst en
slechts om te antwoorden op de conclusie
waarin deze laatste staande hield dat,
daar hij de in marsch zijn{le kolom soldaten op tijd niet had kunnen opmerken,
hij gedwongen geweest was, ten einde een
erger onheil te vermij{len, tot op de andere helft van den weg te rijden, dwang,
die, luidens artikel 71 van het Strafwetboek, het karakter van strafbare inbreuk
van· zijn claad wegnam ;
Dat het middel in zijn twee onderdeelen
in feite niet opgaa t ;
En overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werden en dat de bestreden beslissing wettelijk is ;
II. Voor zoover de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke
vordering gewezen :
Omtrent de twee middelen samen : het
eerste : schending van a1;tikelen ·44, 45
en 50 van het Strafwetboek, 1202 en 1382
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 der
Grondviet, doordat het bestreden vonnis,
alhoewel het vaststelt dat het betwist ongeval slechts voor een deel aan den aanlegger in verbreking te wijten is, deze
nochtans veroordeelt de geheele schade te
herstelleil, en clit, krachtens de bij artikel 50 van het Strafwetboek voorziene
hoofdelijkheid tusschen de personen wegens eenzelfde misdrijf veroordeeld, clan
wanneer gezegde bepaling niet van toepassing was op dat geval waarin men
zich niet v66r « meerdere veroordeelde
personen >> bevoncl, daar den aanlegger in
verbreking alleen vervolgd en veroordeekl
werd, en waarin het in alle geval niet
ging over veroordeeling wegens eenzelfde
inbreuk, daar de aan den aanlegger in
verbreking teri laste gelegde inbreuk dezelfde niet was als deze begaan door den
niet-vereenzelvigden bestuurder van den
vrachtwagen van het Duitsche leger ; het.
tweede : schending van artikelen 97 der ·
Grondwet, 163 en 176 van het Wetboek
van Strafvordering, 50 van het Strafwetboek, en 1382 van het Burger-lijk Wetboek, cloordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de aanlegger in
verbreking slechts voor een deel der gevolgen van het ongeval verantwoordelijk
is, hem veroordeelt tot de herstelling van
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het geheel nadeel dat door het · ongeval
2° KAMER. - 28 Januari 1942.
werd veroorzaakt, door tot staving van
zijn beslissing slechts een reden in te roe- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
pen welke gesteund is op een verkeerde
ARRESTEN. STRAFZAKEN. REDENEN
interpretatie van artikel 50 van het StrafDIE OF WEL ZICH TEGENSPREKEN OF WEL OP
wetboek; doordat zijn beslissing op dat
DE CONCLUSIE NIET ANTWOORDEN •. GEBREK
punt moet aangezien worden als niet geAAN REDENEN.
motiveerd :
Overwegende dat het bestreden vonnis Is niet wettez.ijh; met t·eclenen omkleecl
het a;rrest flat op cle cono1ttsie van betegen den aanlegger geen hoofdelijke verlclaa{lcle ·ingaat niet t'eclenen clie of wel
oordeeling uitspreekt; dat het hem veroordeelt om de door de burgerlijke partij
zioh terJensJwelcen, of wel het ingeroeondergane schade 'aileen te clragen; dat
pen verweermiclclel on7Jeantwoonl laten.
het steunt hierop « dat, alhoewel het on(Grondwet, art. 97.)
geval ongetwijfeld voor een zeker deel te
(VEECK1£ANS.)
wijten is aan het feit dat cle Duitsche
kolom niet verlicht was, het slachtoffer
ARREST.
van het ongeval, dat zich burgerlijke partij stelt, nochtans het recht heeft van den
Gelet
op
het
bestreden
arrest op 1 April
veroordeelden De Jonghe de geheele schadevergoeding van het ondergane nadeel 1941 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
te eischen ll ;
Over het eerste 'middel : schending van
Overwegende dat het vonnis - door in
rechte op dat principe te steunen en door artikel 97 der Grondwet doordat het beimpliciet in feite vast te stellen dat het strec1en arrest niet voldoende gemotiveerd
ongeval ook gedeeltelijk te wijten was is :
Overwegende dat aanlegger veroordeeld
aan de door - den aanlegger begane inbrenk - zijn beslissing voldoencl gemoti- wenl om in den looD van J uni 1940 in
veerd en tevens wettelijk gerechtvaardigd overtrecling met artikelen 1 en 9 van het
besluit van 5 Juni 19JO voortbrenger, grosheeft;
Overwegende, inderdaad, dat artikel1382 sier, verdeeler of kleinhandelaar zijnde
van het Burgerlijk Wetboek wie ook aan van cle in artikel 3 van voornoemd besluit
een ander schade heeft veroorzaakt, ver- opgesomde producten behoorende of er
plicht cle door zijn font veroorzaakte eigenaar van zijnde en bestemd om te
schac1e volledig te herstellen, dat, indien worden verkocht, namelijk 620 kilogram
meerdere personen aldus afzonderlijk ver- haver, er schriftelijk cle aangifte niet van
plicht zijn de geheele gelederi schade te ge{laan te hebben bij het gemeentebestuur ;
Overwegende dat in v66r het I-Iof van
herstellen, zij er alle toe verplicht zijn
jegens het slachtoffer, behoudens hun ge- beroep genomen besluiten aanlegger
staande hield dat het besluit van 5 Juni
beurlijk verhaal onder elkander;
Overwegende dat het bestreden vonnis 1940 ingetrokken zijncle door het besluit
dat principe heeft toegepast door den van f5 Juli 1940 <<de controleurs cler raviaanlegger te veroordeelen tot cle volledige tailleering het recht niet hadden op
schadeloosstelling van de burgerlijke 24 September 1940 vaststellingen te doen
en proces-verbaal op te maken nit hoofpartij;
.
Overwegende dat het dus van weinig de van een besluit dat sedert meer dan
belang is clat de rechter van beroeD ten twee maanden ingetrokken was ll en dat
onrechte, artikel 50 van het Strafwetboek « de feiten ten laste van betichte geleg·d
heeft ingeroepen, en gewag heeft gemaakt ·OlJ het oogenblik der vaststellingen niet
van een hoofdelijkheid welke hij ten an- meer onder cle toepassing der .strafwet
dere niet uitspreekt; dat die reden over- vielen ll;
Overwegende clat het bestreden arrest,
boclig is, ·en, bijgevolg, geen aanleiding
na vastgesteld te hebben dat het besluit
zou kunnen geven tot verbreking ;
Dat dus geen van beicle middelen mag van 5 Juni 1940 ingetrokken werd den
aanlegger niettemin veroordeeld heeft om
worden aangenomen;
Overwegende clat de aanlegger er geen t·eden « de ministerieele besluiten van
ander inroept dat het Hof, OlJ burgerlijk 5 Juni 1940 en 5 Juli 1940 krachtens Kogebiecl, er van ambtswege geen opwerpt; ninklijk besluit betreffende de telling van
Om die redenen, het Hof verwerpt de de voorraden van alle waren op 22 Sepvoorziening; veroordeelt den aanlegger tember 1939 genomen werden en dat dit
Koninklijk besluit nog van kracht is en
tot de kosten.
dat de algemeene telling door besluit van
28 Januari 1942. - 2° kamer. - Vom·- 5 Juni 1940 bevolen een tijdelijk maatzitte1·, H. HodUm, raadsheer waarnemend
regel uitmaakt die in cle toekomst nog zal
voorzitter. - Vet·slaggever, I-I. Fauquel. mogen bevolen worc1en; clat alclus de eerGelijlcluiclende conoMtsie, I-I. Roger
ste rechter ten rechte verklaard heeft dat
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal. de wetgeving krachtens dewelke de be-
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-13straffing opgelegd werd nu nog staande
blijft)):
Overwegende dat indien deze laatste beschouwing beteekent dat de strafwet die
het misdrijf ten laste van den betichte
gelegd beteu,gelt niet afgeschaft was op
den- dag der uitspraak, het bestreden arl'est zich tegenspreekt daar het aanneemt
dat het besluit van 5 Juni 1940 ingetrokken werd door clit van 5 Juli 1940 i
Overwegende dat indien het slechts beteekent dat de strafwet, alhoewel afgeschaft, toepasselijk is gebleven op de inbreuken welke v66r de intrekking begaan
werden, het bestreden arrest het door den
betichte voorgestelde vermeermiddel getrokken uit de ongeldigheicl der vaststellingen na deze intrekking gedaan onbeantwoord laat;
Overwegende dat cle veroordeeling alleenlijk op deze vaststellingen steunt; dat
het arrest aldus niet wettelijk gemotiveerd is;
Om die redenen, het Hof, en zonder op
het ander aangevoerde middel acht te
moeten slaan, verbreekt het bestreden arrest, beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Brussel, en
dat melding ervan zal gedaan worden op
den kant der vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Gent; kosten ten laste van den Staat.
28 Januari 1942. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemencl
voorzitter.- Verslaggever, H. de Coqueau
des Mottes. - Gelijkl~tidende concl~tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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5 Februari 1942.

ECHTSCHEIDING. - VERPLICHTING TOT
BIJSTAND TUSSOHEN EOHTGENOOTEN. - ARTIKEL 212 VAN HET EURGERLIJK WETBOEK. GAAT TE NIET BIJ DE ONTBINDING VAN HET
HUWELIJK.
De verplichting tot bijstcuncl t~tsschen de
echtgenooten, bepaalcl b'ij a1·tikel 212
van het Bu1·gerlijk Wetboek, gaM te
niet bij cle ontb'bncUng van het lmwelijk
door cle echtsche,icling.

(PAULUS, T. VRITHOFF.)
ARREST.
Gelet op het arrest van het Hof van
beroep te Luik del. 3 April 1941;
Omtrent het eerste middel : schending
van artikelen 97 der Gronclwet, en, voor
zooveel als noodig, 231, 1134, 1317, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doorclat het bestreden arrest den aanlegger van zijn vordering tot echtscheiding

tegen de verweerster afwijst, zonder het
bezwaar te beantwoorden dat de aanlegger afieidt uit den ergen aard der beleedigingen bestaande in de leugenachtige en
lasterende aantijgingen, tegen hem door·
zijn echtgenoote gericht, en, dus, niet kan
beschouwd worden als wettelijk gemotiveerd :
Overwegende dat de aanlegger, noch in
het middel noch in de ontwikkeling dezes
aanduidt hoe het bestreden arrest de artikelen 231 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden ;
Dat het middel, voor zoover het gesteund is op cle schending dier wetsbepalingen, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor 't overige, dat het
middel in feite niet opgaat;
Overwegende, inderdaad, dat uit de vergelijking van het middel met de door den
aanlegger v66r het Hof van beroep genamen conclusie blijkt dat door den aanlegger aan het arrest wordt verweten geen
bescheicl te geven nopens het tegen de
verweerster aangevoerd bezwaar, luidens
hetwelk deze laatste haar echtgenoot leugenachtig en lasterend aantijgt schuldige
betrekkingen met een dame R ... en verdachte betrekkingeu met andere dames te
hebben gehad ;
Maar overwegende, eenerzijds, dat, luidens de vaststellingen van het arrest « het
door de verhooren bewezen is dat het geclrag van den aanlegger sedert eenige
jaren, bij het publiek, aanleiding gaf tnt
erge en gegronde critiek; dat de aanlegger bekencl was om zich met andere vrouwen clan de zijne bezig te houden, dat hij
hun aanbood zelf 's nachts wandelingen
per auto te doen, en hun onzedelijke voor. stellen deed >> ;
Dat, anderzijds, het arrest er op wijst
dat de verweerster redenen had zich te
verontrusten over de intimiteit welke ontstond tusschen haar man en de dame R ... ;
dat het voorwaar niet bewezen is dat de
aanlegger met die dame vleeschelijke betrekkingen gehad heeft, doch da t zijn
familiariteiten en zijn houding de verweerster openbaarlijk, in haar waarcligheid van echtgenoote, beleecligclen; dat
einclelijk de aanlegger, door in die verclachte betrekkingen te volharclen, den
twijfel heeft doen voortbestaan ;
Overwegende clat uit die vaststellingen
van het arrest nooclzakelijk moet worden
afgeleid clat de door de verweerster gedane aantijgingen ncich leugenachtig noch
lasterencl waren, de eene omdat ze echt
waren, de andere omclat hun overdrijving
te wijten was aan de verdachte hanclelwijze van den aanlegger zelf;
Dat, derhalve, de conclusie van dezen
laatste juist beantwoord werd;
Omtrent het tweede midclel : schencling
van artikelen 212; 214b, 301, 1134, 1317,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet-
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boek doordat het bestreden arrest aan de van de verplicllting van hulp is, voorzien
verweerster een uitkeering tot onderhoud bij artikel 212 van het Burgerlijk Wettoekent van 1.000 frank per maand voor boek en die ophoudt bij de ontbinding·
haar persoonlijke noodwendigheden en van llet huwelijk, doch wel een uitkeering:
een ander van 800 frank per maand voor tot onderlloud op voet van artikel 301 van
.
het onderhoud en de opvoecling van het hetzelfcle Wetboek;
kind dat aan haar zorgen werd toeverOverwegende, wat llet tweede onderdeel
trouwd, dan wanneer : 1 o de verplicllting betreft, dat de recllter over den grond
tot levensonderlloud tusscllen eclltgenoo- thans een gebrek . aan clocumentatie inten, eindigende met de eclltsclleiding, de roept, niet om te beslissen of een uitkeeverweerster zich geen llulpgeld tot onder- ring tot onderlloud aan de verweerster
lloud, welk ook, mocllt zien toekennen versclluldigd is, doch enkel om het bedrag·
als gevolg van de in haar voordeel aange- der uitkeering tot onderhoud te bepalen
nomen eclltsclleiding (scllencling van arti- dat aan die partij versclluldigd is;
kelen 212 en 301 van llet Burgerlijk WetDat de recllter - de recllten dezer voorboek) ; 2° zelfs indien het aan de verweer- belloudende tot na het afsluiten der verefster voorloopig toegekend llulpgeld tot on- fening, 't is te zeggen, tot wanneer een
derlloucl moest beschouwd worden als een documentatie zal overgelegd worden die· ..
uitkeering tot onderhoud in den zin van de bepaling van dat bedrag zal mogelijk
artikel 301 van llet Burgerlijk Wetboek, maken - oorcleelt dat er voorloopig een
llet bestreden arrest dan nog niet wette- maandelijksche uitkeering tot onderlloud
lijk zou gemotiveerd zijn, daar de rechter van 1.000 frank client toegekend;
over den grond uitdrilkkelijk lleeft vastDat clergelijke beslissing met redenen
gesteld dat hij over geen volcloende beoor/ deelingselementen bescllikte om de aan de ·omkleecl is en geen dubbelzinniglleicl noch
verweerster zoogezegcl versclluldigde uit- tegenstrijdiglleid bellelst;
Overwegende, derllalve, clat llet middel,
keering te bepalen, dat de recllten dezer
dienaangaande clienden voorbellouden in geen enkel zijner ondercleelen, in feite·
(schending derzelfde bepalingen en van opgaat;
artikelen 97 der Grondwet, 1134, 1317,
Om die redenen, het Hof verwerpt fle
1319, 1320, 1322 van llet Burgerlijk Wet- voorziening ; veroordeelt den aanlegger
boek) :
tot de kosten en tot de vergoeding van
Overwegende dat llet bestreden arrest 150 frank jegens de verweerster.
zegt « dat llet Hof, bij gebrek aan docu5 Februari 1942. - 1e kamer. - Voormentatie, tllans in de onmogelijklleid verkeert. om llet bedrag te bepalen van de z1tteT, H. Jamar, eerste voorzitter. uitkeering tot onderlloud dat, bij toepas- Fe1·sZa,ggever, H. Fauquel. - GelijlcZ1tising van artikel 301 van llet Burgerlijk clenae concZ1tsie, H. Raoul Hayoit cle TerWetboek aan Mevrouw Paulus verscllul- micourt, advocaat generaal.
cligd is, docll dat llaar, ten voorloopigen
titel, een llulpgeld .tot onderlloud client
toegekend ll, verder in llet bescllikkend
2" KAM.EJR. - 11 Februari 1942.
gedeelte << belloudt de recllteri voor der
appelante op een uitkeering tot oncler- REGELING V.AN REOHTSGEBIED.
llond, dat definitief zal bepaald worden
STRAFZAKEN. BIJ BESCHIKKING VAN DE
na de vereffening der gemeenscllap ; verHAADKAMER NAAR DE CORRECTIONEELE RECHToorcleelt Joseph· Paulus om llaar voorlooBANK VERWEZEN MISDAAD. RAADKAMER EN
pig een llnlpgelcl tot onderlloud van
CORHEC1'IONEELE HECHTBANK ONBEVOEGD (( RA1.000 frank per maancl te betalen, voor
TIONE LOCI ll. 00RRECTIONEELE HECHT!lANK
llaar persoonlijke behoeften, en een ancler,
VERKLAART ZICH ONBEVOEGD. VERNIETI·
van 800 frank per maand, voor llet onclerGING VAN DE llESCHIKKING DER R.AADKAMER.
lwncl en de opvoeding van llet kind dat
VERWIJZING NAAR EEN KAMER VAN INBEaan llaar zorgen werd toe.vertrouwd ll ;
SC:ElULDIGINGSTELLING.
Overwegende clat uit de ontwikkeling
van het middel blijkt dat dit laatste W anneeT een Taaclkamer, clie onbevoegcl
slechts tegen dat punt van het beschikwa,s << nttione· loci ll, een misclaacl na
kend gedeelte gericllt is dat aan de verC01TecUonaUseeT·ing naar cle correctioweerster een voorloopig llulpgeld tot onneeZe Techtba,nk heett venoezen en bij
derlloud toekent voor haar persoonlijke
het H of vnn ve1·b1·eking een vraag tot
belloeften ;
q·egeUng van Techtsgebied ·is aanhangig
gemaakt, nacw cutnZe·icling vctn de onbeOverwegende, wat het eerste ondenleel
voegdverkZctring clam· clen correctioneevan llet middel betreft, dat uit de vergelen 1·echter, ventietigt het Hot de be-.
lijking der redenen met het beschikkend
schilcking van de raacllcamer en verwijst
gedeelte van llet arrest blijkt, dat de som
het de zaak na,ar een lca;rner van in bevan 1.000 frank voorloopig aan de versch1tldigingstelling.
weerster toegekend, niet de. uitvoering

~-

15

(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK, T. BRAIBANT.)
-ARREST.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied uitgaande van den procureur generaal bij bet Hof van beroep
te Luik;
.
Overwegende jiat, bij beschikkmg der
raadkamer van de rechtbank van eersten
aanleg te Hoei dd. 28 Jun~ _1941, J~lie
Braibant weduwe Genicot, biJ toepassmg
van ver~achtende omstandighedyn~ v66r
de correctioneele rechtbank te _Hoe~ werd
verwezen, hoofdens valschhe1d m . geschriften en gebruik van vervalschmg?
Overwegende dat, bij vonnis dd. 12 Jull
1941 bekrachtigd door bet arrest den
jn October daaropvolgend, door het Hof
van beroep te Luik op tegenspraak gewezen de correctioneele rechtbank -- te
Hoei ~ich onbevoegd heeft verklaard;
Dat deze beslissingen hierop steunen dat
de beklaagde haar woon- en verblijfplaats
te Andenne heeft, rechterlijk arron~~sse
ment Namen, en clat de haar aangetiJgde
daden te Andenne gepleegd werden;
Overwegende dat de hierbovenvermelde
beschikking en arrest kracht v~n gewijsde hebben _verkrege_n; dat u~t hun
strijdigheid een negat1ef gesch1l van
rechtsgebied ontstaat dat den. gang van
bet gerecht belemmert; dat er dus aanleiding bestaat tot regeling van recbtsgebied;
.
Overwegende dat uit de rechtsplegmg
schijnt te blijken dat de aan de beklaagde
verwetene daden te Andenne gepleegd
werden; dat ze in deze gemeente haar
woon- en verblijfplaats heeft; dat bet
niet blijkt dat ze in het rechterlijk arrondissement Hoei werd gevonden ;
Om die redenen, bet Hof, bet rechtsg~
bied regelend, vernietigt de beschikking
op 28 Juni 1941 door de raadkamer van
de rechtbank van eersten aanleg te Hoei
gewezen; beveelt dat het onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van gezegde rechtbatik en dat melding ervan zal gedaan worden op den
kant van de vernietigde beschikking, en,
overwegende dat de in de betichting opgenomen feiten door de wet ~~s misdaden
worden gekwalificeercl, verWIJSt. d_e zaak
naar de kamer van inbeschuldigmgstelling van bet Hof van beroep te Luik.
11 Februari 1942. - 2e kamer. - TT oorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter.- TTerslaggever, H. Fauquel.GeUjkl1Lidenae ooncZusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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VOORW AARDELIJKE
VEROORDEELING. - VRIJE BEOORDEELING DOOR DEN
RECHTER OF HET GEPAST IS EEN VOORWAARDELIJKE VEROORDEELING UIT TE SPREKEN,
WANNEER ZOODANIGE BEOORDEELING HEM TOEGELATEN IS.
De reohter is vrij te beoordeelen of het
gepast is een vom·waardelijlce v_eroordeeUng wit te sprelcen, wannee1· dtt vermogen hem door de wet is ve1·leend.

(STRAINCHAMPS EN ANDEREN.)
ARREST._
Gelet op bet bestreden arrest gewezen
op T October 1941 door bet Hof van beroep te Luik;
.
.
.
Over bet eerste middel, afgele1d h1ermt
dat bet hooger beroep van het openbaar
ministerie, ontvankelijk ~erklaard, gericht was tegen bet vonms gewezen op
12 Augustus 1941 door de correctioneele
rechtbank te Dinant, kamer met een rechter, alswanneer de in deze zaak uitgesproken beslissing werd geveld door een kamer met drie rechters van deze rechtbank:
Overwegende dat bet bestreden arrest
vaststelt dat de missing begaan in de akte
van beroep van het openbaar ministerie
louter materieel is en dat de aanleggers
zich nopens (le draagwijdte van gezegde
akte niet hebben kunnen vergissen;
Dat zulke beoordeeling in feite bestaat
en dienvolgens souverein is ;
Over bet tweede middel, afgeleid hieruit
dat de uitgesproken straf zonder evenredigheid is met de zwaarte der feiten, en
dat de - aanleggers van de opschorsing
hadden kunnen genieten :
Overwegende dat de rechter ten gronde,
binnen de perken vastgesteld door de wet,
souverein de straf bepaalt welke op het
vaststaand verklaard wanbedrijf toegepast wordt en dat de gepastheid om gebruik te maken van de macht door artikel 9 der wet van 31 Mei 1888 bepaald
aan zijn vrije beoordeeling is overgelaten ;
Dat het middel, dienvolgens niet mag
aangenomen worden;
En overwegende dat de bestreclen beslissing geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, bet Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
11 Februari 1942: - 2e kamer. - TToorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.GeUjkluidende oonolusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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VERZEKERING TEGEN· OUDERDOM
EN VROEGTIJDIGEN DOOD. - WET
VAN 15 DECEMBER 1937, ARTIKEL 67. l\1ISDRIJF. VERJARING VAN DE PUBLIEKE
\'ORDERING. TERMIJN VAN EEN JAAR. VERTREKPUNT VAN DEZEN TERMIJN.

De p7tblielce vorclerin{t, uitgeoetend wegens het misdrijf voorzien bi.i artikel 67
der wet van 15 December· 1937, betrettende de verzelcer·ing tegen oudenlom en
vr·oegtijcligen doocl, ver·jaart cloor het
verloop vcm een jaar·.
Deze term·ijn begint met din dag waarop
het clienstcontract heeft opgehouden,
tenz·ij het misdr·ijf gepleegd wenl door
een we·rlcgever die, op het oogenblik van
het ophouclen van ·het dienstcontract,
1wg het geheel of een gecleelte van de
b-ij toepassing van ar·tUcelen 3, 7 en 63
.cler wet van 15 December 1937 te· ver1"·ichten njho7tdiitgen onder z·ich houdt.
In clit geval begint de termijn van een
jaar slechts te loopen te r·eJcenen ·van
den dag waar·op de afhoudingen aan het
verzelceringsorgan·isme zijn overgedragen. (Wet v. 15 December 1937, art. 69.)
De publieke vorclering uitgeoetend wegens
een misdrijf, voor·zien b-ij artilcel 67 der
wet van 15 Decernber 1937, en gepleegd
floor den aangestelde van den werlcgever·, verjaart cloor verloop van een jaar
te . relcenen ·van den dag waarop het
dienstcontr-act heett 01Jgehouden, ook
dan tvanneer de werlcgever nog het be.czr·ag van de bij toepassing van de artilcelen 3, 7 en 63 verTichte afho7tclingen
ondm· zich heeft.
(DEQUIMPAUL.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 5 Au·gustus 1941 gewezen door de rechtbank
van eersten aanleg te Bergen, zetelende in
·hooger beroep ;
Over het eerste middel : schending van
m·tikelen 67 en 69 der wet del. 15 December 1937 betreffende de verzekering tegen
de geldelijke gevolgen van ouderdom en
vroegtijdigen dood, doordat : het bestreden vonnis verklaart dat de verjaring der
'ten laste vim den aanlegger vastgestelde
overtredingen van een volle jaar is, ingaande met den dag waarop de afhoudingen aan de verzekeringsinstelling werden
overgemaakt, dan wanneer de overtredin~
gen - ten laste van den aanlegger vastgesteld verklaard en in het bestreden vonnis uitgelegd - verjaren na een Volle
jaar « ingaande met den dag waarop het
.dienstcontract ophoudt ll en dat deze verjaring ten behoeve van den aanlegger verJrregen was :
Overwe~nde dat de aanlegger vervolgd

was en veroordeeld werd om aan de algemeene Spaar- en Lijfrentekas, verzekeringsinstelling, binnen de acht dagen van
de inning der persoonlijke stortingen van
de aan de wet del. 15 December 1937 onderworpene personen, het bedrag dezer
stortingen samen' met het bedrag der
werkgeversbijdragen niet te hebben afgegeven door geen lijfrente zegels te plakken op de stortingskaart van de aan de
wet onderworpen personen ;
Dat het vonnis er op wijst dat de aanlegger geenszins de werkgever was der
aan de wet del. 15 December 1937 onderworpene personen, doch de aangestelde
van dien werkgever;
Overwegende dat deze overtredingen gesh·aft worden door de artikelen 7 en 67
der wet del. 15 December 1937;
Overwegende dat, volgens de vaststellirigen van den rechter over den grond,
het elienstcontract der onderworpene personen sedert meer dan twee jaar had opgehouden, toen het bestreden vonnis werd
uitgesproken;
Dat de 'verjaring van de openbare vordering, welke niet 'YaS geschorst geweest,
dus verkregen was, vermits artikel 69 der
voormelde wet beschikt dat de openbare
rechtsvordering voortvloeiende uit een
overtreding, cc door den werkgever of zijn
aangestelde ll,. van de bepalingen van arti. kel 67 verjaart na verloop van een jnar
ingaande met den dag waarop het dienstcontract ophoudt;
Overwegende dat, om te beslissen dat
de verjaring der openbare rechtsvordering niet was verkregen, het bestreden
vonnis ten onrechte hierop steunt dat,
luidens hetzelfde artikel 69, wanneer zooals in zake de werkgever bij het eindigen
van het dienstcontract het beclrag der
afhoudingen, bij toepassing van de arti. kelen 3, 7 en 63 gedaan, nog geheel of gecleeltelijk bij zich heeft, de verjaring
slechts begint te 1oopen den dag waarov
de afhoudingen aan de verzekeringsinstelling werden overgemaakt ;
Overwegende dat deze · laatste beschikking slechts van toepassing is, zooals haar
tekst het vermeldt, cc ten overstaan Yan
den werkgever die het bedrag der afhot1dingen nog geheel of gecleeltelijk onder
zieh heeft ll; dat ze niet mag uitgebreid
worden op de openbare yordering uitgeoefend tegen den aangestelde van den
werkgever, wanneer het beclrag der afhoudingen iri handen van dezen laatste ls;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het tweede middel, het Hof verbreekt
het bestreden vonnis voor zoover het den
aanlegger veroordeelt; beveelt clat het onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van de correctioneele
rechtbank te Bergen en dat melding ervan
zal geclaan worden op den kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; legt de

-17kosten ten laste van den Staat; zegt dat
er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
11 Februari 1942. - 2e kamer. - Voo?·zitter, H. Hodlim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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RECHTBANKEN. :___ MISDAAD.- BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK. - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN WERDEN NIET OPGEGEVEN. 0NBEVOEGDHEID , VAN DE 'CORRECTIONEELE
, RECHTBANK.
lV anneer de beschiklcing tot verwtJZtng
ncw1· de con·ectioneele rechtbank, betmffende een persoon wien een met opslttiting stratba1·en diefstal wordt ·ten
laste gelegd, de verzachtende omstandigheden niet opgeeft, is de con·ectioneele
1·echtbanlc niet bevoegd om lcennis te
nemen van flit misdrijf. (Wet van 4 October 1867, art. 1; wet van 23 Augustus
1919, art. 3.)

(WAEGEMANS.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 29 November 1941 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Voor zoover .het arrest den aanlegger
veroordeelt wegens poging tot omkooping
van openbare ambtenaren (betichting B) :
Overwegende dat de bestreden beslissing
geveld werd op een rechtspleging in dewelke de substantieele of <>P straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Voor zoover het arrest den aanlegger
veroordeelt wegens diefstal van een rij- .
wiel, diefstal die door artikel 469 van het ·\
Strafwetboek gelijk gesteld wordt met
eem diefstal gepleegd met behulp van geweld of beclreigingen (betichting A) :
Over het middel ex o1fficio : schending
val). artikelen 179 en 199 van het Wetboek
van Strafvorclering, 3 der wet van 23 Augustus 1919, doordat het Hof van beroep
niet bevoegd was om van gezegde betichting kennis te nemen :
Overwegende dat de aanlegger bij bescbikking der raaclkamer naar de correctioneele recbtbank is verwezen, en door
het bestreden arrest is veroordeekl geweest, om,' bedrieglijk, een rijwiel te bebben weggenomen ten nadeele van Coomans, met de omstancligbeid dat hij, op
VERBU.,

1942.- 2

beeterclaad betrapt, geweld gebruikt heeft
of bedreigingen beeft gedaan hetzij om
zicb in bet bezit van bet weggenomen
. voorwerp te bandbaven, hetzij om zijn
vlucbt te verzekeren;
Overwegende dat dit misclrijf door artikelen 4.61, 468 en 469 van bet Strafwetboek
met een crimineele straf gestraft wordt ;
Overwegende dat de raadkamer, ten
voordeele van den aanlegger, geen enkele
verzacbtencle omstancligbeid
aanbaalt
welke aanleiding zou geven tot het uitspreken van een correctioneele straf;
Waaruit volgt dat de correctioneele
recbtbank en bet Hof. van beroep niet bevoegcl waren om van de betichting kennis
te nemen;
Om die redenen, bet Hof verbreekt bet
bestreden arrest voor zoover bet den aanlegger veroordeelt wegens de beticbting A
alsook tot de kosten der publieke vordering; verwerpt de voorziening voor 't overige; beveelt dat onderbavig arrest zal
overgescbreven worden op de registers
van bet Hof van ber.oep te Brussel en dat
melding ervan zal gemaakt worden op den
kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt den aanlegger tot een
derde der kosten, bet overige ten laste
· van den Staat; verwijst de zaak alclus
omscbreven naar bet Hof van beroep te
Luik.
11 Februari 1942. - 2e kamer. - Vom·zitter, H. Hodlim, raadsbeer waarnemend
voorzitter. __:_ Verslaggever, H. Waleffe.Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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1° AANRANDING

DER
EERBAARHEID. - GEWELD. - GEVAL WAARIN DE
VERRASSING GEWELD UITMAAKT.
2° AANRANDING _ DER
EERBAARHEID. - GEWELD. - ARTIKEL 373 VAN
HET STRAFWET!lOEIL - GE>VELD UITGEOEFEND mr DE AANRANDING TE PLEGEN. - STRAF·
BAAR ZOOALS GEWELD AANGEWEND OP HF.T
OOGENBLIK ZELD' \'AN DE AANRANDING.
3° AA::TRANDING
DER
EERBAARHEID. - AANRANDING BESTAA'l' ZOODRA Jm
EEN BEGIN \'AN UITYOERING IS.
1 o De cwnrancling cle1· ee?·bctarheicl gepleegcl b'ij ve·r·rassing is een nanntnclinq
cler ee·rbnnrheicl getJleegd met geweld,
wnnneer, cloor cle hanclelingen van cle11
dacle1· van de ctam·ancling, het slachtojfer genooclzaakt is plotselinge en onvoorziene onzedelijl.:e clnden te o1ule?·gacm, waaraan het z·ich physiek niet
heett lcunnen ontt?-eklcen, tnaa1· waa·rtegen het zelcer weerstnncl- zon hebben

-18_qeboden, indien het bijtijds had kunnen
handelen (1).
De aarvranding (let· eerbaarhei(l met gewekl wordt bij artikel 313 van het Stratwetboelc gestratt, hetz·ij het geweld
wenl gebruilct op het oogenblilc zelf
wartrop de nanranding werd uitgevoerd,
hetz·ij het gewel(l wenl uitgeoeten(l ten
ein(le de fb(l!lt1"anding te plegen.
so De fb(tnranding (ler eerbanrheid best(tat
vnn zoodt·n er een beg·in van 1t-itvoering
is. (Strafwetboek, art. S74.)

zo

(MAGERMANS.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 3 December 1941 cloor het Hof van beroep te
Luik gewezen ;
Over het eerste micMel : schending van
artikel S73 van het Strafwetboek doorclat
llet bestr~len arrest clen aanlegger veroordeelt wegens aanranding cler eerbaarheid met geweld of bedreigingen gepleegd
ov den · Dersoon van Hendrickx (betichting A) en op den persoon van Ransolet
(betichting D), dan wanneer, in het eerste
geval, de rechter alleenlijk vaststelt clat
cle aanlegger het slachtoffer bij verras:'ling
lleeft aangeraakt, wat geen geweld of beclreiging kan uitmaken, en dat, in het
tweecle geval, enkel hierop gewezen wordt
clat de aanlegger het slachtoffer verplicht
heeft van zijn rijwiel af te stappen, door
!let den do01·gang af te snijden, wat geen
gewelcl kan uitmaken in de uitvoering
zelf van de aanranding der eerbaarlleicl :
Overwegende, wat !let eerste onclerdeel
van het midclel betreft, dat de verrassing
een geweld kan uitmaken in den zin
van artikel S7S van llet StrafwetboeK;
dat zulks het geval is wanneer het slachtoffer ten gevolge van de handelingen
van den dader der aanranding zich
verplicht ziet•de onverwachte en onv0orzienbare onzedige daden te ondergaan
waaraan het zich lichamelijk niet heeft
kunnen onttrekken, doch waaraan. het zeker weerstand zou geboclen hebben mdien
het bijtijds had kunnen handelen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
da1:, . in onderhavig geval, de verrass1ng
waartoe cle aanlegger zijn toevlucht had
genomen, een geweld uitmaakte;
Dat het middel in zijn eerste onderdeel
noch in rechte noch in feite opgaat;
Overwegende, wat het tweede onderdeel
van het micldel betreft, dat artikel S7S
van 'het Strafwetboek de aanrancling der
eerbaarheid met geweld straft, zonder ondersch~id te maken tusschen het · geval
'waarin de gewelcldaden slechts gebruikt
:1) V·N·br., 3 Juni 1940 (A1Testen van het
Hof van Ve,·b,·eking, 1940, blz .. 60; Bull. en
PASIC., 1940, I, 158).

werden op het oogenblik zelf van de uitvoering der aanranding en het geval
waarin die gewelddaden werden uitgeoefend met het inzicht de aanranding te
plegen;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel : schending van
artikel 97 der Grondwet cloordat het bestreden arrest om den aanlegger te veroordeelen wegens aanranding der eerbaar-.
heid met geweld of bedreigingen op den
persoon van Clignet (betichting 0) zich
bepaalt bij de vaststelling dat het slachtoffer bevestigt « dat het werd omver gestooten, met den knie tegen den grond
gehouden, de mond gestopt met de hand
door den beklaagde die zijn rok trachtte
op te stroopen )), dan wanneer de aanlegger in conclusie .staande hield dat, indien
er gebruik gemaakt werd van gewelddaden, echter geen aanslag op de eerbaarheid gepleegd is geweest, daar het slachtoffer zelf bekent dat het geen aanraking
ondergaan heeft :
Overwegende dat artikel 374 van het
Strafwetboek: zegt clat er aanranding der
eerbaarheid bestaat zoodra er een begin
van uitvoering is;
.
Overwegende dat de vaststellingen in
het bestreden arrest gedaan en ·door het
middel heerhaald, DP juiste wijze cle conclusie van den aanlegger beantwoorden,
vermits ze bewijzen, in strijd met de beweriug van dezen laatste, dat de bestanddeelen van een overeenkomstig de wet
strafbare aanranding der eerbaarheid
vereenigd zijn ;
Dat het middel clus in feite niet opgaat;
En overwegende, voor 't overige, dat de
bestreden beslissing geveld werd op een
rechtspleging in clewelke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesvroken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt cle
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
11 Februari 1942. - ze kamer .. - Voorzitter, H. Hodi.i.m, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslnggever, H. Waleffe.Gelijlcltticlencle concl1ts·ie, H. Raoul Hayoit
cle Termicourt, !).dvo<;aat~generaal.
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1° OPENBARE INSTEJI,LING.
OpRICHTING VAN EEN REEDS BES'l'AANDE VERJ•:ENIGING TOT OPENBARE INSTELLING.

2° GEZINSVERGOEDINGEN.
AARD
VAN DEZE INSTELLING. ~ 0PENBAHE DIENST.
So GEZINSVERGOEDINGEN. AANGENOMEN 'cOMPENSATIEKASSEN. 0PENBAHE
INSTELLINGEN. ·

-19nen erkennen, bene.veJs de omstandigheid
dat zij voorziet in een openbaren dienst,
het samen bestaan van de volgende voorwaarden vereischt wordt :
1 o Een wet /moet haar hebben opgericht
als een afzonclerlijken tak van het bestuur
1° Door een reeds bestaande private ver- en haar de bevoegdheid hebben toegekend
eeniging, met rechtspe1·soonlijlcheid, aan
om een eigen patrimoine te bezitten, d. i.
te nemen als zelfstanflig orgaan van een
haar een rechtspersoonlijkheid hebben ge'geven;
openbaren dienst, ve1·leent fle wet aan
2° Zij moet een zelfstandig bestuur hebflie ve·reeniging fle hoedan·iglwid van
ben afgescheiden van het algemeen Staatsopenba1·e instelling.
,
2o De uitreilcing van de gez·insvergoedin- bestuur;
gen is een openbare dienst, opgericht in
go Zij moet onder de contriJ!e van den
Staat staan (DE PAGE; Droit civil, d. I,
het sociaal belang, tot volfloening van
nr 506; Rep. prat. du droit belge, yo Doeen last die op de natie 1·ust.
go De aangenomen compenscttielcassen maine, n'" 20 en 27; ibid., yo Etablisscments pttblics et d'utilite publiqtte, nr• gg
vooT gezinsvergoeflingen, alhoewel opgericht als veTeenigingen zoncler winstgeen vlg.; verbr., 26 April1894, PASIC., 1894,
venfl floel door gegroepeenle werkgeI, 188) ;
vers, zijn openbare insteUingen. (Wet
Overwegende dat de wetgever met een
van 4 Augustus. 1930, gewijzigd door machtiging te eischen, die machtiging
kon. besl. nr 290 van go Maart 19g6,
afhankelijk te maken van zekere door cle
wet bepaalde voorwaarden, wat vorm,
artt. 6 en vlg.)
4° D.e aanlcoo}Jen verl"icht doo1· ae aange- statuten en voorwerp der aan te nemen
nomen compensatielcassen voor · gezinscompensatiekas betreft, alsmede met het
vet·goetlingen zijn vr·ij van fle overopleggen van een door de bevoegde administratie uitgeoefende contriJle, klaar en
arachttaxe en de tactutwtaxe, lcrachduidelijk den wil heeft doen kennen de
tens artilcelen 22, 4°, en 69, 1°, van het
Wetboelc tl€!1" met het zegel gelijlcge- · gemachtigde compensatiekassen niet tot
den rang van openbare instellingen te verstelde taxes.
heffen;
Dat, immers, de door deze maatregelen
(V. Z. W. D., ASSOCIATION TEXTILE [CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES], T. BESTUUR VAN FI- nagestreefde waarborgen, zonder nut zouden zijn moest de aangenomen compensaNANCIEN.)
tiekas een openbare instelling zijn die
noodzakelijk ondergeschikt is aan een
Het best1·eden vonnis, gewezen den
JOn Jamtari 1940 do01· cle rechtbanlc van _hoogere admiriistratieve overheid (verbr.,
26 April 1894, PASIC., 1894, I, 188; Luik,
ee1·sten aanleg te Gent, lttidde als volgt :
12 Juli 1929, ibid., 1929, II, 1g9) ;
Overwegende dat het -beheer van finanOverwegende dat door het feit zelf zich
cH~n, op ,15 December. 19g8, een dwangte belasten met een openbaren dienst van
bevel heeft doen beteekenen aan de veree- vercleeling, ingericht in een maatschappeniging zonder winstbejag «Association lijk belang, eischeres geen openbare insteltextile - Caisse d'allocations familiales,
ling Is geworden; clat men immers aldus
A. T. 0. A. F. ll;
dezen openbaren clienst, het maatschappeDat clit dwangbevel strekt tot betaling lijk belang waarin moet worden voorzien,
van g.495,60 frank voor rechten verschul- zou verwarren met den rechtspersoon die
digd krachtens artikelen 1 en 51 van het zich met dezen dienst heeft belast (verbr.,
W etboek cler met het zegel gelijkgestelde 26 April 1894, PASIC., 1894, I, 188) ; dat
taxes, uit hoofde van zekere aankoopen trouwens eischeres benevens de vercleeling
van geweefsels en eetwaren, en van van de ·wettelijke vergoedingen, ook ten
6.991,20 frank voor boeten krachteiJ,s arti- doel heeft het to~kennen van geboorte- en
kelen 42 en 7g van hetzelfde Wetboek;
zuigelingspremies en andere materieele
Overwegende dat voornoemde vereeni- voordeelen aan het personeel van haar
ging heeft verzet aangeteekend tegen dat leden, zoodat zij zich niet uitsluitend bedwangbevel; dat dit verzet gesteuncl is op last heeft met een dienst van algemeen
de bewering dat eischeres als gemachtigde belang;
vrije compensatiekas voor kindertoelagen
Overwegende, eindelijk, dat blijkt nit
een openbare instelling is waarvan cle de wet zelve van 4 Augustus 19go (art. 7g)
aankoopen, die niet geda:m werden met dat cle rechtspersoonlijkheid geriieten, als
!Jet oog op wederverkoop, vrijgesteW zijn openbare instellingen, aileen de organis·
van de overdracht- en factuurtaxes over- men, niet door private personen, maar
eenkomstig artikelen 22, 4°, en 69, 1 o, van door den wetgever, namelijk de Nationale
vermeld W etboek ;
Oompensatiekas, de officieele hulpkassen
Overwegende dat om aan eischeres het en de speciale . kassen, opger'icht bij kokarakter van openbare instelling te kun- ninklijk besluit; dat, integendeel, bedoeld
4° MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE 'l'AXES. - OvERDRACHTTAXE EN FACTUURTAXE. - AANKOOPEN GEDAAN DOOR COMPENSATIEKASSEN VOOR GEZINSVERGOEDINGEN.
- VRIJSTELLING.
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kassen zooals eischeres ;
Overwegencle dat uit al het bovenstaan·
de moet wonlen afgeleid dat eischeres
geen openbare instelling· is; dat het dienvolgens, wat betreft de.toepassing van de
gevorderde taxes, zoncler belang is na .te
· gaan of eischeres de door haar aangekochte waren heeft voortv.erkocht;
Overwegende... (zonder belang) ;
Om die reclenen, de rechtbank, alle andere G:onclusien van de hand wijzend, gelet op de artikelen 2, 37 en 41 van de wet
van 15 Juni 1935, ontvangt het verzet
doch verklaart het ongegrond; wijst het
af en zegt dat het dwangbevel beteekend
op 15n December 1938 zijn volle uitwerkselen zal hebben.
ARREST (1).

Gelet op het vonnis op tegenspraak door
de reclltbank van eersten aanleg te Gent
op 10 Januari 1940 gewezen;
Over llet eenig micldel tot cassatie :
scllending van artikelen 5; 6, 7, 13, 18 en
73, en, voor zooverre als noodig, van artikelen 8, Sb·is, 11, 12, 12bis, 14, 11septies,
58, 5Sbis en 59 van de samengeordende
wet van 4 Augustus 1930, lloudende veralgemeenfng der gezinsvergoedingen, en koninklijk besluit van 30 Maart 1936, tot
wijziging en aanvulling van genoemde
wet; van artikelen 22, 4°, en 69, 1°, en,
voor zooverre als nooclig, van artikelen 1,
42, 51 en 72 van het W etboek der met het
zegel gelijkgestelde taxes ; van artikel 97
van de Grondwet, dpordat het bestreden
vonnis weigert aan eis<;:heres, toegelaten
compensatiekas voor gezinsvergoedingen,
de lwedanigheid van openbare instelling
te erkennen, en weigert bijgevolg de aan
eisclleres gedane verkoopingen van de
overdracht- en factum·taxes outlast te
verklaren bij toepassing van artikelen 22
en 69 van het Wetboek der met het zegel
gelijkgestelde taxes, dan wanneer de lnstelling der gezinsvergoedingen een openbare clienst is, dat een aan heel de natie
opgelegde hulpsplicht beantwoordt, en dan
wanneer de met clezen openbaren clienst
gelaste inrichtingen hetzelfde algemeen
en gezamenlijk karakter' vertoonen, wat
de hoedaniglleid van openbare instellingen, zoowel aan de aangenomen kassen
als aan cle bij koninklijk besluit ingestelde kassen moet doen erkennen :
Overwegende dat, wanneer de wetgever
een . gekenmerkte openbare instelling wil
inrichten, waarvan hij al<~oo een afzon(1) De }e.zer vindt ·den tekst van de conclusie
van den heer advocaat generaal Roger Janssens de Bisthoven, in B1tll. en PASIC., H)42,
I, 48.

derlijkeri tak van het bestuur wil maken,
hij niet ·gehouden is daartoe op rechtstreeksche wijze over te gaan; dat hij er
zich kan bij bepalen de gronden aan te
cluiden waarop de openbare instelling zal
moeten steunen en aan de bestuursoverheicl den last over te laten de instelling
afzonderlijk in te richten; dat de wet
cloor alzoo de inrichting aan de regeering
op te dragen, clit inrichten aan de voorwaarden clie ze bepaalt mag onderwerpen;
Overwegende dat het in de macht staat
van den wetg·ever, tot de hoeclanigheid
van een openbare instelling te verheffen
eene voorbestaande en van privaten oorsprong vereeniging die reeds de rechtspersoonlijkheid geniet, met llaar aan te
nemen ten eenigen titel van een zelfstanclig orgaan van een openbaren dienst;
Dat, in strijd met wat het aang·eklaagd
vonnis beslist, de toegelaten kassen alclus
in de wet den titel zclf van hun instelling
vinden;
Overwegende dat de wetg~ver om te beletten dat deze kassen bescliouwd zouden
kunnen worden als hebbende een dubbel
statuut ten gevolge van de vereenigcle toepassing cler wetten van 27 Juni 1921 op de
vereenigingen zoncler winstgevend cloel en
van 4 Augustus 1930 op de· gezinsvergoedingen, in deze laatste wet beschikking·en
heeft ingebracht welke aan de eerste wet
het bijzonder stelsel aanpassen clat vermelcle kassen beheerscht en de mogelijkhekl zelf van deze dualiteit uitsluiten (zie
namelijk artt. 6, 7, 7bis en 1te1· der wet
cld. 4 Augustus 1930, gewijzigd en aangevulcl door het kon. besL del. 30 Maart
1936), waaruit volgt, in strijd met de
stelling van het vonnis, dat de intrekking
van de toelating nooclzakelijk de ontbincling meclesleept van cle vereeniging ·zonder winstbejag . ,clie als compensatieka~
toegelaten wordt en clit zonder dat haar
een vereeniging zou kunnen overleven, die
aan al de wetsbepalingen van 27 Juni 1921
beantwoordt;
Overwegende dat het uitbetalen der gezinsvergoedingen een openbaren dienst
uitmaakt, opgericht met het oog op een
sociaal belang en clie aan een plicht beantwoordt, welk volgens de beschouwing cler
wet op de natie rust; dat de natuur van
openbare inrichtingen erkencl is door artikel 73, alinea 1, der wet dd. 4 Augustus 1930,. gewijzigcl en aangevuld door koninklijk besluit del. 30 Maart 1936, aan de
bij koninklijk besluit ingestelde bijzondere. kassen, aan de hulpkas van den
Staat en aan de Nationale Compensatiekas; dat die natuur bijgevolg niet zou
kunnen ontkencl worden aan cle toegelatene kassen, welke een zelfde cloefbeoogen
en aan hetzelfde alg·emeen belang· beantwoorden;
Overwegende dat de toegelaten kassen
een tot het geheel behoorende deel uit-
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onontbeerlijke raderwerk is van het bijzonder bestuurlijk organisme waarvan ze
de volmaakte werking moeten verzekeren;
Dat, indien artikel 73, alinea 1, dezer
zelfde wet uitdrukkelijk heeft verklaard,
zonder de toegelaten kassen te vermelden,
clat de bij koninklijk besluit ingestelde
bijzondere kassen, de hulpkas en de nationale kas openbare inrichtingen zijn, dan
is het omdat deze hoeclanigheid zelve hun
rechtspersoonlijkheid in zich sluit, voordeel welk voor de toegelaten kassen uit
de voorafgaande instelling van een vereeniging zoncler winstbejag voortvloeit;
Overwegende dat deze beschouwing belet uit dezen tekst bij bewijsvoering ft contmrio af te leiden dat de wet aan de toegelatene kassen het karakter van openbare inrichtingen ontkent;
Overwegende dat, alhoewel uit het initiatief afkomstig van werkgevers in vereenigingen zonder winstbejag gegroepeerd,
de aangenomen lagere kassen niettemin
door cle toelating van den Staat openbare
diensten geworden zijn ;
Overwegende, overigens, dat onder de
benaming van vereenigingen zonder winstbejag, het stelsel aan de, waarvan sprake,
aangenomen lagere kassen opgelegd, zich,
in 't bijzonder en uitsluitelijk, als aanpassencl aan hunne openbare zending,
voordoet;
Overwegende dat deze aanpassing namelijk voorkomt uit de volgende bijzonderheden :
Om toegelaten te worden, mogen cle primaire kassen geen ander voorwerp hebben
dan de werken op beperkte wijze door gezegcle wet aangeduid (art. 8, 1°); hun
statuten moeten de streek vermelden,
waartoe de betrokken werkgevers moeten
llooren, en, desgevallend, llet ·beroep dat
ze dienen uit te oefenen (art. 8, 2°) ; behalve in twee duidelijk bepaalde gevallen,
is een toegelaten kas niet vrij de aansluiting van een lid te weigeren, die zich verbindt al de beschikkingen der statuten
en reglementen na te leven (art. 8bis) ; de
toelating door den Koning mag worden
ingetrokken wanneer de toegelaten kas de
wetsbepalingen niet nakomt die haar regeert (art. 13) ; de toegelatene kassen zijn
aan het dubbel toezicht van de regeering
en van de nationale kas onderworpert
(artt. 57 en 58) ; ze mogen slechts een leening aaiJ,gaan op voorwaarde ze daartoe
op voorhand door den bevoegden minister
gemachtigd zijn geweest (art. 73bis) ; artikel 74, alinea·'s 1, 2 en 3, stelt ze vrij,
evenals de andere kassen, van de kosten
der akten, zegel, registratie en griffie ctie
llet opnoemt; de toegelaten kassen :zijn
van de jaarlijksche taxe op de vereenigingen zonder winstbejag ontlast (art. 149
van het Wetboek over de erfenisrechten) ;
de door de werkgevers gestorten bijdra-

gen, welke de toegelaten kassen, zooals de
bijzondere kassen ·en de hulpkas, bevoorraden, zijn noch Nrijwillig, noch vrij,
doch verplicht en · wettelijk vastgesteld
(namelijk artt. 43, 44nonies, 48quinquies,
48semies, 63, 73q~tinq~Mes en 74bi.s) ; ze hebben iets van den aard eener aan den Staat
versclluldigde belasting, en moeten dezen
in de mogelijkheid stellen in een socialen
last te voorzien welke op hem weegt ; het
enkel verschil met de eigenlijk gezegde
· belastingen bestaat in het feit dat die
l:)ijdragen, in plaats van, zooals de belastingen, rechtstreeks aan den Staat betaald te zijn en door hem rechtstreeks
te zijn gebruikt, gestort worden aan kassen welke de Staat toegelaten of ingesteld
heeft, waarover hij contrule houdt, en
welke ·. gelast zijn ze onder zijn toezicht,
voor zijn rekening en in zijne vervanging
te heffen en te verdeelen volgens de wettelijke voorschriften (artt. 48quinq~ties,
48septies en 63) ; de bijdragen zijn niet
aileen voor de nitbetaling der gezinsvergoedingen aan de begunstigden bestemd,
doch ze moeten oak in ·de beheerkosten
der kassen voorzien (art. 46) ; alhoewel
op onrechtstreeksche wijze, is het dus de
Staat zelf die heel zijn materieelen steun,
zoowel aan de toegelaten kassen als .a an
de anderen, verleent; de cc bonis )) dezer
kassen llebben niet den aard van winsten,
maar zijn door de wet bestemd voor den
clienst van de instelling, om, volgens de
voorgesellreven wijze, verdeeld te worden
onder de primaire kassen en de nationale
kas (artt. 50 en 50bis) ;
Overwegende dat .uit deze bescllouwingen blijkt dat de aanlegster, toegelaten
eompensatiekas, een openbare instelling
is; dat ze bijgevolg van de overdrachttaxe evenals van de factuurtaxe op de
aan haar gedane verkoopen moet vrijgesteld worden en dit bij toepassing van artikelen 22, 4°, en 69, 1 o, van het Wetboek
der met het zegel gelijkgestelde taksen ;
Dat ·het middel derhalve gegrond is;
Om die ~·edenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven op de
registers der rechtbank van eersten aanleg te Gent en dat melding ervan op den
kant van de vernietigde beslissing zal gemaakt worden ; veroordeelt den verweerder in de kosten en verwijst de zaak naar
de reclltbank van eersten aanleg te Audenaarde.
19 Februari 1942. - 1e kamer. - TT 001'zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter.. - TTerslaggever, H. Istas. Gelijkl?tiflende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
VERBOD HOEVEBOTER TE KOOPEN BUITEN DE
AANGEWEZEN MARKTEN.- VERBOD DAT ENKEL
GELDT TEN AANZIEN VAN DEN AANKOOP REOHTSTREEKS BI,J DEN VOORTBRENGER GEDAAN.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. ~ BESLISSING DIE, IN HAAR FEITEL.IJKE REDENEN, GEEN
UITSPRAAK DOET OVER HET BES1'AAN VAN EEN
DER .BESTANDDEELEN VAN HET MISDRIJF. REOHTELIJKE REDEN GESTEUND OP DE WETSBEPALING DIE HET MISDRIJF OMSOHRIJFT. DUBBELZINNH}E REDENEN DIE AAN RET .HOF
VAN YERBREKING NIET TOELATEN ZIJN CONTE l\LE UIT TE OEFENEN.

1° Het in art'ilcel :2 van het beslltit van
:29 JuU 1940 gestelcle, en voo1· clen verbntUwr, clen verko01Jer in het klein of
in het gmot gelclencl ve1·bocl hoevebotm·
te lcoopen bltiten cle anngewezen mctrkten, is slechts vctn toe1Jctssing op den
awnlcoop geclawn rechtst1·eelcs bij aen
VOOI'tbl'engel' (1).
2° De besliss·ing cUe niet in feite ltitSJJmalc cloet ove·r het bestaa1i vnn een
cle·r bestwnclrleelen van het misclt'ijf, en
e·1· zich bij be1Je!'1ct cle wetsbe1Jctling, die
het misclt'ijf omsch1'i.ift, te ve1·melden
orn cle vei'OOIYleeUng van den belclaagcle
te staven, stewnt op rlltb belz-innige l'eclenen 'wellce ctnn het H of vnn verbrelcing
niet toelnten zijn contr6le ltit te oefenen.
Zooclnnige besliss·ing schenclt a1·tilcel 97
cle1· Gronclwet.
{RONFOSSE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest gewezen
door het Hof van beroep te Luik op
10 J uli 1941 ;
Over het micldel ex officio : schending
van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
was om te Bastenaken of elders in het
arrondissement Neufchateau, op 17 Augustus ·1940, buiten de markt hoeveboter
gekocht te hebben;
Overwegencle dat het bestreden arrest
in feite vaststelt dat de aanlegger de bater waarover het gaat gekocht lleeft buiten al de aangenomen markten, namelijk
buiten cleze van Bastenaken, in de nabijheicl derwelke « hij beweert zich te hebben
bevonden wanneer hij clien koop deed )) ;
clat · het arrest hem hoofdens dit feit,
krachtens artikel 2 van het besluit van
29 Juli 1940 veroorcleelt;
(1) Het besluit van 29 Juli 1940, vervangen
door het besluit van 17 Augustus 1940, werd
uitdrukkelijk opgeheven door het besluit van
6 September 1940, eenig artikel, 2'.

Overwegende dat het, in ZIJn beweegreclenen in rechte, nauwkeurig bepaalt
clat, luidens clit artikel, de verbruiker, de
kleinhaildelaar of de grossier enkel hoeveboter rechtstreeks vari den voortbrenger
mogen koopen op een cler markten vermeld op de aan gezegd besluit gehechte
lijst;
Overwegende clat, met zich daarna te
onthouden in feite uit te spreken +Jver de
omstandigheicl dat de aanlegger rechtstreeks van den voortbrenger boter zou
gekocht 1;lebben, hoofdbestanddeel van het
· misclrijf 'waarvoor het veroorcleelt, het arrest zijn beslissing steunt op dubbelzinnige redenen die aan het Hof van verbreking niet toelaten zijn toezicht uit te
oefenen en alzoo de in het middel bedoelde beschikking schendt;
Om die redenen, en zonder op de middelen aangehaald door den aanlegger acht
te slaan, het Hof verbreekt bestreden beslissing; beveelt dat onderhavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te Luik en dat
melding ervan zal worden gedaan op den
kant van het vernietigde arrest; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te BrusseL
25 Februari 1942. - 2• kamer. - Yoo·rzUter, H. Hodilm, raadsheer waarnemencl
voorzitter.- Yerslaggever, H. Deleuze.Gelijkluiclencle conclus·ie., H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaaL
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4 Maart 1942.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. S1'RAFZAKEN. DEELNEMING AAN EEN MISDRIJF. REOHTER HEEFT
NIET DE BESTANDDEELEN VAN DEZE DEELNEMING
VASTGESTELD. VEROORDEELING NIE'r MET
REDENEN. OMKLEED.

Is niet met 1·eclenen ornlcleecl cle veroorcleeling ltitgespl·olcen om << ltls dnde1·,
mecleclncle·r of mecleplichtige )) het wwnbecl!'ijf va.n ovlichting te hebben gepleegcl, inclien de l'echtel' niet het bestnan heeft vastgesteld vnn cle bestnntlcleelen cl-ie de cleelneming nnn een wwnbeclr·ijf we_ttel-ij lc
strnjbna1· mnlcen.

.(Grondwet, art. 97; Strafwb., artt. 66
en 67.)
(PALLEMANS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 14 November 1941 gewezen door het Hof van
beroep te Luik ;
Over het middel ambtshalve opgeworpen
en op de schending van artikel 97 der
Grondwet gesteund
Overwegende dat het lJestreden arrest
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den aanlegger veroordeelt om als << dader,
mededader of medeplichtige ll een oplichting te hebben gepleegd;
Overwegencle echter dat het arrest het
bestaan niet vaststelt van de bestanddee-"
len die wettelijk vereischt zijn tot de bestraffing van de deelneming aan een oplichting, hetzij als dader, hetzij als medeplich tige;
"
Dat het arrest aldus het Hof niet toelaat na te gaan of de uitgesproken veroordeeling al dan niet overeenkomstig de wet
is, en derhalve artikel 97 der Grondwet
schendt;
Om die redenen, het Hof verbreeR:t het
bestreden arrest; beveelt dat het onderhavig arrest overgeschreven zal worden
op de registers van het Hof van beroep
te Luik en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing; kosten te dragen door
den Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
4 Maart 1942.- 2" kamer.- Voorzitte1·,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Fauquel. Gelijlcluidencle concl~tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, a.dvocaat generaal.
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12 Maart 1942.

de toepassing wordt gevo1·de1·d van een
beslissing, die wenl verleend door een
over betwiste zalcen oordeelend"e administmtieve jm·isclictie, hebben de macht
om te onderzoelcen of tegen die besriss·ing geen bij de wet toegestaan beroep
wenl ingesteld en of zij niet werd ge~oezen ove1· een geschil dat, overeenlcomstig de ~oet, ~t'itslttitend tot de bevoegdheia van de 1·echtbanlcen behoort;
voor het "Ove1"ige is het onde1·zoelc naar
cle wettelijlcheid, voorzien bij artikel107
der G,roncltL•et, beeindigd cloor de beslissing van cle administ1-atieve jttrisdictie
zelf.
3o De lwaoht van het gewijsde en, de1·halve, het vet·moeclen van overeeJlStemming met de wet, geldt, ten aanzien van
de rechtbanken even als van de partijen,, voo1· de beslissingen van de over
betwiste zalcen oonleelencle administratieve ju1'isclicties, wanneer clie besliss·ingen niet door het be1·oep get1·otJ"en
zijn "en niet wenlen gewezen over een
geschil waarvwn de beoordeeling bij de
wet is opgedragen aan de rechtbanken.

(GEMEENTE VLIERZELE, T. NUTTINCK.)
De Heer advocaat genemal R. Hayoit
cle Tennicourt heett geconchtdeerd als
volgt :

1° BEJWIJS. - BEWIJSKRACHT DER AKTEN.
- BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE. RECHTER HEEFT AAN DIT BESLUIT EEN "DRAAGWIJDTE TOEGEKEND, DIE NIET IN STRIJD IS
MET ZIJN TEKST. - GEEN SCHENDING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN RET BESLUIT.
2° REOHTERLIJKE MACHT.- ToEPASSING VAN DE BESLISSING VAN EEN OVER BETWISTE ZAKEN OORDEELENDE ADMINISTRATIEVE
JURISDICTIE, AANGEVRAAGD VOOR DE RECHTHANKEN. - 00NTROLE VAN DE WETTELIJKHEID VAN DIE BESLISSING DOOR DE"RECHTBANKEN. - GRENZEN.
3° GEWIJSDE.- DoOR EEN OVER BETWISTE
ZAKEN OORDEELENDE ADMINISTRATIEVE JURISDICTIE GEGEVEN BESLISSING, WAARTEGEN GEEN
BEROEP WERD INGESTELD. - BESLISSING NIET
VERLEEND OVER EEN GESCHIL DAT TOT DE BEVOEGDHEID DER RECHTBANKEN BEHOORT. GEWIJSDE BESTAAT TEN AANZIEN VAN DEZE
RECHTBANKEN EVENALS TEN Ai\NZIEN VAN DE
PARTIJEN.

Op 23 Januari 1935 heeft de gemeente
Vlierzele de verweerders v66r de rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde
gedagvaard om zich te hom·en veroordeelen tot het afbreken van bouwwerken,
zonder machtiging opgericht op gronden
die tot achteruitbouwen bestemd waren.
Bij vonnis dd. 10 April 1936 besliste de
eerste rechter clat de eisch gecleeltelijk
gegrond was en dienvolgens veroordeekle
hij cle verweerders tot het afbreken van
een pilaster, opgericht in strijcl met het
besluit van de bestenclige cleputatie cld.
28 October 1932. Voor het overige werd
de eisch afgewezen omdat de verweerders
door voormeld besluit wel gemachtigd
werclen om, volgens een afiijningsplan van
het jaar 1908, bouwwerken op te richten.
, Op beroep· van de gemeente Vlierzele
wercl die beslissing bekrachtigcl door het
Hof van beroep.

1° Schendt niet de bewijslcracht van een

Het eerste miclclel, tot staving cler voorziening aangevoerd, steunt op de schending van artikelen 1319-1320 van het Burgerlijk Wetboek- miskenning van de bewijskracht der akten - en op de schending van artikel 97 der Gronclwet, claar
het arrest vaststelt dat de bestendige cleputatie, door haar besluit del. 28 October
1932, eeli b.eslissing van het schepencollege
der gemeente Vlierzele, op verhaal van·de

door de bestendige dep~ttatie van den
p1·ovincialen raad ve1·leend besluit, het
an·est waarbij het Hot van beroep, zonde1· dat het in strijd lcomt met de bewoordingen van het besluit, van de verschillende verlclaringen waarvoor het
vatbaar is clegene aanneemt die un-t de
feiten van het geding blijlct te volgen.
2° De hoven en 1·echtbanken v66r welke

*
* *

-24belanghebbenden - de verweer<lers - had
gewijzigd, dan wanneer uit de bewoordingen van dit besluit_ vloeit dat de deputati-e
uitspraak heeft gedaan b'ij gebrelce van
besliss·ing van bet schepencollege en dan
wanneer, in alle geval, bet arrest clienaangaande niet met redenen omkleed is.
De eerste tak van het middel kan dus
samengevat worden als volgt : Het arrest
stelt vast dat cle bestendige deputatie een
beslissing van liet schepencollege heeft
gewijzigd. Welnu, dergelijke vaststelling
is in strijd met de bewoordingen zelf van
het besluit cler bestenclige deputatie, dewijl clit besluit er op wijst dat uitspraak
wordt gedaan op een verhaal ingediend
door een der verweerclers tegen cle nalat-igheicl, van het gemeentebestuur, toelating tot bouwen te verleenen.
Waar is het dat vDormeld besluit alzoo
gemotiveerd is : << Gezien het rekwest van
17 September 1932 door den beer Jozef
Nuttinck, van Vlierzele, ingediend tegen
de nalatigheid van het gemeentebestuur
hem toelating tot bouwen te verleenen. ))
Edoch, welke is de juiste clraagwijdte
der woorden « tegen de nalatigheid, l'an
het gemeentebestuur, toelating tot bouwen
te verleenen ))? Daarin ligt de kern van
het vraagstuk.
Die bewoordingen zijn, inderdaad, voor
verschillende verklaringen vatbaar. De
beteekenis ervan kan zijn dat het gemeentebestuur over bet verzoek van de verweerders geen enkele beslissing, zelfs op
stilzwijgende wijze, heeft getroffen : dit
is de verklaring door de aanlegster aangenomen. Maar de tekst van het besluit
kan ook in dezen zin opgevat worden clat
het schepencollege heeft beslist alle beslissing over den gron(l te schorsen', ofwel
nog dat de weigering tot uitspraak, in
het onderhavig geval, met een weigering
van toelating moet gelijkgesteld worden.
In die laatste twee gevallen gaat bet wel
over een « beslissing )),
Tussch~n die verklaringen moest de
rechter de voorkeur geven aan deze die
met de werkelijkheid, t. t. z. met de feitelijke gegevens cler zaak, overeenstemde (1).
Het Hof ·van beroep heeft geoordeeld
da t er, terzake, een beslissing· getroffen
werd. Die verklaring spreekt geenszins
den tekst van bet besluit tegen. Het middel, wat zijn eersten · tak betreft mist
rechtelijken grondslag.
'
De aanlegster - tweede tak van het
middel - houdt staande dat bet arrest de
genomen conclusie niet beantwoordt, althans op volmaakte wijze. Welnu door de
vaststelling clat terzake een beslissing wel
getroffen was, heeft bet Hof van beroep
(1) Cass., 25 Septemb-er 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, 356).

' klaar en duidelijk de- conclusie beantwoord.

***
Het tweede middel tot verbreking voert
tegen het arrest aan dat dit laatste ten
onrechte geweigerd heeft den eisch tot bet
afbreken der bouwwerken in te willigen
omdat de rechterlijke macht niet bevoegd
was om de geldigheid cler alcten van eigenlijlce t·ecl~tspraalc, door bestuurslichamen gesteld, te beoordeelen, dan wanneer
artikel 107 der Grondwet alle bestuurlijke
besluiten en! verordeningen onderwerpt
aan bet toezlCht der hoven en rechtbanken.
De aanlegster neemt dus aan dat cle
kwestieuze akte - bet besluit dd. 28 October 1932 - een alcte van eigenlijlce
rechtspraalo is of althans belwist zij cUt
karakter riiet, alhoewel dit laatste, naar
mijn bescheiden meening, wel voor betwisting vatbaar is (2). Doch we staan v66r
een burgerlijk geschil en bet Hof mag dus
ambtshalve geen middel aanvoeren tot
staving der voorziening.
De enkele vraag, die opgelost moet worden en die, trouwens, van bijzonder kieschen aard is, kan alzoo samengevat worclen : zijn de hoven en de rechtbanken
bevoegd om de wettelijkheid te beoordeelen van een alote van eigenlijlce rechtspraalc cloot· een bestuurlijloe rechtsmacht
gestelcl?

Een elikele rechtschrijver heeft, bij
mijn weten, dit vraagstuk behandeld.
ERRERA (3) doet opmerken : «La Constitution, en parlant des arretes et reglements generaux, provinciaux et locaux,
entend tons les actes administratifs, mais
ces actes seulement. Si l'autorite centrale,
provinciale ou locale prend une decision
contentie~tse, celle-ci est couverte par la
J)resompti.on de chose jugee a l'egal d'tme
decision judiciaire proprement elite peu
importe qu'elle emane du Roi ou 'd'un
corps administratif. ))
·
Andere rechtschrijvers wijzen el' alleen
op dat artikel 107 van toeJ)assing is OlJ
alle bestuurlijke akten en beslissingen (4).
Het vonnis a q~to had zich beJ)erkt tot
de beslissing dat de besluiten genomen
door de bestendige deputatie, binnen clen
(2) Zie CAPART, D1·oit administ1·atij, 1930,
blz. 321; ORBAN, D•·oit constitutionnel de la
Belgique, b. II, blz. 339, die als voorbeeld van
alde van niet-eigenlijke rechtspraak aanduiden : c'est le cas de !'article 90, §§ 7 et 8, de
la loi commimale.
(3) Traite de dr. puhlic belge, 1918, biz. 267,
§ 173.
(4) "ORBAN, b. III, biz. 257; CAPART, op. cit.,
blz. 320 en vlg.; VALERIUs, Concessions et regies communales, 1920, b. I, blz. 324 en vlg.
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de gemeentebesturen bindend waren, behoudens i:tet verhaal bij den Koning in de
gevallen uitdrukkelijk voorzien door de
wet, en dat de rechtbanken niet bevoegd
waren om, op verhaal eeher gemeente, de
regelmat-igheicl en de gegronclheicl eener
beslissing van de bestendige deputatie te
beoordeelen.
Het bestrec1en arrest heeft die motiveering tot het zijne niet kunnen maken,
daar de aanlegster betwistte dat de bestell(lige deputatie uitspraak zou hebben
geclaan binnen de perken van haar wettelijke bevoegdheid. De aanlegster hield
o. m. staande dat de bestendige deputatie,
die een rechter van hooger beroep is, als
eerste rechter was opgetreden, wat buiten
!war bevoegdheid zou vallen.
Het arrest spreekt zich dus op meer
breede wijze uit : << Overwegende dat de
rechterlijke macht, indien zij een onderzoek vermag te doen naar de geldigheid
vari de werkelijke daden van bestuur, dat
recht niet bezit ten aanzien van daden
van eigenlUke rechtspraak, welke door
bestuurslichamen worden gesteld ;
>> Dat wanneer de bestendige deputatie,
op verhaal van de belanghebbenden, een
beslissing van het schepencollege van
Vlierzele heeft gewijzigd, zij heeft gehandeld als administratieve rechtbank, wier
besluit ook voor de rechterlijke macht
bindend is. >>
Waar ligt de .waarheid? ,Welke stelling
stemt met de wet overeen?
Naar mijn oordeel client er hier onderscheid gemaakt te worden tusschen,
eenerzijds, de bevoegdheid van de bestuurlijke rechtsmacht en, anderzijds, den
vorm en den grond van de gewezen beslissing (1) .
·
·
Wat bet1·ett de bevoegclheicl :

sing, alhoewel definitief, door een andere
bestuurlijke rechtsmacht zou hebben moeten worden gewezen, dan hoort het de
rechterlijke rechtbanken niet toe het vermoeden van het gewijsde te miskennen,
dat door de wet is toegekend aan aUe beslissingen

van

eigenlijke

1·echtspraak,

welke de rechter ook weze van wien ze
uitgaan.
Die zienswijze is hoegenaamd niet in
strijd met artikel 107 der Grondwet, daar
dit artikel, zooals l:ilrrera het terecht doet
opmerken, de beslissingen van eigenlijke
rechtspraak niet beschouwt als bestuurlijke akten, ook wanneer ze door een bestuurlijke rechtsmacht zijn gewezen.
Het staat buiten kijf dat de in artikel107 bevatte bepaling cloor allen 1·echter
in geschil (juge au contentieux) client nageleefd (2). Trouwens ligt het bewijs daarvan in artikel 93 der Grondwet, dat, wat
de betwistingen nopens politieke rechten
aangaat, uitdrukkelijk bepaalt dat die betwistingen nu eens aan het oordeel der
rechtbanken van de rechterlijke orde, dan
weer aan een anderen rechter onderworpen worden. Het ware volstrekt onverdedigbaar dat artikel 107 geen toepassing
zou vinden, telkens als dergelijke betwistingen door een bestuurlijken rechter
worden berecht.
l:ilens aangenomen dat artikel 107 ook
door de bestuurlijke rechtsmachten client
nageleefd, wanneer zij over betwiste zaken beslissen, volgt logischerwijze daaruit
dat die beslil}singen zelf buiten de bepaling van voormeld artikel vallen, net als
de beslissingen d~r rechterlijke rechtsmachten.
\
Moest het trouwens anders zijn, dan
diende ook aangenotnen te worden dat de
beslissingen der bestuurlijke rechtsmach
ten, zelfs wanneer ze defi:ditief en van
eigenlijke rechtspraak ZlJn, nimmer
kracht van gewijsde zouden verkrijgen !

De hoven en rechtbanken zijn niet gehouden tot de toepassing van een beslisW at aangaat den vonn en den groncl
sing der bestuurlijke rechtsmacht, gewezen over een zaak die binnen hw~ eigen van cle lieslissing :
bevoegclheicl valt. Tot staving van die
Klaar is het dat de rechterlijke macht,
zienswijze roep ik geenszins de bepaling waarvoor de toepassing van de beslissing
van artikel 107 der Grondwet in; ik ver- der bestuurlijke rechtsmacht ·wordt gewijs alleen naar het beginsel dat het tot vorderd, moet nagaan of de akte, die haar
de bestuurlijke overheid niet kan behoo- . voorgelegd is, wel een beslissing en' ook
ren de rechterlijke rechtbanken te ontlas- een beslissing van eigenlijke rechtspraak
ten van een verplichting die hun door de uitmaakt.
Daarentegen zijn de rechterlijke rechtswet wordt opgelegd, namelijk kennis te
nemen van de betwistingen die aan hun machten niet bevoegd om na te gaan of de
jurisdictie voorbehouden zijn door den beslissing al dan niet gegrond is en evenwetgever.
min om een contr6le nit te oefenen over
Gaat het, integendeel, om een geschil de regelmatigheid van de v66r den bevan rechtsgebied onder verschillende be- stuurlijkerr rechter gevoerde rechtsplestuurlijke rechtsmachten, beweert de betrokkene partij dat de bestuurlijke beslis-

(2) Les mots « com·s et tribunaux », aldus
op. cit., biz. 292, dans l'article 107,
comprennent aussi les juridictions administratives dans l'exercice de leurs attributions con,
tentieuses.

CAPA~T,

I (1) Zie cass., 11 DeC'Blllber 1905 (Bull. en
PAsrc., 1906, I, 57); 10 Juni 1926, twee arresten (ibid., 1926, I, 12 en 15).
I
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:ging. Inzonderheid hoort het hun niet
toe een onderzoek in te stellen nopens het
naleven, v66r en door den bestuurlijken
rechter, van al cle cloor de wet voorgeschreven rechtsvormen. Dit ware inclerdaacl de opdracht van den bestuurlijken
rechter in hooger beroep. Maar wanneer
de beslissing door geen wettelijk verhaal
bestreden is en alleen haar toepassing op
het spel staat, dan kan er van dergelijke
·controle geen spraak meer zijn. De beslissing, definitief zijnde, is wettelijk vermoed overeenkomstig de wet te zijn gewezen.
Ret lijdt eveneens geen twijfel dat de
gTond der zaak aan het toezicht cler rechterlijke overheid ontsnapt, dewijl de beslissing kracht van gewijsde heeft verkregen.

***
Ziehier nu wat de aanlegster, in haar
·cm~clusie v66r het Rof van beroep, staande hield in verband met de onwettelijkheid of met cle ongeldigheid van het besluit der bestendige cleputatie.
In geenen deele heeft zij aangevoercl dat
de door dit besluit getroffen beslissing in
de bevoegclheicl van een rechterlijke rechtbank zou vallen. Zij beweerde, in hoofdonle, dat de bestendige deputatie, die
alleen een rechter in hooger beroep is,
over geen bevoegdheid beschikte om over
de zaak te beslissen, vooralee1' het schepencollege zelf een beslissil;tg hacl getroffen. Ret ging dus over een geschil van
bevoegdheid tusschen _twee bestuurlijke
overheden. De bestendige deputatie heeft
haar bevoegdheid gehulcligd en die beslissing is definitief. Uit de overwegingen die
voorafgaan blijkt dat die beslissillg door
de rechterlijke overheid niet kan worden
herzien.
Ten tweede, heeft de aanlegster staande
gehouden dat het besluit ongeWig was,
daar de verweerders geen aanmaning hadden gegeven aan de gemeente Vlierzele.
Ret g-old hier een vraagstuk dat op de
ontvankelijkheid cler vordering sloeg. Ret
besluit heeft desondanks de vordering
ontvankelijk verklaard en die beslissing
is, v66r de rechterlijke rechtsmacht, voor
geen verhaal vatbaar.
Ten slotte wees de aanlegster er op dat
de_ bestendige cleputatie uitspraak had gedaan v66r het verstrijken der drie weken
binnen dewelke de gemeente Vlierzele
de aanvraag tot afpaling beantwoorden
kon (art. 5 der samengeordende wetten
van 1 Februari 1844, 15 Augustus 1897 en
28 Mei 1914). Dit verweermicldel houdt
verband met de rechtspleging v66r de bestuurlijke rechtsmacht gevoercl. Edoch,
d~ regelmatigheid van die rechtspleging
wordt niet aan de controle van de rechterlijke rechtsmacht onderworpen.

Aldus kom ik tot het besluit dat het
bestreclen arrest in te ftlgemeene ·bewoordingen opgesteld is, d. w. z. dat het ten
onrechte geen enkel onderscheid maakt
tusschen de reclenen clie aangevoerd worden kunnen tegen de wettelijkheid eener
beslissing van eigenlijke rechtspraak, gewezen door de bestuurlijke rechtsmacht,
en alclus zonder eenig voorbehoud aanneemt dat dergelijke beslissing, in alle
geval, voor de rechterlijke macht bindend
is.
Doell, gelet pp de reclenen die tm· Zftke
naar voren gebracht :werden door de aanlegster, is het beschikkencl gedeelte van
het arrest volkomen gerechtvaardigcl.
Besluit : verwerping van de voorziening; veroordeeling van de aanlegster tot
de kosten en tot een vergoeding van
150 frank.
·
ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 3 November 1938 gewezen cloor het _Rof van
beroep te Gent ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek over de trouw aan de
akten verschuldigd; 117 en 118 van de pro·
vinciale wet van 30 April 1836, door koninklijk besluit van 27 November 1891 samengeordend; 97 van de Grondwet; 141
en 142 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, door· koninklijk besluit
nr 224 van 24 December 1935 gewijzigd,
en 470 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, door koninklijk besluit
nr-300 van 30 Maart 1936 gewijzigd, voor
zoover de _bestreden beslissing in feite
vastgesteld heeft dat de bestendige deputatie van den provincieraad van OostVlaanderen, door haar besluit del. 28 October 1932, een beslissing van het schepencollege van de gemeente Vlierzele, op verhaal cler belanghebbenclen, gewijzigd had,
clan wanneer er uit de bewoonlingen van
gezegcl besluit der bestendige cleputatie
voortvloeit dat deze laatste, bij gebre~>.e
aan beslissing van het schepencollege van
Vlierzele, uitspraak geclaan heeft op verhaal van een der verweerders in verbreking, den heer Joseph Nuttinck, ingediend
tegen << cle nalatigheid van het gemeentebestuur hem toelating tot bouwen te verleenen ll, en wanneer de besluiten der partijen die· feitelijke omstandigheicl erkenclen, en eischeres tot verbreking die omstandigheicl uitclrukkelijk inriep als het
besluit cler bestendige deputatie onreg·elmatig makencle ; dat zoo cloende, de bestreclen beslissing op de cloor- eischeres
tot verbreking opgeworpen middelen niet
volmaakt geantwoord heeft, en niet overeenkomstig de wet met redenen is omkleecl :
Overwegende dat het bestreden arrest
als vaststaancl feit houdt dat de aanleg-
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ster in verbreking een beslissing heeft gewezen; dat dergelijke vaststelling in prindpe bindend is; dat echter, daar de aanlegster aan den rechter verwijt uit ·het
besluit der bestendige deputatie de dato
28 October 1932 het bestaan van die beslissing te hebben afgeleid in strijd met de
bewoonlingen zelf van dit besluit, de
grond van het middel dient onderzocht
te worden, voor zoover dit laatste op de
miskenni!lg der bewijskracht van hoogerbedoeld besluit steunt ;
OveYwegende dat in dit besluit is vermeld dat uitspraak wordt gedaan op het
verhaal in dato 17 Septemoer 1932 ingesteld door den heer Joseph Nuttin_ck « tegen de nalatigheid van het gemeentebestuur van Vlierzele hem toelating tot bonwen te verleenen ll ; dat door het bestreden arrest aangenomen wordt dat dit besluit de beslissing van het schepencollege ·
van Vlierzele gewijzigd heeft, beslissing
waartegen de belanghebbenden, nu verweerders in verbreking, hun verhaal hebben ingesteld ;
Overwegende dat uit vermeld besluit
der bestendige deputatie niet blijkt dat
het schepencollege van Vlierzele, zelfs op
stilzwijgende wijze, geen beslissing zou
getroffen hebben; dat, inderdaad, de bewoordingen << verhaal tegen de nalatigheid
van het gemeentebestuur hem toelating
tot bouwen te verleenen ll niet noodzakelijk onderstellen dat de gemeente hoegenaamd geen beslissing had getroffen ; dat
die woorden, inzonderheid, kunnen beteekenen dat de aanlegster in verbreking beslist had het recht doen over· den grond
van het verzoek tot toelating op te schorten, ofwel nog dat, in het onderhavig geval, haar aanhoudende weigering om over
dit verzoek uitspraak te doen gelijk stond
met een beslissing van weigering om toeluting tot bouwen te verleenen;
Dat, ·daar het besluit aldus voor verschillende vetklaringen vatbaar was, de
rechter over den grond- zonder in strijd
te vallen met de bewoordingen van het
besluit - de voorkeur moest geven aan
deze die, volgens hem, met de feitelijke
gegevens der zaak overeenstemde; dat
dergelijke verklaring, bijgevolg, geen rriiskenning van de bewijskracht van het besluit kan uitmaken;
Dat het bestreden arrest, door in zake
het werkelijk bestaan eener beslissing van
het schepencollege vast te stellen, de conClusie ·der partijen heeft beantwoord ;
Dat het middel, wat zijn eersten tak
·betreft, rechtelijken gr;0ndslag mist, en
dat de tweede tak in feite niet opgaat ;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 92, 93, 97 en 107 van de Grondwet; 90, 7°, van de gemeentewet ·van
30 Maart 1836, door koninklijk besluit van
27 _November 1891 samengeordend; 90, so,
van gezegde wet, gewijzigd door de wet
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van 15 Augustus 1897; 4, 5, 7, 8, 9 en 10
van de wet van 1 Februari '1844 over de
wegenpolitie, gewijzigd door de wetten
van 15 Augustus 1897 en 28 Mei 1914, voor
zoover het bestreden arrest geweigerd
heeft den eisch tot het afbreken der bouwwerken door verweerders in verbreking
opgericht aan te nemen, om reden dat het
oprichten ervan door een besluit der bestendige deputatie van den provincieraad
van.Oost-Vlannderen, in datum 28 October
1932, gemachtigd werd, en de rechterlijke
macht het recht niet heeft om over de geldigheid van_ de akten van eigenlijke rechtspraak door bestuurslichamen gesteld, te
onderzoeken, dan wanneer artikel107 van
de Grondwet op uitdrukkelijke en algemeene wijze op de hoven en rechtbanken
· de verplichting legt de wettelijkheid te
onderzoeken der algemeene, provinciale
en plaatselijke besluiten en verordeningen, wier toepassing hun wordt gevraagd
ter gelegenheid van een geldig ter hunner
kennis gebracht geschil, en dat, bijgevolg,
het Hof van beroep de verplichting had
in aanmerking te nemen de middelen door
eischeres -in verbreldng ingeroepen tegen
het besluit der bestendige deputatie, van
28 October 1932, op grond der bepalingen
van de gemeentewet en van de wet over
de wegenpolitie, en dat, bij gebreke eraan,
het Hof de hierboven vermelde wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende, eenerzijd~, dat de aanlegster het arrest niet tJetwist in zoover
dit laatste beslist dat het besluit der bestendige deputatie van den 'provincialen ,
raad van Oost-Vlaanderen, in 't middel
bedoeld, een akte van eigenlijke rechtspraak was;
Overwegende, anderzijds, dat uit de tot
staving der voorziening neergelegde stuk-·
ken blijkt dat de aanlegster v66r het Hof
van be1'oep niet heeft staande gehouden
dat vom·meld besluit uitspraak deed over
een geschil dat in de bevoegdheid van de
rechterlijke rechtsmacht viel; dat ze enkel beweerde dat de bestendige deplitatie
uitspraak had gedaan wanneer ettelijke
voorgeschreven rechtsvormen niet vervuld
werden en de door de wet vereischte termijnen niet verloopen waren, en zelfs
wanneer het schepencollege geen beslissing had getroffen, alhoewel de bestendige
deputatie aileen in hooger beroep kan uitspraak doen;
Overwegende dat de hoven en 'rechtbanken, waarvoor toepassing wordt gevraagd
van een beslissing van eigenlijke rechtspraak dom; een bestuurlijke rechtsmacht
getroffen, verplicht zijn na te gaan of tegen die beslissing een door de wet toegelaten verhaal niet is ingediend, en, daarenboven, · of de beslissing niet getroffen is
over een geschil dat door de wet voor de
kennisneming van de rechtbanken der rechterlijke orde behouden is; dat, inderdaad,

de enkele omstandigheid, dat door een bestuurlijke rechtsmacht uitspraak werd
gedaan, de hoven en rechtbanken niet kan
ontlasten hun eigene opdracht .te volbrengen, inzonderheid kennis te i:temen van cle
geschillen welke de wet hun voorbehoU{lt
en hun oplegt te berechten;
Doch overwegende dat, onder dat voorbehoucl, het gezag van bet gewijsde, en,
bijg·evolg·, bet vermoeden van overeenstemming met de wet behooren zoowel
aan de beslissingen van eigenlijke rechtspraak van het bestuur, als aan die van
de rechtbanken, en zich en aan den rechter en aan de partijen oplegt; dat de
rechtvaardiging ervan namelijk hierin
ligt dat alle eigenlijke rechtsmacht, ware
ze zelfs van bestuurlijke orde, tot de' naleving van artikel ·107 der Grondwet gehouden is; dat daaruit volgt dat het toetsingrecht, voorzien bij artikel 107 der
Grondwet, als reeds door de beslissing
zelf van de administratieve rechtsmacht
uitgeput voorkwam, en dat, door te beslissen clat bet hem niet behoorde wegens
de door cle aanlegster aangevoerde onregelmatigheden de toepassing van bet besluit der bestendige deputatie te weigeren, de rechter over den grond de in
't micldel bedoelde wetsbepalingen geeuszins heeft geschonden ;
.
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens de verweerders.
12 Maart 1942. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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KAMER. -

18 Maart 1942.

BEROEP.- STRAFZAKEN. 1 VERBEURDVERKLARING BEVOLEN DOOR RECHTER IN BEROEP
KRACHTENS DE ARTIKELEN 42 EN 43 VAN RET
STRAFWETBOEK.
VEHBEURDVEHKLAHING
NIET UITGESPROKEN DOOR ·EERSTEN RECHTEK.
- KAN IN BEROEP SLECHTS WORDEN BEVOLEN
BIJ EENPARIGHEID.

W anneer de ve;·be~trdverlcla;·ing door den
eersten rechte;o niet we;od bevolen, k~tn
nen de rAchters in be;·oep, op g;oond vnn
rle artikAlen 42 en 43 vnn het Stratwetboelc, die niet uitsprelcen, tenzij met
eenpadgheid.
(VAN MOLLE.)
AHREST.
Gelet op bet bestreden arrest op 13 October 1941 gewezen door bet Hof van beroep te Brussel;
Over het middel ew officio : schending

van artikel 140 der wet de dato 18 Juni
1869, gewijzigd door de wet de dato 4 September 1891, artikel 2 :
Overwegende dat het aangeklaagd arrest, uitspraak doende over de beroepen
van het openbaar ministerie en van den
aanlegger, de -veroordeeling van dezen
laatste, door den eersten rechter uitgesproken nit hoofde van bedrieglijke ontvreemding, bevestigt; dat bet, claarenboven, krachtens artikelen 42 en 43 van bet
Strafwetboek, de verbeurdverklaring van
het in beslag genomen hemd beveelt ;
Overwegende dat deze straf door bet
Hof van beroep slechts met eenparigheid
van zijn leden kon uitgesproken worden;
dat het arrest deze eenparigheid geenszins
vaststelt;
Waaruit volgt dat het arrest de in
't middel bedoelde wetsbepalingen heeft
geschonden ;
(Ret overige zonder belang) ;
_Om die redenen, bet Hof verbreekt bet
bestreclen arrest, docb slecbts voor zooverre bet de verbeurdverklaring uitgesproken beeft; •beveelt dat onderbavig arrest,
wat het middel ew officio betreft, zal overgeschreven worden op de registers van het
Hof van beroep te Brussel, en dat melding
ervan zal gemaakt worden op den kant
van de gecleeltelijk vernietigde beslissing;
verwerpt de voorziening voor 't overige;
laat cle kosten ten laste van den Staat;
verwijst de zaak alzoo bepaalcl naar het
Hof van beroep te Luik.
18 Maart 1942. _'__ 2• kamer. - V oorzitte;·, H. Hodilm, raaclsbeer waarnernend
voorzitter. - Ve;·slaggever, H. Istas. GeUjlcl~ticlende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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1° REI)ENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONCLU~<;m GENOMEN v66R DEN EERSTEN RECHTEH. NIET HERNIEUWD VOOR RECHTER IN BEROEP.
- DEZE IS NIET GEHOUDEN ER OP TE ANTWOORDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VEHJAc
HING VAN DE PUBLIEKE YORDERING. - GEEN
CONCLUSIE. - UIT AHREST EN GEDINGSTUKKEN GEBLEKEN DAT VEHJ AHING NIET VERKREGEN WAS. -:- RECHTER NIET VERPLICHT IN
HET BIJZONDER OP DIT PUNT UITLEG TE GEVEN.
3° AUTEURSRECHT.- BESCHERMING VAN
HET HECHT VAN DEN MAKER VAN EEN KUNSTWEEK. - WET VAN 22 MAART 1886. - BESCHERMING IS NIET AFHANKELIJK GESTELD
VAN HET NEERLEGGEN \'AN EEN EXEMPLAAR
''AN HET WERK.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CoNcr,u-

-29 -SIE ALLE BEWIJSKRACHT VAN EEN FEITELIJK
GEGEVEN BETWISTEND. ARREST UITSLUITEND GESTEUND OP ANDERE GEGEVENS . .-:- CONCLUSIE DIE NIET BEANTWOORD ~WEST WORDEN.

1° Het Hot van beroep is niet gehouden
te nntwoo1·den op concl~tsies die voM
den eersten rechter werden genomen,
maar voor het Hot niet werden hm·hanld.
2° De 1·echter is niet gehouden in het bijzonder· ~titlegg·ing te verst1·elclcen nnngnnnde de vm·jn-ring vctn de publieke
vordering, wannee·r geen enlcele concl~t
s·ie op dat punt werd genomen en ttit de
vaststeUingen van de beslissing en de
stulclcen de1· t·echtspleging is geblelcen
dat de ve1·jaring niet bereikt was.
il 0 De wet van 22 Maa1·t 1886 .heeft de beschermi1W van het recht van den malcer
van een kunstwerk niet afhankelijk gemaakt van het nedeTleggen van een
ememplaar van dit werk.
4° W anneer voor den rechteT een conclusie wet·d genomen streklcend tot betwisting van alle bmvijswaarde van een feitelijk gegeven, ·moest het arrest, dat
uitsluitend steunt 011 ande1·e gegevens,
niet, om met 1·edenen omkleed te zijn,
bepaaldelijlc nntwoorden op die conclusie.
·
(FRANCESCKI, T. VANDERHEYDEN.)
ARREST,

Gelet op bet bestreden arrest op 3 December UJ41 door het Hof van beroep te
Brusse.l gewezen ;
I. Wat de beslissing betreft op de publieke vordering :
Over het eerste middel : schending
der wet van 22 :Maart 1886 voor scherrding van de rechten der verdediging, doordat bet bestreden arrest den beklaagde
berooft van het voorcleel cler algemeene
principes in zake bewijs om sophistische
redenen waarvan bet onsamenhangend
geheel ·gelijk staat met een ontstentenis
van redenen, namelijk door te verzuimen
al de midclelen te beantwoorden door den
beklaagde in conclusie aangevoercl zoowel
v66r den eersten rechter als in graad van
hooger beroep :
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
was om, in bet rechterlijk anonclissement
Brussel, in 1lJ!O, v66r 14 April, kwaadwillig en bedrieglijk inbreuk te · hebben gepleegd op bet auteursrecht van Adolphine
Vanderheyden, die klacht heeft neergelegcl, om, wetens, dertien beekljes - · een
kind voorstellende met de armen wijd
-open, met opschrift « Tlenite ad me>>, en
die de namaking zijn van bet beeldje ontworpen en uitgewerkt door Adolphine
Vanderheyden - te hebben verkocht, te

koop gesteld, in magazijn te koop gehouden;
Overwegende dat, luidens het middel,
toegelicht door de uiteenzettingen ervan,
de aanlegger staande houdt dat de halide~
lingen zooals bet arrest ze ontleedt en opsomt, in hoofde der burgerlijke partij
geen titel van auteursrecht uitmaken, titel waarvan het bewijs moet geleverd
wordi:m, dat bet arrest de conclusie niet
op juiste wijze heeft beantwoord, waarin
de hoeclanigheid van kunstenares, door de
burgerlijke partij ingeroepen, betwist
wordt;
,
Overwegencle, eenerzijds, dat bet arrest
niet moest antwoorden op de conclusie
v66r den eersten rechter genomen en v66r
het Ho:( van beroep niet herhaald, noch
op de betwisting nopens de hoedanigheid
van kunstenares der burgerlijke partij,
betwisting welke in de conclusie van hooger beroep niet werd. opgeworpen ;
Overwegencle dat, v66r het Hof van beroep, de aanlegger zich ertoe beperkt
heeft staande te houden dat de burgerlijke partij bet bestaan in haren hoofde
van een auteursrecht niet bewezen had
noch zelfs gepoogcl had zulks te bewijzen ;
Overwegende dat bet arrest op die bewering antwoordt dat de wet van 22 -Maart
1886 haar bescherming uitstrekt tot alle
kunstwerk of letterkundig werk in hoofde
van zijn auteur, 't is te zeggen van hem
die, zelfs bij inspiratie door gekende of
vreemcle elementen, een werk tot stand
brengt clat kan geidentifieerd worden, dat
onderscheiden is van alle te voren bestaancl werk en dat een onuitgegeven en
inclividueel karakter biedt; dat bet daarenboven vaststelt dat de burgeriijke partij ·
een nieuw en oorspronkelijk werk heeft
gemaakt door in de plastiek een model te
scheppen dat onderscheiden is van alle
te voren bestaand werk;
Overwegende dat aldus een juist antwoorcl werd verstrekt op het gecleelte der
conclusie betreffende het bewijs van bet
auteursrecht del,' burgerlijke partij;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden arrest de hem ten onrechte verwetene vergissing ·niet heeft begaan, luidens dewelke het in de handelingen van
den aanlegger het bewijs gevonden heeft:
van een titel van auteursrecht; dat bet
dit bewijs vinclt in
schepping, door dl!
burgerlijke partij, van een nieuw en oorspronkelijk plastisch werk onderscheiden
van alle te voren bestaand werk;
Dat het middel dus noch in rechte noch
in feite opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de verjaring der publieke vordering welke
het Hof van beroep ambtshalve had moeten opwerpen, daar het misclrijf willekeurig was bepaald gewee"t ·als in 1940 be-

de.

-- 30gaan, dit in strij(l met wat het onderzoek
opgeleverd :
Overwegende dat de betichting nanwkeurig bepaalt dat het aan clen aanlegger
ten laste gelegd feit begaan werd in 1940,
v66r 14 April; dat het arrest het bestaan
der betichting aanneemt zooals deze is
opgesteld;
Overwegencle dat, bij ontstentenis van
betwisting dienaangaande in regelmatig
genomen conclusie, het Hof niet in 't bijzonder uitleg moest verstrekken nopens
de verjaring;
Overwegende dat min dan drie jaren
verloopen zijn van den 1n Jamiari 1940
tot den 3n December 1941, datum van het
arrest waarbij de aanlegger veroordeeld
werd tot een correctioneele straf; dat de
verjaring dus niet verkregen was; clat,
clerhalve, het arrest ze ambtshalve niet
moest opwerpen;
Dat het middel dus in feite niet opgaat;
Over het derde midclel, gesteuncl hierop
dat het arrest het micldel niet beantwoorcl heeft dat in de conclusie wercl
ingeroepen aangaancle cle vermelding van
neerlegging welke van valschheicl beschuldigcl .is : neerlegging 2368, dan wanneer
de burgerlijke partij dienaangaande be•
kentenis had afgelegd en bekende dat zij
die bedrieglijke vermelding in llet voetstuk der beeldjes had gegraveerd, zomler
eenigen titel :
Overwegencle dat llet in onderhavig geval over een kunstwerk gaat, beschermd
door de wet van 22 Maart 1886; dat de
neerlegging· van een exemplaar c1l1s niet
vereischt is;
Overwegencle dat de bewering van den
aanlegger nopens de valschheid der in het
micldel becloelde vermelding niet als een
vrnag of een exceptie was voorgebracht,
cloch wel als een eenvouclige bewijsvoering tot staving van zijn stelsel waarbij
hij staancle hield dat de burgei·lijke partij het bestaan in haren hoofde van een
auteursrecht niet bewezen had;
Overwegencle dat het arrest - claar het
bestaan van het auteursrecht der burgerlijke partij steunt, ZOQals in het antwoord
op het eerste miclclel werd gezegd, op elementen die aan gezegde vermelding vreemd
zijn - cle bewijsvoering van den aanlegger aangaande die vermelcUng niet meer
moest beantwoorden;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden ;
En overwegende voor 't overige clat de
bestreclen beslissing geveld werd op een
rechtspleging in dewelke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Wat de beslissing betreft op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de aanlegger geen enIH~eft

kel bijzonder middel doet gelden; da t het
Hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om clie redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
18 Maart 1942. - 26 kamer. - Voorz'itter·, H. Hodiim, 'raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever·, H. Deleuze.Gelijklniclencle concl1tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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BELA STING OP DE INKOMSTEN.
ARTIKEL 53, § 1, DER WETTEN GEORDEND DEN
12n SEPTEMBER 1936. - VERPLICHTING VOOR
ELKEN INWONER VAN HET RIJK JAARLIJKS
AANGIFTE TE POEN VAN ZIJN INKOMSTEN, BIN-'NEN DEN BIJ DEN MINISTER VAN FINANCIEN BEPAALDEN TERMIJN. MISDRIJF GESTRAFT
BIJ ARTIKEL 78 Dl<mZELFDE WETTEN. MISDRIJF !CAN NIET WORDEN ·GEPLEEGD ZOOLAN(il
DE MINISTER VAN FINANCIEN NIET, DOOR EEN
BESLISSING,
REGELMATIG
BEKENDGEMAAKTE
DEN DATUJ\1 VOOR HET DOEN VAN DE AANGIFTE
HEEB'T VASTGESTELD.

Het mistlrijf tegen de ·verpl-icht-ing voor
elken ·inwoner V((;n het R·ijlc om jaar·l-iiks b·ii clen contr·o/.e1w cler· belastingen
cle cutngifte ove·i· te leggen van zijn inlcomsten, zulks binnen den cloor clen
minister vwn financWn bejJctnlclen ter·m·ijn, kan ·niet wonlen gepleegll, noclt
cle·rhctlve de toepassing van de strat gestelcl b·ij cwtilcel ')'8 V((;n de tvetten, gem·clencl clen 1'2n September· 1936, m.eclebrengen, zoolwng de m·inister Vltn financien
niet, b·ij regelrnat-ig belcenclgernaalcte besl-iss'ing, clen llntmn heeft bepnalcl waarOJJ becloelcle ltang·itte moet wonlen atuegeven. (W etten geordend den 12n September 1936, art. 53, § 1.)
(COLSOUL, T. BEHEER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 15 December 1941 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het middel : schencling van artikelen· 53 en 78 cler wetten samengeotc
dend bij koninklijk besluit vali 12 September 1936; van artikel 97 der Gronclwet,
doorclat : 1° eenerzijds, artikel 53, dat in
het vonnis vermeld is,- een uitvoeringsbesluit eischt dat niet bestaat en dat bijgevolg artikel 53 niet volstaat om als wettelijken grond der veroorcleeling te dienen;
2° anderzijcls, in de onclerstelling dat de
uitv-oeringsmaatregel bestaat, deze in het
vonnis geenszins vermeld is; dat de reclenen van gezegd vonnis derhalve onvoldoend zijn en dat onvoWoende redenen
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gelijk staan met ontstentenis van redenen:
Overwegende dat het bestreden arrest
den aanlegger veroordeelt bij toepassing
van artikelen 53 en 78 der wetten op de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
door koninklijk besluit van 12 September
1936, om zijn aangifte van belastingen,
voor het dienstjaar 1940, niet binnen den
wettelijken tijd te hebben gedaan ;
Overwegencle dat in 'de wetgeving die
het koninklijk besluit nr 203 van 27 September 1935 voorafgaat, de wet zelf den
termijn bepaalde binnen denwelke de
rijksinwoners ertoe gehouden waren jaarlijks bij den controleur der belastingen
hun aangifte van inkomsten over te leggen;
'
Dat artikel 5 van voornoemd besluit,
dat op 10 October 1935 in werking is getreden, den minister van financH:;n ermede
gelast clien termijn te bepalen;
, Overwegende dat dergelijke maatregel
de algemeenheid der burgers aanbelangt
en dus aileen kan voortvloeien uit een van
den minister van financHln regelmatig bekendgemaakte beslissing;
Overwegencle dat geei1 enkele beslissing
van den minister van financien dienaangaande regelmatig bekenclgemaakt werd;
Dat het verwerencl beheer fevergeefs inroept dat gezegde termijn vermeld is in
het model van aangifte door hem aan den
belastingplichtige gericht; dat dergelijke
vermelcling op een formulier zonder handteekening geen enkel authentiek karakter
vertoont, en zelfs in de onderstelling clat
die vermelding overeenstemt met een beslissing van den minister van ,financien,
ze dan toch nog geen regelmatige bekendmaking dier beslissing kan uitmaken;
waaruit volgt dat het door het arrest
vastgesteld feit, hoegenaamd geen misdrijf is;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreclen arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op cle
registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding ervan zal gemaakt
worden op den kant der vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste van het
belieer van financien; zegt dat er geen
aanleiding bestaat tot verwijzing. ,

OM EEN MISllHJ.JF TEGEN DE WET OP HET REGIME VAN DEN ALCOHOL VAST TE STELLEN.

De ojficie1· van gerechtelijke politic, die
regelmatig van den onderzoeks1·echter
opdracht heett ontvangen om een hu'iszoeking te ve1Tichten, stelt wettelijk,,
Ujdens deze h1tiszoeking, het bezit vast
van geestrijlce dranken bij een slijtervan te1· plaats te verbruiken cM·anken,,
in dezes v,e1·treklcen. (Wet van 29 Au-

gustus 1919, op het regime van den alcohol, art. 12.)
(CABAY EN ANDEREN, T. BESTUUR VAN DOUANEN
EN ACCIJNZEN.)
ARREST.

- Gelet op het bestreclen arrest op 8 December 1941 gewezen, door het Hof van
beroep te Luik;
Over het midclel : schending van arti-kel 97 der Gronclwet, van artikel 12 der,wet de dato 29 Augustus 1919 op het regiem van den alcohol, en van artikel 29.
van het -Wetboek ' van strafvordering,,
doordat, eenerzijds, cle vervolging en de
veroorcleeling der aanleggers slechts steunen op een huisweking gedaail in over-treding cler wetsbepalingen vermits ze
plaats' greep buiten de door het artikel 12",
vastgestelde uren, doordat, anderzijds,
het beheer der clouanen en accijnzen het.
bericht niet moest krijgen, voorgeschre-ven door artikel 29 van het Wetboek van
strafvordering, dat aileen aan den bevoegden procureur cles. Konings moet toege-zonden worden :
Overwegende dat uit het bestrecl,en ar-rest blijkt dat het beheer der douanen en
accijnzen, na bericht te hebben gekreg~
op 10 Maart 1940 van de ontclekking van_
, sterke dranken in de woning der aanleggers, slijters van ter plaatse te verbruiken
dranken, dezen vervolgd heeft hoofdens
inbreuk op artikel 2 der wet de dato
29 Augustus 1919 op het r'egiem van den
alcohol;
Dat het bestreden arrest vaststelt dat,
deze sterke dranken bij de aanleggers ont-dekt werden geclurende een huiszoeking,,
uitgeoefend door een officier van gerechtelijke politie krachtens een opdracht van
den miderweksrechter, die een onderzoek
18 Maart 1942. - 2 6 kamer. ___c Vo01·ingesteld had nopens een misdrijf van ge-zUte1·, H. Hodiim, raaclsheer waarnemend
meen recht;
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.-,
Dat de aanwezigheicl van den officier
Gelijlcl1ticlende concl1tsie, H. Raoul Hayoit
van gerechtelijke politie in de doorzochte·
de Termicourt, advocaat genera'al.
vertrekken clienvolgens wettelij-k was ;
Overwegende clat, vanaf het oogenblik
waarop aanleggers verdacht werden van
overtrecling der wet op het regiem Vail,
2 6 KAMER. - 18 Maart 1942.
den alcohol, alle opzoeking der bestanddeelen van gezegd misclrijf bij middel van
GEESTRIJKE DRANKEN. - 0FFICIER huisweking overboclig en noocleloos was:
VAN GERECHTELIJKE POLITIE DIE WETTELIJK
geworclen en dat artikel 12 der gezegcle·
EEN HUISZOEKING VERRICHT. Is BEVOEGD wet niet van toepassing was ;

--
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Dat, daarenboven, het bewijs volgens
het gemeen recht in dergelijke zaak blijft
gelden;
Overwegende, anderzijds, clat het artikel 29 van het W etboek van strafvordering dat aan den oflicier van gerechtelijke
politie, die in de uitoefening van zijn
ambt kennis krijgt van een misdaad, voorschrijft daarvan .cladelijk bericht te geven
<< aan den procureur des Konings bij de
rechtbank, binnen wier rechtsgebied dat
wanbedrijf gepleegd werd of cle verdachte
zou kunnen gevonclen worden en aan dezen magistraat al de inlichtingen, die er
op betrekking hebben, over· te maken ll,
den vertegenwoordiger der overheid wil
aanduiclen van wien de instelling van de
openbare vordering afhangt;
Overwegende dat, in zake, gezegd bericht in hoofdorde het beheer der douanen
en accijnzen betrof, vervolgende partij
krachtens artikel 247 der wet cle dato
26 Augustus 1822 en artikel 10 der wet
de clato 29 Augustus 1919;
Dat het middel in geen enkel van zijn
onderdeelen gegrond is ;
Overwegende dat de substantieele of op
straf van
nietigheid voorgeschreveli
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen ; kosten ten laste van den
aanlegger.
18 Maart 1942. - 2• kamer. - Y oorzitter, H. Hocli:im, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Yerslaggever, H. Waleffe·.Gelijlcltticlencle conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicoui't, aclvocaat generaal.
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1° AANBOD VAN GEREJEDE BETALING. - VOORWAARDEN TOT GELDIGREID. TERMIJN BEDONGEN TEN VOORDEELE VAN EEN
. HYPOTREEKRECHTELIJKEN OF JlEVOORRECHTEN
SCHULDEISCHER. AANBOD GEDAAN, V66R
RET VERSTRIJKEN VAN DEZEN .TERMIJN, DOOR
EEN HYPOTREEKRECHTELIJKEN SCHULDEISCHER VAN LAGEREN RANG, EN STREKKEND
'l'OT INDEPLAATSSTELLING. AANBOD NIET
GELDIG.

2° INDEPLAAr.rSSTELLING. -, WETTELIJKE INDEPLAATSSTELLING. - AANBOD VAN
GEREEDE B,ETALING DOOR EEN SCHULDEISCHER
AAN ANDEREN SCHULDEISCRER, DIE TEN AANZIEN VAN EERSTGENOEMDEN VOOHRANG REEFT,
GEDAAN MET RET OOG OP INDEPLAA1.'SSTELLING,
- AANBOD GEDAAN v66R RET VERSTRIJKEN VAN
DEN TERMIJN DlE TEN VOORDEELE VAN LAATSTGENOEMDEN SCHULDEISCRER BEDONGEN WERD.
-- IIEEFT GEEN INDEPLAATSSTELLING TEN GEVOLGE.

1° Is niet geldig het aanbocl van [J61'eede
betalin[J dat v661' het ve1·str-ijken va1i
den ten voonleele van den schulcleischeT
beclongen termijn wenl gedaan, oolc i·Hclien degene die het aanbod deed zel{
schulcleische!' is en handelcle orn in cl e
1·echten te tr·eden van den· sch~tldeischer
clie, krcwhtens zijn voo!'1'echten of hY1JO·
thelcen, te{fenove·t hem voon·ang heeft.

(Bgl. Wetb., artt. 1251, 1°, en 1258, 1o.)
2° Het aanbod van geTeede betal-ing, gedaan doo1· een schttldeische1· aan een
anderen schuldeische1·, clie 011 grand van
zijn hy1Jothelcen of · vooTrechten tegenover hem voo1-rang heeft, geldt n·iet ctls
betalin{f en b1·engt niet het gevolg tetveeg dat cle eerste schttlcleischeT in cle
rechten van clen tweeden tr·eedt; indien
het aanbod ve1'richt we1·d v661· het ve·rstrijlcen van clen teTrnijn die ten vom·deele van laatstgenoernden wenl bedongen. (Bgl. Wetb., artt. 1251, 1°, en

1258, 1°.)
(N. V.

M~ISON

DEBOER, 1.'. HOUBEAU .)
ARREST.

·Gelet op het bestreden arrest op 16 April
1940 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
Omtrent het eerste middel : schencling
van artikelen 97 cler Grondwet, 470 en 141
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 1251, 1257 en 1258 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest geen antwoord verstrekt heeft op de
conclusie door den aanlegger in verbreking v66r het Hof van beroep genomen,
waarin werd staande gehouden dat artikel 1258, nr 4, slechts van toepassing is
ingeval er aanbod van gereede betaling
gedaan wordt cloor den schuldenaar zelf,
maar het niet van toepassing is wanneer
llet aanbod nieJ cloor den schuldenaar'
cloch door een schuldeischer gedaan wordt
aan een ancleren schuldeischer die op hem
voorrang lleeft uit hoofde van een hypotheek ; clat, claar de aanlegster in verbreking hypothecaire schulcleischeres was die
na den verweerder op hetzelfcle onroereml
goed was ingeschreven, zij het recht had
de schtildvorclering van dezen laatste te
betalen, zelfs indien ze niet opeischbaar ·
was ; dat het arrest alclus niet wettelijk
gemotiveerd is :
Overwegencle dat uit het vonnis ct q'uu
blijkt dat cle aanlegster het midclel had
aangevoerd v66r clen eersten rechter en
dat het vonnis het beantwoord heeft; dat
het bestreclen arrest de reclenen van den
eersten rechter heeft overgenomen;
Dat het middel derhalve :tn feite niet
opgaat;
Omtrent het tweede miclclel : schencling
van artikelen 1251, 1257, 1258 en 1259 van
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bet Bui·gerlijk Wetboek, doordat bet bestreden arrest beslist heeft :
1° Dat artikel 1251 van het Burgerlijk
W etboek den hypothecairen schuldeischer
niet verplicht de hem aangeboden betaling, in alle onderstelling, te aanvaarden;
2° Dat het aan de rechtbanken behoort
de toepassing te regelen van artikel 1251,
1 o, volgens de algemeene regels van het
recht en de billijkheid;
so Dat de schuldeischer die een voorrang heeft uit hoofde van zijn voorrechten en hypotheken, de betaling mag weigeren waardoor hij zou kunnen benadeeld
worden; dat de wettelijke indeplaatsstelling van hem ;niet inag geeischt worden
indien deze hem schade ll;an berokkenen;
4° Dat de schuldvorderingen met voorrang van den verweerder niet opeischbaar
waren op den datum waarop het aanbod
van gereede betaling werd gedaan en de
sommen in consignatie werden gesteld;
dat de verweerder een rechtmatig en zeker belang had zijn E;Chuldvorderingen te
behouden, die voor hem een zeer voordeelige geldplaatsing waren;
Dan wanneer :
1 o Daar artikel 1251, 1 o, van het Burgerlijk Wetboek niet is voorgeschrevep
ten voordeele van den schuldenaar, doch
wel ten voordeele van den bevoorrechten
en hypothecairen' schuldeischer boven
wiens schuldvordering andere schuldvorderingen voorrang hebben, die schuldeischer tel). allen tijde het recut heeft de
schuld te voldoen en de wettelijke indeplaatsstelling te genieten;
2o De rechtbanken verplicbt zijn artikel 1251, 1 o, toe te passen, zooals het is,
zonder zoogezegde regelen van billijkheid
in acht te nemen, en zonder de draagwijdte van die wetsbepaling te zoeken in
algemeene regelen van het recht, die men
zelfs niet aanwijst;
so De schuldeischer die voorrang beeft
de hem aangeboden betaling niet mag
weigeren, onder voorwendsel dat hij belang erbij heeft het bedrag van zijn
schuldvordering te ontvangen, daar hef
recht, in artikel1251, 1°, van het Burgerlijk Wetboek ingeschreven, geschapen
werd niet in het belang van den schuldenaar, ook niet in dat van den eerst-ingeschreven schuldeischer, doch ei:J.kel in het
belang van den schuldeischer die v66r zich
een anderen voorrang hebbende schukl.eischer heeft ;
4° Bet :wnder belang was na te gaan
Df de schuldvorderingen, waarvan de betaling was aangeboden, al dan niet opeischbaar waren, daar het recht van den
schuldeischer, om· het voordeel der wettelijke incleplaatsstelling te bekomen door
diegene te voldoen die een schuldvordering met voorrang bezit, volstrekt is :
YEHBR,,
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Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, op den dag waarop de .aanlegster, hypothecaire schuldeischeres in
derden rang, den verweerder de betaling
aanbood der schuldvorclering voor dewelke
deze in eersten en tweeden rang was ingeschreven op de goederen van hun gemeenschappelijken schuldenaar de termijn bij
contract voor die terugb~taling bep~ald
nocb. niet verstreken was; dat het, daaren~
boven, vaststelt, dat die termijn bedongen
was zoowel ten voordeele van den schuldeischer als ten voordeele van den schuldenaar;
Overw~gende dat het arrest terecht, op
grond d1er vaststellingen, verklaart dat
het aanbod van terugbetaling door de aanlegster geclaan en door den verweerder
geweigerd, niet als betaling der schuldvordering van dezen laatste kon gelden
en, bijgevolg, de indeplaatsste'lling in zijn
rechten niet kon medebrengen ;
Overwegende, inderdaad, dat, luidens
artikel 1258, 4°, van het _Burgerlijk Wetbo~k, « opdat het aanbod van gereede betalmg zou geldig zijn, het noodig is dat
de termijn verstreken is, indien hij ten
voordeele van den schuldeischer bedongen
werd ll; dat deze bepaling geenerlei onderscheid maakt tusschen het geval waarin
het aanbod gedaan wordt door den schulde;naar, en dat waarin het gedaan wordt
door een derden persoon ;
Overwegende dat, in strijd met het stelsel der voorziening, artikel 1251, 1°, van
het Burgerlijk Wetboelr, geenszins de
draagwijdte van clezen regel wijzigt voor
het geval dat het voorziet;
Dat het zich bepaalt bij de vermelding
dat << de indeplaatsstelling van rechtswege
geschiedt ten voordeele van hem die zelf
schuldeischer, een ander schuldei~cher
betaalt die. op hem voorrang heeft uit
hoofde van zijn voorrechten of hypotheken Jl;
Dat het als doel niet heeft de voorwaarden te regelen van de geldig~ betaling die
het voorziet, of van het gelclig aanbocl van
gereede betaling dat met een betaling
gelijk staat cloch enkel aan die betali.~g of aan dat aanbocl, inclien ze geldig
ZlJn, cle gevolgen te hechten van de indeplaatsstelling van rechtswege;
~aaruit volgt dat, wat cle regelmatigheid van het aanbod van gereede betaling
betreft, het hiervoren aangehaald artikel 1251 noodzakelijk verwijst naar artikel 1258, en dat het bestreden arrest om
er aldus te hebben over beslist, geer{ enkele der in het micldel ingeroepen bepalingen heeft kunnen overtreden;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt jle aanlegster tot
~e kosten en tot de vergoecling van 150 fr.
Jegens den verweerder.
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19 Maart 19-!2. - 1 e kamer.
Voorzittm·, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve-r, H. Limbourg.
Gelijklniclencle concl'lts·ie, H. Roger
Janssens de Bistlloven, aclvocnat generaal.
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1°

OORLOG. OVERDRACHT VAN :!.-IACHT
(WET VAN 10 MEl 1940, ART. 5). SECRETARISSEN GENERAAL DEl~ MlNISi'ERIES. BESTUURSMAA'rREGELEN, ZELFS IN ZAKEN DIE
NORMAAL TOT DE WETGicVENDE MACHT BEHOOREN. VOORWAARDEN EN GRENZEN.

2°

OORLOG. ADMINISTRA'l'IEVE RECHTSPLEGING VOOR BES'rRAFFING VAN \)E MISDRIJVEN TEGEN DE VOEDSELVOORZIENING. UITSLUITING VAN DE VOORZIENING IN VERBREKlNG.
0NWETTELIJKE BEPALING.

So

VOORZIENING IN VERB'REKING.BESLISSINGEN W AAR'rEGEN DE VOORZIENING
KAN WORDEN INGESTELD. ARREST -VAN HET
HOF VAN BEROEP GEWEZEN OP HET BEROEP
TEGEN EEN BESLISSING VAN DEN GOUVERNEUR,
UITSPRAAK
DOENDE
ALS
ADMINISTRATIEVE
JURISDICTIE IN TWEEDEX AANLEG. VOORZIENING ONTV ANKELI.JK,
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RECHTERLIJKE IliACH'l'.- BEVOEGDHEID. BESLUITEN ''AN DE SECRETARISSEN
GENERAAL DER MINISTERIES, GENOMEN KRACHTENS ARTlKEL 5 DER WET VAN 10 MEl 1940.
00NTROLE OVER DE WE'l"l'ELIJKHEID EN PE
GRONDWETTELI.JKHEID.

5°

RECHTERLIJKE MACHT.- BEVOEGDHEID. BESLUITEN V~N DE SECRETARISSEN
GENERAAL DER MINISTERIES, GENOMEN KRACHTENS ARTIKEL 5 Dim '''ET VAN 10 MEl 1940.
BEOORDEELING VAN DEN SPOEDEISCIIENDEN
AARD. 0NBEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT.

6°

00RLOG. BESTRAl!'FING VAN DE MISDRIJVEN TEGEN DE VOEDSELVOORZIENING. RECH'l'SPLEGING WAARIN BEROEP VAN BEKLAAGDE VOOR HET HOF VAN BEROEP NAUW VEHBONDEN MET HET ADMINISTRATIEVE STADIUM. INSTELLEN VAN DIT BEROEP EN BEOORDEELINO
DOOR HOF VAN BEROEP. _:_ WETTELIJKHEID
VAN DE RECHTSPLEGING.

1o W anneer, ten gevolge ·van cle lwij gsverrichUngen en inzonderhe·id ten gevolge van de bezetting van het grondgebiecl, cle witvoe1·ende mncht en de wetgevende mncht er niet mee1· lctmnen
worclen ttitgeoefencl cloo1· de wettelijke
orgnnen, heett artilcel 5 de1· wet vnn
10 j]fe·i 1940 cwn de sec·retar·issen generanl de·r mi·nistel'ies, zon rle·r h·ttn cle wetgevencle m!ncht toe te kennen, bevoegd
gemnnkt om, ·in geval vnn cll-ingende
noodzakelijlcheid, in zaken behoorend
tot httn oncle·rscheiden clepartementen,
·maatregelen te nemen cUe, ctlhoewel vnn
aclministrat-leven anrcl, ·in gewone om-

stancligheden slechts kunnen worden get·rotfen door clen wetgever, met uitsluit-ing echte1· vctn eUcen mag,tregel vnn
poli~ielcen nnrd en vctn elken !k!'l-deren
maM1·egel die hetzij cle Grondwet, hetzij de wezenl'ijke beginselen van de nationale wetgeving zou schenclen (1).
2° Is onwettelijk de bepnling vnn Mt-ikel '21, alinen 1, vcm het besluit van
15 Febnw1·i 1941, wnarbij de voorziening
in ve1·brelcing wo·rclt uitgesloten ·in het
rlcuwin voo1·z·iene gevnl.
so Is ontvnnkelijlc cle voorziening tegen
het arrest vnn het Hot vnn beroep, getoezen ove1· het beroep tegen cle uit:sp,·aalc vcm den gouvernetw recht cloende
nls ctclm·inistmt·ieve juris(lictie VO!n tweeden aanleg. (Besl. van 15 Februari 1941,

artt. 18, 19 en 21.)
-! 0 De besluiten, clo01· cle secreta1'issen genernnl cler minister·ies krnchtens artikel 5 ller wet vnn 10 Mei 1940 betrettende de ovenlracht van mncht in oorlogstijd geno·men, zijn geen wetten;
clm·halve ·is de rechterlijke macht bevoegcl om te onclerzoelcen of die besluiten blijven binnen cle pe·rken vnn de aan
deze ambtennren toegekencle macht en
of zij ttl da.n n·iet overeenstemmen met
de Grondwet.
5° De hoven en 1·echtbnnken zi_in niet be·voegcZ om controle ttit te oetenen over
den spoecleischenden anrd van clen maat·regel, die door cle seeretM·issen generae!f
vcm cle mvniste1'ies werd getrotfen lc1·achtens a·rtilcel 5 van de wet vnn 10 Mei
1940 betrej]encle rle ovenlracht van
mncht in oorlogstijll, mits de spoedvereischte in het beslttit wordt vnctgestelcl
en overigens niet worclt tegengesproken
do01· clen inhoucl van het besluit (2).
6° De betJctlingen van het besluit vctn
.15 Febn~ar·i 1941 tot ·installing vnn een
administmt-ieve rechtspleg·ing voo1· clebestrajfing van cle miscll'ijven tegen cle
'ljQedselvoorz·iening, de 1·nntsoeneering
en het vnststellen vctn cle p'l"ijzen, wellce
het beroep vctn clen beklaagcle bij het
Hof vctn beroep inrichten, zijn nattw
verbonden met de bepalingen clie het
nclministrf!fieve stndium van- cle rechtspleging betretfen; wnnneer beklaagde,
wctM·tegen een aclministnttieven snnctie_mnnkegel werd getrotfen, beroep instelt
bij het Hot vnn beroep en cloor clit H of
(1) Zie verbr., 7 April, 20 October en 3 November 1941 (A1"1'e$ten van het Hof van verb,·eking, 1941; blz. 84, 213 en 227; Bull. en PAsrc.,.
1941, I, 136, 382 en 407, en de conclusie van
den heer advocaat generaal Raoul Hayoit de
Termicourt, bij laatstvermeld arrest).
(2) Zie verbr., 12 October 1896 (Bull. en
PAsr_c., 1896, I, 278) ; 24,_ Maart 1902 (ibid.,
1902, I, 184) en 31 Mei 192& (ibid., 1926, I, 394) _
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wo1·at gevonn'ist, moet ae rechtspleg-ing,
in haar· geheel genomen, als wettelijk
worden bescholtwcl.
(HALLEUX EN ANDEREN.)
ARREST (1).

Gelet op de drie bestreden arresten op
10 Juli 1941 door het Hof van ber;oep te
Luik gewezen in dezelfde bewoordingen;
Overwegende dat de tegen deze arresten
ingediende- voorzieningen de behandeling
derzelfde rechtskwesties medebrengen, dat
zij verknocht zijn en dienen samengevoegd;
Over den grond van niet-ontvankelijkhefd door het openbaar ministerie van
ambtswege opgeworpen en gegrond op artikel 21, eerste alinea, van het besluit van
15 Februari 1941 inhoudende instelling
van een administratieve proceduur ter
zake van misdrijven betreffende de voedselvoorziening, de rantsoeneering en_ de
vaststelling van de prijzen :
Overwegende dat de bestreden arresten
door het Hof van beroep te Luik gewezen
werden bij toepassing van artikelen 19
en 21 van voornoemd besluit, op het door
de aanleggers ingesteld verhaal tegen de
besUssing jegens ieder hunner genomen
door den gouverneur der provincie Luik,
die uitspraak deed in uitvoering van artikel 18 van hetzelfde besluit;
Overwegende dat, luidens artikel 21,
eerste alinea, van gezegd besluit, het door
het Hof van beroep gewezen arrest voor
voorziening in verbreking niet vatbaar is;
Overwegende dat om de gegrondheid
van het middel van niet·ontvankelijkheid
te beoordeelen, eerst de wettelijkheid
client onderzocht van het besluit zooals
het van toepassing was op den datum der
voorzieningen ;
Overwegende dat het besluit van 15 Februari 1941, waarbij een administratieve
procedure werd ingesteld, genomen werd
door de secretarissen generaal der ministeries van justitie, van binnenlandsche zaken en vo1ksgezondheid, van landbouw,
van economische zaken en van financHin ;
Dat het besluit, 1uidens zijn inleiding,
steunt op de noodzakelijkheid een bijzondere · procedure· in te stellen ter beteugeling van de misdrijven in zake voed'selvoorziening, rantsoeneering en vaststelling van de prijzen, op de wet van 10 'Mei
1940 betreffende de overdracht van bevoegdheid in oorlogstijd, op de dringende
noodzakelijkheicl en de onmogelijkheid de
hoogere overheid te raadplegen;
(1) De lezer. vindt den tekst van de conclusie
ontwikkeld door den heer advocaat generaal
R. J ansS'eolls de Bisthoven, in Bull. en PAsrc.,
1942, I, 76.

Overwegende dat uit de wet van 10 Mei
1940 en cle wet van 5 Maart 1935 op de
plichten der ambtenaren in oorlogstijd en
uit cle verschillende besluiten door het
gouvernement met het oog op clien tijd. genomen, blijkt dat het in de bedoeling der
wettelijke macht lag, in geval van bezetting, het bestuur van het land cloor de in
functie gebleven Belgische overheden te
verzekeren :
Over~egende dat dit inzicht het belang
der bevolking op het oog heeft en de nationale instellingen wil behouden · dat dit
inzicht strookt met artikel 43 va~ het reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land, bijlage tot
het verdrag van Den Haag van 18 October
1907, dat aan den bezetter zelf oplegt, behoudens volstrekte onmogelijkheid, de op
den dag der bezetting van het land bestaande wetten te eerbiedigen ;
Overwegende dat de wet van 10 Mei 1940
in haar artikel 5 de gebeurlijke ·overrompeling en bezetting van het grondgebied op het o<ig heeft gehad en dat dit
artikel van toepassing is wanneer, tengevolge van de militaire operaties, de wetgevende macht en de uitvoerende macht
er niet meer kunnen worden uitgeoefend
door' hun wettelijke organen; dat artik~l 5 aldus voor doel heeft de vervanging
drer organen te verzekeren in zake het
bestuur van het land ;
Qverwegende dat die wet aan de secretarissen generaal de wetgevende macht
niet toekent;
Dat de bij artikel 5 voorziene vervanging - bijzonder in geval van langer
durencle 1Jezetting - evenwel denkbeeldig
en ondoeltreffend zou zijn, indien dezeii
aan wien ze door· een wettelijke over~
dracht wordt toevertrouwd, over de bevoegdheicl niet beschikten om de maatregelen te treffen die, alhoewel van administratieven aard, in den breeden zin van
het woorcl, in gewonen tijd slechts door
den wetgever mogen voorgeschreven worden;
Overweg·ende clat zelfs die bevoegdheid
van de secretarissen generaal niet onbeperkt is;
Dat artikel 5, daar het ten doel heeft de
voortzetting van het openbaar leven te
. verzekeren door de normale werking der
instellingen, elken maatregel van politieken aard uitsluit alsook allen anderen
maatregel .die of de ttrondwet, ·of de
grondbeginsels der nationale wetgeving,
en namelijk deze welke betrejrking hebben
op de verschillende jurisdicties, zou aantasten;
Overwegende, anderzijds, dat de wet de
uitoefening dier macht uitdrukkelijk beperkt heeft tot het geval van dringende.
noodzakelijkheid; dat de wet, door te beschikken dat de toegekende bevoegdheid
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alleen verbiedt beschikkingen te . treffen
die, door huil draagwijdte, niet tot het
bestuur van het lancl zouden behooren,
maar daarbij, aan elk dezer slechts toelaat maatreg~len te treffen in de administratieve aangelegenheden die tot zijn departement behooren ;
Overwegende dat het besluit van 15 Februari 1941 aan de wettelijke en niglementaire beschikking·en nopens de voedselvoorziening, de rantsoeneering en de vaststelling van de prijzen hun volle doeltreffendheid wil geven; dat het, door de inrichting van een bijzondere procedure en
in deze uitzonderlijke tijdsomstandigheden,. in het onderhoud der bevolking en de
voortzetting van het leven van het land
wil voorzien;
Doell, overwegende dat, wanneer de
overtreder zijn verhaal neemt v66r het
Hof van beroep, de administratieve procedure de gerechtelijke vervolging. slechts
nog voorafgaat en deze laatste de eerste
vervangt (art. 1, in fine, en art. 21, al. 2) ;
dat er voortaan geen enkel band bestaat
tusschen de inste1ling· clier proeedure, eigenlijk cloel van het besluit van 15 Februari 1941, en de afschaffing van de voorziening in verbreking, die slechts betrekking heeft op de gerechtelijke vervolging;
Dat daaruit volgt dat de bepaling van
artikel 21, eerste alinea, zoncler verband
is met het cloel van het besluit; dat, bijgevolg, de afwijking welke ze aan cle bestaande wetgeving brengt niet wettelijk
gerechtvaardigd is en, derhalve, door de
hoven en reclltbanken niet mag toegepast
worden (art. 107 der Grondwet) ;
Overwegende dat de voorzieningen dus
ontvankelijk zijn;
Omtrent het eerste, het tweede - eerste
onderdeel - en het derde middel samen
der voorzieningen van Halleux en van
Mayeur-Mottarcl, het eerste : schencling
van artikelen 7, 8, 25, 26, 29, 67, 92, 1)4 en
107 der Grondwet; van artikel 2 der wet
van 20 April 1810 betreffende de inrichting
der recllterlijke orde; van artikelen 179,
200 en 201 (wet van 1 Mei 1849, art. 6) van
het vVetboek van strafvordering; voor
zooveel als nooclig, schencling cler wet van
10 Mei 1940 houclende overclracht van bevoegdheid in oorlogstijd, in 't bijzoncler
van artikelen 5 en 7 cler wet; 1 der wet
van 7 September 1939, 2, 3, 8, 9 en 10 cler
besluit-wet van 27 October 1939, doordat
het Hof vatl beroep te Luik, door het bestreclen arrest, verklaard heeft clat het de
macht gekregen had om uitspraak te doen
over de aan den aanlegger in verbreking
ten laste gelegde betichting welke v66r
het Hof werd gebracht overeenkomstig de
procedure welke werd ingesteld door het

besluit op 15 Februari 1941 genomell. door
de secretarissen generaal der ministeries
van justitie, van binnenlandsche zaken,
van lanclboi:tw en van financHln, besluit
waarbij een procedure wordt ingesteld,
aclministratieve procedure geheeten, ter
zake beteugeling van misdrijven betreffende de voedselvoorziening, de rantsoelleering en de vaststelling van de prijzen,
clan wanneer het Hof van beroep vim cle
vervolgingen, tegen den aanlegger ingestelcl, wegens een misdrijf clat strafbaar
was met correctioneele straffen, slechts
kennis.mocht nemen op hooger beroep ingesteld tegen een qoor de rechtbank van
eersten aanleg gewezen vonnis ; dat de
secretarissen generaal niet bevoegcl waren
om bepalingen voor te schrijven die gelijk
staan met een wet, waarbij de regelen
cler strafrechtspleging. en der overbrenging cler vervolging in strafzaken worden
gewijzigd; clat het Hof van beroep, door
.iiitspraak te doen over vervolgingen die
op voet van een onwettelijk besluit bij
clat Hof aanhangig werden gemaakt, bijgevolg, een machtsoverdrijving heeft begaan; dat, in alle geval, daar het Hof van
beroep beslist heeft dat de secretarissen
generaal niet de wet van 10 Mei 1940 de
bevoegdheicl putten om gelclig het besluit
van 15 Februari 1941 te nemen, en claar
het de bron dier bevoegdheid in geen enkel andere wetsbepaling aancluidt, het beschikkencl gedeelte van het arrest, dat het
Hof bij toepassing van gezegd besluit bevoegcl verklaart, niet wettelijk gerechtvaarcligcl is, en uit dien hoofde artikel 97
cler Grondwet schenclt;
Ret tweecle - eerste onclercleel - schending van artikelen 7, 8, 92, 97 en 107 der
Grondwet, cloordat de bestreden arresten,
om te beslissen clat het·besluit der secretarissen generaal van 15 Februari 1941
niet in strijd is met de Gronclwet, bevestigt dat artikelen 7 en 8 der Grondwet
« aan de wet toelaten den rechtsplichtige,
zelfs tegen zijn wil, van den rechter af te
trekken, clien hij volgens de vorige wetten
moest hebben ll, clan wanneer de tekst
l'loowel als de geest dier artikelen de door
het arrest aan de wet toegekende macht
uitsluiten ;
En het clercle : schending van artikelen ·25, 30, 92, 94, 96, 97 en 107 der Gronclwet; van de bewijskracht der akten en
nameliJk, der artikelen 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 en 21 van het besluit der
secretarissen generaal van 15 Februari
1941 waarbij een administratieve procedure wordt ingericht tot beteugeling der
misdrijven betreffencle de voedselvoorziening, de rantsoeneering en de vaststelling
der prijzen; van de rechten cler verclefliging, cloordat de bestreden arresten, alhoewel het erkent dat de instelling, door
het besluit van 15 Februari 1941, van een
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aanleg v66r het Hof van beroep - die aan
de voorafgaande administratieve procedures wu verbonden zijn in een maat
waarin de procedures van hooger beroep
verbonden zijn met de procedures in strafzaken van eersten aanleg - onregelmatig
:wu zijh, nochtans, om bet betwist besluit
wettelijk te verklaren, bevestigt : 1 o dat
de administratieve rechtsmachten geen
rechtsmachten zijn, dat e1~ · geen betwisting wordt voorgebracht, en dat er hun
geen enkelen rol van rechter is toebedeeld ; 2° dat bet voorzien verhaal v66r
het Hof van beroep geen hooge1• beroep is
tegen de beslissingen der administratieve
rechtsmachten, doch een phase is van gerechtelijke procedure die geheel en al op
haar eigen bestaat, dan wanneer uit de
bewoordingen zelf van bet betwist besluit
blijkt : 1 o dat er een debat ontstaat v66r
de << administratieve rechtsmacliten ll,
daar de « overtreder ll .zijn verdediging
mag voordragen, alvorens de rechtsmacht
uitspraak doet bij << schriftelijke beslissing )J, welke,. daarenboven, « uitvoerbaar
verklaard wordt door alle rechtsmiddelen
zooals in strafzaken >> ; 2° dat bet << verhaal tegen de beslissing gewezen >> door de
administratieve rechtsmacht en voorzien
bij gezegd besluit, noodzakelijk een hooger beroep is tegen die beslissing, die
reeds uitgevoerd is krachtens artikel 16,
en, bijgevolg, door bet tusschen te komen
arrest moet bekrachtigd of gewijzigd worden, en dan wanneer de door bet betwist
besluit ingestelde administratieve rechtsmachten buitengewone rechtbanken uitmaken, verboden door artikel g4 der
Grondwet, en de Hoven van beroep wanneer zij uitspraak doen over een verhaal genomen tegen beslissingen van die
rechtsmachten welke slechts werken in
strijd met de grondwettelijke- en wettelijke bepalingen betreffende de inrichting
van de rechterlijke orde en .van de rectiten der verdediging - evenals het besluit
dat hen instelde, de Grondwet en de wet
schenden :
Overwegende dat de inleiding van bet
besluit de dringende noodzakelijkheid
vaststelt van de inrichting van een administratieve proceduur; dat die aangevoerde noodzakelijkheid niet tegengesproken
wordt door den inhoud van het besluit;
dat dergelijke vaststelling, in die omstandigheden, aan het toezicht van de hoven
en rechtbanken ontsnapt krachtens het
grondbeginsel van de scheiding der machten;
Overwegende dat de bij het besluit geregelde stof door haar aard binnen de
bevoegdheid va:lt van de verschillende departementen waartoe de opstellers van
het besluit behooren;
Overwegende dat de beschikking van
h.et besluit - krachtens dewelke de ad-

ministratieve procedure dom het verhaal
,;an den overtreder v66r het Hof van beroep afgesloten zijnde, de zaak v66r clit
laatste gebracht wordt, dat uitspraak
doet in eersten en laa tsten uanleg - niet
ongrondwettelijk is; dat het grondbeginsel der twee·' graden van rechtsmacht in
de Grondwet niet ingeschreven is; dat
het arrest dus, om het doel te bereiken
dat bet beoogt, den eersten heeft kunnen
weglaten;
Ovcrwegende, nochtans, dut, behalve
het verhaal v66r het Hof van beroep, de
beschikkingen van het besluit op zichzelve
genomen - beschikkingen die de << administratieve rechfsmachten ll instellen, en
de bevoegdheid dezer bepalen - bijzondere bepalingen van het Belgisch strafrecht miskennen, namelijk deze die de
uitoefening der publieke vordering, de
waarborging van de_ rechten der verdediging, de openbaarheid der terechtzitting en de rechterlijke inrichting beheerschen; dat ze. diepgaande wijzigingen
brengen aan de bestaande wetten op een
gebied dat v~em open bare orde is ;
Overwegende dat het besluit aan administratieve instellingen de macht toekent,
om onder den naam van << administratieve straffen >> straffen toe te passen'die
een strafrechtelijk karakter hebben, en
dat, zonder de waarborgen die de Grondwet en de wetten aan de beklaagden verzekeren;
Overwegende, inderdaad, dat. het besluit aan de administratieve rechtsmachten de macht geeft om de overtreders
straffen op te leggen zooals de geldboete
tot 700.000 frank, de verbeurdverklaring
der goederen en der onrechtmatig verwezenlijkte winst, de sluiting, zelfs de definitieve sluiting van de inrichting, ontzegging of beperking van het. recht het beroep of een aanverwant beroep uit te oefenen (art. 6) ;
. Dat de toegepaste geldboete eventueel
omgezet wordt in een vervangende gevangenisstraf, overeenkomstig artikel 40 van
het Strafwetboek, en dat de correetioneele rechtbank verplicht is die omzetting te doen, terwijl het haar verboden
is over den grond der zaak te Dordeelen
(art. 11) ;
Dat artikel 16, voor zoover het de voorloopige uitvoering voDrziet, niettegenstaande alle verhaal tegen de administratieve beslissingen, zich verwijdert van
het grondbegrip, luidens hetwelk die beslissingen slechts een zuiver administratief karakter wnden hebben;
Dat de overtreder niet in persoon mag
verschijnen, tenzij de administratieve
rechtsmacht het beveelt of die verschijning toelaat (artt. 12 en 13);
Overwegende dat de voormelde beschikkingen, afzonderlijk genomen, de grondwettelijke en wettelijke beginsels aan-
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buitengewone rechtbanken of commissH\n,
onder welke benaming ook, in het leven
te roepen (art. 94 der Grondwet) ;
Maar over\vegende dat die beschikkingen innig verbonden zijn met deze van
artikelen 4, alinea 3, 19 en 21, alinea 2,
die den overtreder toelaten zijn verhaal
te nemen v66r het Hof van beroep; dat
clit beroep den beklaagde v66r zijn natuurlijken rechter brengt ;' dat de procureur generaal .uopens cle zaak onderzoPk
instelt en den overtreder dagvaardt v66r
het Hof, hetwelk, handelende volgens de
door het W etboek van strafvorclering
voorgeschreven rechtsvormen, en voor de
eerste maul als gerecht uitspraak doende,
op den overtreder de straffen toepast
welke bij de wettelijke en reglementaire
beschikkingen voorzien zijn voor de misdrijven waarvan het het bestaan vaststelt of hem uit dien hoofcle vrijspreekt;
dat daardoor de grondregelen gevrijwaard blijven betreffende cle rechterlijke
instellingen en betreffende cle rechtsbedeeling in stra fzaken ;
Overwegende dat (laaruit volgt dat,
wanneer, zooals in onderhavig geval, de
overtreclers, gebruik makende van het
recht dat artikelen 4 en 19 hun toekent,
hun verhaal hebben genomen v66r het
Hof van beroep, de procedure ingesteld
cloor het besluit van 15 Februari 1941, genomen in haar geheel en zooals ze van toepassing was op den datum der bestreden
arresten, het kader niet te buiten gaat
cler bevoegdheid welke aan de secretarissen generaal is toegekend door artikel 5
cler wet van 10 Mei 1940 ;
Overwegende dat het Hof - om aldus
er over te hebben besUst en zich, dienvolgens, bevoegcl te hebben verklaarcl om uitspraak te doei1 over de ten laste der aanleggers gelegde beti~htingen - de in de
middelen bedoelde beschikkingen niet ge~Schonden heeft; dat de bezwaren, aangevoercl tegen zekere in de micldelen aangehaakle redenen - zelfs indien ze gegrond
waren -, de verbreking niet 7AllH1en kunnen medebrengen;
Over het tweelle onderdeel van het
tweecle micldel der voorzieningen van Halleux en van Mayeur-Mottard : schending
van artikelen 7, 8, 92, 97 en 107 {ler Grondwet, en, daareuboven, van artikeleil 179,
~,200 en 201 van het Wetboek van strafvordering, doordat de bestreden arresten vaststellende dat het ten laste van cle
aanleggers in verbreking weerhouden misch'ijf begalm werd << tusschen {len 1n Feburari en den 8n Maart 1941 ll wat Halleux betreft, en « in 1941 en v66r den
5n Maart ll wat Mayeur-Mottart betreft,
?'.onder nadere bepaling - beslissen dat
het besluit van de secretarissen generaal
van 15 Febrnari 1941 op hen van toepas-

sing is, dau wanneer artikel 24 van gezegd besluit luiclt dat dit laatste slechts
van toepassing is op cle na den 111 Maart
1941 vastgestelde misdrijven, en dan wan,
neer --'- welke ook de datum weze van de
vaststelling van een oogenblikkelijk misdrijf - alleen de datum waarop het werd
begaan, op straf van schending van artikel 8 der Grondwet, cle bevoegdheid van
clen rechter mag bepalen die er kennis zal
moeten van nemen :
Overwegende dat het micldel in zijn
tweede ondercleel gesteund is hierop dat
cle bestreden arresten niet nauwkeurig
bepalen clat cle aanleggers de ten hunnen
laste gelegde misdrijven zouden begaan
llebben na den datum van het besluit van
15 Maart 1941;
Overwegende dat de bestreden an·esten
vaststellen dat de aanleggers Halleux en
Mayeur-Mottard cle ten llunnen laste gelegde misdrijven hebben begaan, de eerste, « seclert den 1" Februari tot den
811 Maart 1941 ll en, de tweede, « in een
tijd omstreeks den 5n Maart 1941 ll, en hun
slechts een enkele straf toepassen wegens
het eenig strafbaar inzicht;
Overwegende dat aldus nauwkeurig genoeg bepaald is en dat uit de bewoordingen der an·esten blijkt dat de aanleggers
een enkel misdrijf hebben begaan na den
111 Maart 1941 en dat de beschikkingen
der an·esten wettelijk gerechtvaardigd
zijn door de toepassing van een enkele
straf;
Dat het micldel in zijn tweede onderdeel in feite niet opgaat;
En overwegemle, voor 't overige, en wat
de drie voorzieningen betreft, dat de bestreclen arresten gewezen werden op
rechtsplegingen waarin de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
uitgesproken beslissingen overeenkomstig
de wet, zijn ;
Om die redenen, het Hof, voegt de voorzieningen samen, verwerpt ze; veroordeelt de aanleggers tot de kosten.
30 :M:aart 1942. - 26 kamer. - Voon:itter, H. Hodlim, raaclsheer W[\arnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Fauquel.
Geliflcl~tidencle conclusie, behalve wat

betreft de ontvankelijkheid van de voorziening, H. Roger .Janssens de Bisthoven,
advocaat generaal.
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2 April 1942.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGERLJ.JKE ZAKEN. APPELLANT BI,J CONCLUSIE AANVOEREND DA'r
DE REDENEN EN RET BESLISSEND GEDEELTE VAN
RET VONNIS « A QUO ll MET ELKANDER ONVEBEENIGTIAAR ZI.JN. ~ ARREST NEEMT DE
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REDENEN VAN DEN EERSTEN RECHTER AAN. ARREST NIET MET REDENEN .OMKLEED. .
Is itiet met redenen omlcleed, overeenkomstig artilvel 97 van de Grondwet, het
arrest dat enkel de redenen van den eersten rechter aanneemt en. dezes beslissing bevestigt, dan wanneer de appellant bij concl~tsie aanvoerde dat df3 redenen en het beslissend gedeelte van het
vonnis « a quo » · met ellcander onvereenigbaat· waren.

(BLAIVIE, T. JOLY.)
ARREST.
Gelet op het arrest op 28 Juni 1941, gewezen door het Hof van beroep te Brussel·
Over den grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid hieruit dat het middel niet
11auwkeurig bepaald is :
Overwegende dat de bewoordingen van
het middel duidelijk de thesis aanduiden
welke de aanlegger v66r het Hof van beroep staande hield en welke, volgens hem,
door het bestreden arrest niet zou beantwoord geweest zijii; dat de opstelling van
het middel alwo op voldoende wijze het
voorwerp van dit middel doet kennen, en
het toezicht van het Hof van verbreking
toelaat;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid dus ongegrond is;
Over het eenig mlddel tot verbreking :
schending van artikel 97 der Grondwet en
vari artikelen 141 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, doordat het
bestreden arrest, dat er zich bij bepaalt
de redenen ·van den eersten rechter aan te
nemen, niet kan beschouwd worden als
wettelijk gemotiveerd, daar het de mid{!elen niet beantwoordt waaruit de aanlegger in verbreking, in zijn conclusies in
hooger beroep, afleidde dat uit de elementen cloor den eersten rechter als vaststaande verklaard, alsook uit verscheidene
andere feiten bleek dat zijn geldmidd,elen,
welke in 't geheel 3.186,86 frank per
maan{! beliepen, hem niet toelieten te betalen, hetzij een globaal voorschot tot onderhoud van 2.500 frank per maand - des
te meer dat de verweerster werk kon zoeken en met haar ouders leefde, die voor
haar onderhoud zorgden - hetzij om
't even welk gerechtelijk voorschot, daar
clit, overigens, kon bekomen worden door
het realiseeren van zekere voorwernen, in
't bezit der verweerster, die den geheelen
inboedel nit de echtelijke woonJ)laats had
weggenomen ;
Overwegende dat de ven-'•eerster de betaling vroeg van een som· van 2.000 frank,
ten titel van voorschot ad litem, voor
. haar zelf, en van 1.500 frank ten titel van
onderhoudsgeld voor het uit het huwelijk
der partijen geboren kind ;

Overwegende dat de aanlegger v66r den
rechter in hooger beroep staande hield
dat, daar het bevelschrift a q~to erkende
dat zijn eenige geldmiddelen 3.181 frank
per maand beliepen en dat daar de verweerster het bewijs niet Ieverde van andere geldmiddelen, het onbegrijpelijk was
dat de aanlegger aan verweerster een
maandelijksch pensioen van in 't geheel
2.500 frank zou moeten betalen, en zelf
zou moeten Ieven met 681 frank per
maand ; dan wanneer de verweerster kon
werken om in haar bestaan te voorzien
en dat ze, overigens, door haar ouders
onderhouden was;
Overwegende dat de aanlegger hierdoor
deed gelden dat de redenen en het beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing onvereenigbaar waren ;
Overwegende dat, aldu!;l, de rechter in
hooger beroep het middel als een eenvoudig feitelijke bewijsvoering niet mocht
beschouwen en, dat hij verplicht was het
te beantwoorden ;
Dat hij, om zulks niet te hebben gedaan,
zijn beslissing in den zin der wet niet
gemotiveerd heeft en de in 't middel ingeroepenen wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden ai·rest; beveelt dat onderhavig
arrest· zal overgeschreven worden op de
registel's van het Hof van beroep te Brussel en dat melding ervan zal gemaakt
worden op den kant der vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerster tot de
kosten en -verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Gent.
2 Ap:dl1942. - 16 kamer. - Voorzittm·,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Limbourg. Gelijkln·idende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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15 April 1942.

VERWIJZING NAAR EEN ANDERE
RECHTBANK. - GEWETTIGDE VERDENKING. - STRAFZAKEN. - VERZOEKSCHRIFT
WAARVAN BEKLAAGDE KENNIS HEEFT GEKREGEN. - 0MSTANDIGHEDEN VAN DIEN AARD DA'l'
ZI.J BI.J DE PARTIJEN WAN'l'ROUWEN KUNNEN
DOEN ONTSTAAN AANGAANDE DE S'l'RIKTE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK. - KENNISNEMING AAN DE Rli:CHTBANK ONTTROKKEN DOOR
HE'!' HOF VAN VEUBREKING. - VERWI.TZING
NAAR ANDERE RECHTBANK \'AN DEZELFDE HOEDANIGHEID.
Wanneet· in stt·atzaken u·it een vet·zoekschritt wegens gewettigde verdenking,
waa1·van belclaagde lcennis heett gekregen, en ~tit de ove1·gelegcle shtlcken tot
staving, is geblelcen flat er omstancligheden bestaan van zoodanigen aarcl clat
zij bij de partijen gewettigclen argwaan
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Jcmuwn venvelcken nopens de strilcte
onpartijdigheid bet?·effende de door de
lcennisnemende 1·echtbanlc te verleenen
beslissing, ontt1·e1ct het Hot van veTbrelcing cle Jcennisneming aan deze
·rechtbank en ver~o·ijst het 1le zaa]c naar
een andere rechtbwnlc ·van dezelfcle hoedanigheid (1). (Wb v. Strfv., artt. 542,

544 en 545.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU,
T. X .... )
ARREST

(2).

Gelet op het verzoelrschrift waardoor
de H. Procureur des Konings bij de rechtbank van eersten aanleg te _N eufchil.teau
vordert dat de kennisneming der vervolging - thans v66r (le correctioneele rechtbank van dit arrondissement op grond
van artikelen 1 en 4 der wet del. 5 Maart
1935 betreffende de plichten der ambtenaren in oorlogstijd ingesteld - naar een
andere rechtbank van gelijken aard verwezen worde uit oorzaak van gewettigde
verdenking;
Overwegende dat uit hoogervermeld verzoekschrift, waarvan de beklaagde op de
lloogte wer\.1 gesteld, en uit zijn bijlagen
"Volgt dat onder de zes werkende rechters
of aangeduid krachtens artikel 1 der wet
van 5 Maart 1935 die de reclltbank van
eersten aanleg te Neufchateau samenstellen, drie rechters vervolgd zijn of zijn geweest wegens feiten van denzelfden aard
als die den beklaagde ten laste gelegd,
feiten welke gedurende hetzelfde tijdperk
gepleegd werden ;
Dat van de twee rechters-plaatsvervan-.
gers, die in staat zijn om hun ambt waar
te nemen, de eerste, het voorwerp van
soortgelijke vervolgingen is, en de tweede,
de raadsman is van personen verdacht
van dergelijk misdrijf;
Overwegende dat deze omstandigheden
van dien aard zijn dat zij in den geest
der partijen in zake een wettig wantrouwen kunnen doen ontstaan nopens de
strikte onpartijdigheid van de beslissing
welke de rechtbank, waarbij de zaak
thans aanhangig is gemaakt, over de betichting zou moeten wijzen;
Om die redenen, en gelet _op artikelen 542, 544 en 545 van het Wetboek van
strafvordering, het Hof onttrekt de zaak
aan de kennisneming van de correctioneele rechtbank te Neufch!lteau en verwijst ze naar de correctioneele rechtbank
te Aarlen.
(1). Verbr., 26 November 1941 (A1'1"esten van
het H of van verb1·elcing, 1941, biz. 237; Bull.
en PAsrc., 1941, I, 436).
(2) Zie volgend anest.

15 April1942. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter.· - Verslaggeve1·, H. Fauquel. Gelijlcluidende concl~tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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15 April 1942.

VERWIJZING NAAR EEN ANDERE
REOHTBANK. GEWETTIGDE VERDEN.KING. STRAFZAKEN. VERZOEKSCHRIFT
INGEDIEND DOOR RET Ol'ENBAAR MINISTERIE. BEKLAAGDE HEEFT DAARVAN GEEN KENNIS GEKREGEN. HOF VAN VERBREKING NIET GEHOUDEN TE BEVELEN DA'l' HE'l' I'ERZOEKSCHRIF'l'
AAN BEKLAAGDE ZAL WORDEN MEDEGEDEELD m•
DAT EEN ANDERE VOORBEREIDENDE l\IAA'l'REGEL
ZAL PLAATS HEBBEN.

W anneer in stntfzalcen een ve:rzoelcsclwift
wegens gewetUgcle verclenking is ingecliend doo1· het 01Jenbnar rninisterie, van
weUc ver·zoel;;schritt belclaagde geen Jcennis heett gelcregen, is het Hot vcm ve?·Meking niet gehouclen de medecleeling
vnn het verzoelcsclwitt of een·igen ancleren voo·rbereidenden maat-regel te bevelen, indien zullcs n·iet 9Woclzalcelijlc
blijlct te zijn (3). (Wb. v. Strfv., arti-

kelen 542, 544, 545 en 547.) (Stilzwijgen(l aangenomen.)
(PROCUREUR DES KONINGS 'fE NEUFCHA~'EAU,
T. X .... )
ARREST

(4),

Gelet op het verzoekschrift waanloor
de H. Procureur des Konfngs l:Jij de rechtbank van eersten aanleg te Neufchil.teau
vordert dat de kennisneming der vei·volging- thans v66r de correctioneele reclltbank van dit arrondissement op grand
van artikelen 1 en 4 der wet dd. 5 Maart
1935 betreffende de plichten der ambtenaren in oorlogstijd ingesteld - naar een
andere rechtbank van gelijken aard verwezen worde nit oorzaak van gewettigde
verdenking ;
'
Overwegende dat uit hoogervermeld verzoekschrift en nit zijn bijlagen volgt dat
onder de zes werkende rechters of aangednid krachtens artikel 1 der wet van
5 Maart 1935 die de rechtbank van eersten
aanleg te Neufchateau samenstellen, drie
rechters vervolgd zijn of zijn geweest wegens feiten. van denzelfden aard als die
den beklaagde .ten laste gelegd, feiten
welke gedurende hetzelfde tijdperk gepleegd werden ;
(3) Verbr., 26 November 1941 (An·esten van
het H of van verb1·eking, 1941, biz. 238; Bull.
en PAsrc., 1941, I, 437).
(4) Zie vorig arrest.
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Dat van de twee rechters-plaatsvervangers, die in staat zijn om hun ambt waar
te nemen, de eerste, het voorwerp van
soortgelijke vervolgingen is, en de tweede,
de raaasman is van personen verdacht
van dergelijk misdrijf;
Overwegende dat deze omstandigheden
van dien aard zijn dat zij in den geest.
der partijen in zake een wettig wantrou-·
wen kunnen doen ontstaan nopens de
strikte onpartijdigheid van de beslissing
welke de rechtbank, waarbij de zaak
thans .aanhangig is gemaakt, over· de betichting zou moeten wijzen; dat in den ·
stand der zaak geen enkele voorbereidende beschikking noodzakelijk blijkt;
Om die redenen, en gelet op artikelen 542, 544 en 545 van het Wetboek van
strafvordering, het Hof onttrekt de zaak
aan de kennisneming van de correcti()neele rechtbank te Neufch1l.teau en verwijst z~ naar de correctioneele rechtbank
te A:arlen.
15 April1942.- 2° kamer.- Foorzitter,
H. Hodiini, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ferslaggever, H. Fauquel. ~
Gelijkl~tidende concl~tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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15 April 1942.

1° BEWAARGEVING. ~ BEWAARGEVING
UIT NOODZAAK. - BEGRIP.
!_'o BEWIJS. BEKEN'l'ENIS BE'l'REFFENDE
HET BESTA,AN VAN EEN CONTRACT. - NIET
INGEROEPEN ALS HEBBEND VOLLE KRACHT VAN
BEWIJS TEGEN HEM DIE ZE GEDAAN HEEFT. ARTIKEL 1356, ALINEA 3, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. - NIET VAN TOEPASSING.
1° De bewaargeving uit noodzaak, bepaald in artikelen 131,8 en 191,9 van het
B~trgerlijk

vVetboelc, onderstelt dat aan
(len bewaargever de vrijheid werd antnomen om niet in bewaring te geven en
een anderen bewaarnemer te kiezen.
Deze om·ooving van de vrijheid behoort
n;iet een volst1·elcte te wezen en wo1·dt
« ·in concTeto ll beooTdeeld.
De 1·eohter beslist op bindende wijze over
de vraau of een persoon, die een bewaargeving deed, beroof(l werd van zijn vrijheid om niet in bewaTing te geven en
een anderen bewaarnemer te kiezen (1).
2° De bepaling van artikel 1356, alinea 3,
van het BurgeTlijk Wetboek, luidens
wellce de bekentenis niet kan woTden
gesplitst ten nadeele van hem ·die ze
deed, geldt niet wanneer de belcentenis,
slaande op het bestaan van een contract, te weten een bewaargeving, niet

(1) Zie Verbr., 3 Juni 1935 (Bull. en PAsrc.,
1935, I, 270).

wordt ·ingeroepen alB hebbend valle
lwaoht van bewijs tegen hem die ze
deed, maaT als een bestanddeel tot sta"
V'ing van het bewijs, dat reeds aangaande deze bewaargeving we1·d aangebmoht (2).

(DE LI\NDTSHEEHE, •r. DRUEZ.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 3 November 1941 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Wat de beslissing betreft op de publieke
vordering gewezen :
Over het eerste middel : schending van
artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, om de verwerping te rechtvaardigen van de bewering van den beklaagde die de bewaargeving betwistte en een schriftelijk bewijs
ervan eischte, beslist dat het litigieus
contract een bewaargeving uit noodzaak
is, waarvan het bewijs door getuigen, bij
uitwndering op den gebiedenden regel van
gezegd artikel, en luidens artikelen 1348,
2°, en 1950 (wet van 14 April 1938) van
het Burgerlijk Wetboek toegelaten is,
zelfs wanneer het een waarde geldt van
meer dan 1.500 frank; dan wanneer de
wettelijke voorwaarden van het contract
van bewaargeving uit noodzaak hoegenaamd niet vereenigd zijn, daar de bewaargever geenszins beroofd werd van de
vrijheid om in bewaring te geven of niet,
en ook niet van de vrijheid om zijn bewaarnemer te kiezeh :
Overwegende dat, indien de bewaargeving nit noodzaak, bepaald bij artikelen 1348 en.1949 van het Burgerlijk Wethoek, onderstelt dat de bewaargever beroofd werd van de vrijheid om niet in
bewaring te geven en om een anderen bewaarnemer te kiezen, die berooving van
vrijheid · niet noodzakelijk volstrekt is,
doch in concTeto wordt beom·deeld ;
Dat dergelijke beoorcleeling in feiten bestaat en det·halve onder de bindende
macht van den rechter valt;
Overwegende dat de bewering van den
aanlegger, luiclens welke de bewaargever, in onderhavig geval, over de vrijheid
heeft beschikt om niet in bewaring te geven en om den bewaarnemer te kiezen, in
de bestreden beslissing geen grond vinclt;
Waaruit volgt dat het ·middel niet mag
aangenomen worden ;
Over het tweede middel : schending van
artikel 1356. van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de verklaring van den beklaagde dd. 12 Juli 1940,
(2) Zie Verbr., 28 Maart 1939 (A1'1'esten van
het H of van ve1·b•·eking, 1939, biz. 122, en de
voetnota. 5; Bull. en PAsrc., 1939, I, 180, en de
voetnota 2).
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CONCLUSIE. - HANDELINGEN VAN DE RECH'l'Sproces-verbaal nr 1791, splitst, dan wanPLEGING WAARUIT BLIJKT DAT DE VERJARING
neer het zulks niet mag; en doordat die
NIET WERD BEREIKT. - RECHTER NIET GEverklaring bijgevolg geen bewijs kan uitHOUDEN DIE IN ZIJN BESLISSING TE VERMELmaken van den aard · en de waarde der
DEN.
door den beklaagde verplaatste en niet
nangeboden voorwerpen :
Bij gebr·eke van clesbetrefj'encle conclus·ie
Overwegende dat de bepaling· van aliis de rechter· niet gehouclen in zijn benea 3 van artikel 1356 van het Burgerlijk
slissing van veroonleeling de hanclel·inWetboek, luidens welke cle bekentenis
gen vrtn de rechtspleging te vermelden,
niet mag gesplitst worden ten nadeele van
rlie rle verjaring, van de pttblieke vordehem die ze gedaan heeft, slechts van toer"ing hebben gestuit, indien de stuitenfle
passing is, zooals de tweede alinea van
aarcl van d·ie handelingen niet afhing
hetzelfde artikel het aanduidt, op de bevan de beoordeeling van een feitelijk
kentenis ingeroepen als volle kracht hebbestarulrleel
(1).
bende tegen hem die ze gedaan. heeft, 't is
te zeggen als het volle bewijs leverend
(DERNICOURT.)
van het bekende feit;
Overwegende dat het bestreden arrest,
ARREST.
in onderhavig geval, het bewijs v-an de
bewaargeving en van den aard der in beGelet op het bestreden arrest op 13 Dewaring gegeven voorwEcrpen vindt in de cember 1941 gewezen door het Hof van
opgenomen getuigenissen en in wat een' · beroep te Brussel ;
.
huiszoeking bij den aanlegger opleverde;
Over )let eenig middel tot cassatie :
dat het daaraan toevoegt « dat, voor
schending v.an artikelen 9 en 97 der
't overige, de beklaagde, in den loop van Grondwet, 437, 438, 440, 573, 574, 575,
het onderzoek door de politie ingesteld 576. 577, 579 en 585 der wet del. 18 April
bekencl heeft dat de burgerlijke partij 1851, doordat het bestreden arrest zijn
hem belast had zijn appartement te ont- beslissing van veroordeeling niet volruimen en al de voorwerpen welke zich doende gemotiveerd lleeft, namelijk hoofdaarin bevonden te zijner beschikking te dens de aantijgingen van beclrieglijke
houden Jl;
bankbreuk en van eenvoudige banbreuk,
Dat alclus de bekentenis van den be- om niet te llebben vastgesteld dat de
klaagde, door den rechter niet weerhou- betichte, krachtens · de wet, handelaar
den wordt als bewijs der bewaargeving,
was op een datum waarop de misdrijven
doch als een bevestiging van het bewijs niet verjaard waren; en dat het dus niet
dat van clie bewaargeving reeds geleverd mogelijk is na te gaan of de verjaring,
wercl;
wat deze misdrijven raakt, ja clan neen
Overwegende, derhalve, dat llet micldel verkregen was en of de ten laste van den
in recllte niet opgaat ;
betichte weerhouden feiten dienvolgens
En overwegen~le, voor 't overige, dat cle ja dan neen gerechtvaardigd waren :
bestreden beslissing geveld werd op. een
Overwegende dat het bestreden arrest
rechtspleging in clewelke de substantieele vaststelt clat de aanlegger, gefailleerde
of op straf van· nietigheid voorgeschreven handelaar zijnde, tusschen 1 Januari 1937
rechtsvormen werden nageleefd en dat de en .1 Januari 1939 zich schuldig heeft g·euitgesproken veroordeelingen overeenkom- maakt aan eenvoudige bankbreuk en aan
stig de wet zijn ; ·
beclrieglijke bankbreuk ;
Wat cle beslissing betreft op de burgerOverwegende dat, bij gebrek aan beRluilijke vordering :
ten over clit punt v661: het Hof van beroep
Overwegende dat de aanlegger geen en- genomen, dit Hof niet verplicht was in de
kel bijzonder mWdel inroept en dat het beslissing van veroordeeling de akten van
Hof er van ambtswege geen opwerpt;
rechtspleging te vermelden die de verjaOm die redenen, het Hof verwerpt de ring van de openliate vordering gestuit
voorziening; veroorcleelt den aanlegger lladden, wanneer het stuitend karakter
tot de -kosten.
van deze akten niet· aflling van de beoor- ·
15 April19±2. --;- 26 kanier. - 11 oo·I'Zitte·r, deeliri.g van een feitelijk bestanddeel ;
Overwegende dat nit cle aan het Hof
H. Hocli.1m, raadsheer waarnemend voorzitter. - Fer·slaggever·, H. Istas. - Ge- overgelegde rechtspleging blijkt clat de
verjaring van de openbare vordering, uitUjlcltticlemle conclttsie, H. Raoul Hayoit
geoefend wegens de in het middel bede Termicourt, aclvocaat genei·aal.
doelde misdrijven, regelmatig gestuit werd
door de vordering tot onderzoek aan den
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REDENEN VAN DID VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. ~ VERJARING YAN DE PT'HLI!l~KE YOllDERING. --'---- GEEN

(1) Verbr., 5 Februari 1940 (Arresten van het
H of va1> verb•·eking, 1940, biz. 13; Bull. en
PAsrc., 1.1940, I, 32) ; 18 l\'[aart 1942, supra,
biz. 28.
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onderzoeksrechter op 1 Juli 1939 door het
openbaar ministerie geadresseerd ;
Dat op den datum van het bestred_en
·arrest, hetzij op 13 December 1941, mmder dan drie jaren verloopen waren sedert
de voornielde stuitende akte;
Overwegencle dienvolgens dat luidens artikelen 21, 22 en 26 der wet del. 17 April
1878 de publieke verjaring niet verkregen
was·
D;t het micldel in rechte niet opgaat;
En overwegencle, voor 't overige, clat de
bestreclen beslissing wercl geveld op een
rechtspleging in dewelke. de substantieele
{)f op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
15 April1942.- 2° kamer. - Voorzittm·,
H. Hocllim, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ver·slaggever·, H. Istas. ~· GeUjkluiclende concl~tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
MINDERJARIGE BENEDEN VIJFTIEN JAAR.
GEHOORD ONDER EED DOOR CORRECTIONEELE
REOHTBAN!C NIETIGREID VAN RET VONNIS.

2° ONDERZOElK IN STRAFZAKE.N. VONNIS VAN CORREOT:i:ONEELE REOH'l'BANK NIETIG WEGENS HET HOOREN ONDER EED, TER
TEREOHTZI1l'TING, VAN TWEE KINDEREN BENEDEN V.IJFTimN JAAR. HOF VAN BEROEP
STEUNT VEROORDEELING OP TE ZIJNER TEREOHTZITTING GEDAAN ONDERZOEK EN VERWIJDERT UIT DE DEBATTEN DE GETUIGENIS VAN EEN
DEZER KINDEREN. TWIJF!i:L AANGAANDE DE
VRAAG OF RET HOh' NIET GESTEUND HEEFT OP
DE VERKLARING VAN HET ANDER KIND. CONTRClLE VAN RET HOF VAN VERBREKING
NIET MOGELIJK.

1° Wanneer· de corTectioneele r·echtbank
een m·inclerjar··ige oncler· vijjtien jaar
oncler eecl heett gehoor·cl, is het op zooclanig onclerzoelc gewezen vonnis nietig

.(Wb. v. Strfv., art. 79.)
2° W anneer· het vonnis van rle cor-rectioncele rechtbank nietig is omclat twee
kincleren beneclen vijftien jaar ter· ter·echtzitting oncler eecl wenlen gehom·a
en het Hot van ber·oep, na ver·lclfM'ing
flat het zijn ver·oorcleeling ste~tnt OZJ het
te zijner ter·echtzitting geclaan onclerzoek, de getuigenis van een der lcinderen, en slechts deze get~t_igenis uit de
flebatten verwijcler·t, bestaat · er twijfel
of ilit Hot niet ten minste gedeeltelijlc
heeft gesteuncl op de ver·lclaring van het
ander kincl en lctat cle1'11alve zoodanig

an-est de contrOle van het Hot van verbr·elcing niet toe (1).
(VANDEN BROECK.)
ARRES1'.

Gelet op het bestreclen arrest op 6 Dect-mber 1941 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
Over het middel ex-officio afgeleid uit
, de schencling van artikel 97 cler Grondwet
en van artikel 79 van het Wetboek van
strafvorclering :
Overwegende dat cleze laatste beschikking van een algemeene toepassing op
strafgebiecl, een substantieele rechtsvorm
uitmaakt; dat ze de kincleren van min clan
vijftien j aar oucl als getuigen slechts toelaat te ho01·en bij wijze van verklaring en
.zoncler afiegging van den eecl ;
Overwegencle dat het zittingsblad der
correctioneele rechtbank vaststelt clat
Jeannine Bartholomees en Henriette
Payez, beiden negen jaar oud, hun getuigenis hebben afgelegd na den eed te hebben afgelegcl de gansche waarheicl te zeggen, niets dan de waarheid, er bijvoegencle « zoo helpe mij God ll ;
Overwegende, weliswaar, dat het Hof
van beroep om de beslissing van den rechter in hooger beroep te bevestigen, verklaart dat het steunt op het onderzoek
clat het zelf ter terechtzitting heeft gedaan;
Doch overwegende dat het arrest daarbijvoegt dat de getuigenis van het kind
.Jeannine Bartholomees uit de debatten
client ver>'j:ijclerd te worden, ·wegens de
nietigheicl waarmede ze aangetast is ;
Dat uit deze beslissing - vergeleken
met de vaststelling die voorafgaat - een
clubbelzinnigheicl ontstaat nopens het punt
te weten of het Hof van beroep, voor het
vormen zijner overtuiging, enkel in acht
heeft genomen het onderzoek clat het zelf
instelcle of ook gesteuncl heeft op de getuigenissen v66r den eersten rechter, andere dan die welke het van de debatten
verwijdert en namelijk op de van nietigheid aangetaste getuigenis van het kind
Henriette Payez ;
Dat het Hof van verbreking alzoo in de
onmogelijkheid is gesteld zijn toezicht uit
te oefenen .over de wettelijkheid van de
uitgesproken veroordeeling ;
Om die reclenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt clat het onclerhavig arrest zal overgeschreven · worden
op de registers van het Hof van beroep'
·te Brussel en dat melding ervan zal ge(1) Zie de nota van den heer advocaat generaal R. Hayoit de Termicourt, bij dit arrest
gedrukt in Bull. en PASIC., 1942, I, 89.

-44maakt worden op den kant van het vernietigd arrest ; legt de kosten ten laste
van den Staat; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
15 April1942. ~ 2• kamer.- Vom·zUter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel. Gelijkl~tidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
·
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10 VALSOHHEID. - NAMAKING OF VER·
VALSOHING VAN ZEGELS, BESTANDDEELEN VAN
DE RANTSOENEERINGSKAART (BESLUIT-WET VAN
9 NOVEMBER 1939). - BEDRIEGLIJK OPZET
OF OOGMERK OM TE SCHADEN. - MISDRIJF
GESTRAFT BIJ ARTIKEL 196 VAN HET STRAFWETBOEK.
2° REGELING VAN REOHTSGEBIED.STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER BEKLAAGDE VERWIJZEND NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK OP GROND VAN EEN
GEPLEEGD WANBEDRIJF. - ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING YAN HET HOF VAN mtROEP,
DAAR HET FElT EEN MISDAAD UITMAAKT. REGELING VAN RECHTSGEBIED.
1 o De narnalcing of de vervalsching van
zegels, bestanddeelen van de bij besluitwet van 9 November 1939 voorziene 'fantsoeneeringslcaart, is een valschheicl in
geschriften (1), die, ~vanneet· zij gee
pleegcl wenl met bedr·ieglijlc opzet of
met het oogmerlc om te schaden, valt
onder de strafbepaUng vctn artilcel 196
van het Strafwetboelc (2).
,
2° lJJr bestaat groncl tot regeling van
1·echtsgebiecl wa1ineet· de raacllcamer beklaagcle tvegens een cloor hanr als wctn·
beclrijf gelcwal·ificeercl feit naar cle co'f,.ectioneele t·echtbank heeft verwezen,
en daarna het Hot van beroep zich onbevoegcl verlclaart omdat het feU een
misclnq,cl ~t.itrnaakt.

(PROOUREUR GENERAAL TE LUIK,

1'.

BALTUS.)

ARREST.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling·
van rechtsgebied uitgaande van den proourem· generaal bij het Hof van· beroep
te Luik;
Overwegende dat Jenny Baltus; ·echtgenoote Pierre Skivee; geboren te Berneau,
op 16 Januari 1905, gehuisvest te Wandre,
(1) Verge!. Verbr., 3 Juli 1939 (Arresten van
het H of van ve>·b>'eking, 1939, biz. 198; Bull.
en PASIC., 1939, I, 344).
(2) Zie de nota van deh heer advocaat generaal R. Hayoit de Termicourt, bij dit arrest
gedrukt in Bull. en PAsrc., 1942, I, 90.

27 Stationstraat bij beschikking der
ra'a{lkamer van. d~ rechtbank van eersten
aanleg te Luik dd. 7 ·Ju)li 1941, naar de
correctioneele rechtbank te Luik verwezen
werd onder de betichting te W andre, in
Maart of April 1941, met bedrieglijk opzet
of met llet oogmerk om te schaden, ravitailleeringszegels te llebben · nagemaakt,
nagemaakte zegels te llebben te koop gesteld of in den omloop gebracllt en, na
zicll nagemaakte ravitailleeringszegels te
hebben aangeschaft, gebruik ervan te llebben gemaakt ;
Dat die bescllikking verklaart dat de
ten laste van de aanlegster gelegde feiten
een wanbedrijf uitmaken voorzien bij artikelen 188, 189, 213 en 214 van llet Strafwetboek;
·
Overwegencle dat de correctioneele rechtbank te Luik, bij vonnis op tegenspraak
dd. 14 Juli 1941, de .beticllting bewezen
verklaard lleeft zooals ze was opgesteld
en de beklaagde veroordeeld lleeft tot
twee n:}aanden gevangenzitting en een
geldboete van 26 frank;
Dat het Hof van beroep te Luik, OJ)
llooger beroep van den procureur des Konings bij arrest op tegenspraak dd. 4 Decemb~r 1941, geoordeeld heeft dat de feiten geen namaking doch een vervalsching
uitmaakten en onder toepassing vielen
van artikel 29 van de besluitwet van9 November 1939 betreffende de reglementeering der v{irdeeling van de eetwaren in
geval van moeilijkheden in zake ravitailleering en waarbij het stelsel der rantsoeneeringskaarten werd ingericht, besluitwet die in werking werd gebracht door
llet ministerieel besluit van 10 Mei 1940;
dat aldus die feiten de misdaden 'konden
uitmaken voorzien bij artikel 193, 196,
197 213 en 214 van het Strafwetboek; dat,
bijgevolg het Hof van. beroep llet vonnis
waartege~ llooger beroep vernietigend,
zicll onbevoegd heeft verklaard om van de
feiten der betichting kennis te nemen;
Dat de beschikking en llet arrest hierboven bedoelcl kracht van gewijsde llebben bekomen; clat uit hun tegenstrijdiglleid een geschil van reclltsgebiecl ontstaat
clat den gang van llet gerecllt belemmert;
Overwegencle dat uit artikel 2, 16 en 17
cler besluitwet van 9 November 1939 blijkt
dat de rantsoeneeringskaart een geschrift
is, in den zin van artikel 196 van het
Strafwetboek, en dat de rantsoeneeringszegels, zelfs wanneer ze stoffelijk. van. de
kaart onderscheiden zijn, niettemin een
der lloofdbestancldeelen dier kaart uitmaken;
Dat dus de namaking of cle vervalsching
van gezegde zegels, wanneer ze begaan is
met bedrieglijk opzet of met llet oogmer k
om te sclladen, de bij artikel 196 beteugelde misdaad van valsclllleid in geschriften uitmaakt ;
Overwegende dat, daar de beschikking

(

-45"Van verwiJZlllg geen enkele verzachtende
-omstandigheid inroept, de correctioneele
Techtsmacht zich terecht onbevoegd heeft
verklaard;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking
der raadkamer van eersten aanleg te
Luik; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
der gezegde rechtbank en dat melding
ervan zal gemaakt worden op den kant
der vernietigde beschikking; verwijst. de
zaak en de partijen naa1: de kamer van
inbeschulcligingstelling van het Hof van
beroep te Luik.
15 April 1942. - 26 kamer. - l' oot·zitter,
H. Hodihn, raadsheer waarnemend voor:zitter. - T'erslaggever, H. Louveaux. Gelijlcluidende conolusie, H. Raoul Hayoit
<I.e Termicourt, advocaat generaal.
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~o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- RECHTER
NIET GEHOUDEN IN ZIJN BESLISSING DEN INHOUD VAN DE TER TERECHTZITTING GEGEVEN
VORDERINGEN VAN HET OPENBAJ!.R MINISTERIE
'fE VERMELDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. ~ CONCLUSlE STREKKEND TOT HF;T DOEN PLAATS HEBBEN
VAN EEN BIJKOMEND ONDERZOEK. - RECHTER
VERMELDT DAT HIJ ZICH VOLDOENDE INGELICHT
ACHT. - 00NCLUSIE IMPLICIET VERWORPEN.
- BESLISSING WE'l'TELIJK MET REDENEN OMKLEED.
~o

Geen enkele wetsliepaling vet·pUoht den
reohter ·in z·ijn lieslissing van veroor·deeling den 'inhoml van de ter tereohtzitting gegeven vor·deringen van het openbaa'/' ministm·ie te vennelden.
2° Door in zijn liesUssing vaststellingen
te vermelden waantit lilijlct dat h·ij zich
voldoencle ingelioht acht, verwet·pt de
t·echtet· impUciet de oonclns·ie er· toe
strelclcend om een l!·ijlcomend onderzoelo
te l!elcomen. Zoodanige liesUssing is wetteli.ilc met nJdetren omlcleed.

(WINANDS.)
ARREST.
Gelet op.het bestreden arrest op 25 November 1941 dooi· het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : gesteund hierop dat, de aanlegger vervolgd zijnde als
mededader van een diefstal met geweld,
het Hof van beroep de omstandighf'den
van feitelijken aard niet heeft onderzocht
witarin de .aanlegger zich bevond op het

oogenblik waarop de dief, op heeterdaad
betrapt, die gewelddaden heeft uitgeoefend :
Overwegende dat het middel door het
Hof wil doen beslissen dat de aanlegger
had moeten veroordeeld. worden niet wegens deelneming aan een zware diefstal,
voorzien bij artikel 469 van het Strafwetboek, doch wegens deelneming aan een
eenvoudige diefstal bepaald bij :utikelen 461 en 463 van hetzelfde wetboek ;
Overwegende dat zelfs indien het middel
gegrond was, de door het arrest .uitgesproken straf niettemin zou gerechtvaardigd
blijven; clat aldus luidens artikelen 411
en 414 van het Wetboek van strafvorde-.
ring, de eisch in verbreking niet ontvankelijk is;
Over het tweede ei1 llet derde middel
samen : het tweede : hierop gesteund
1 o dat het arrest niet gemotiveerd is doordat het de omstandige bewijsvoering Il.iet
onderzoekt noch weerlegt welke de raadsman van den beklaagde aangevoerd had
tegen het verslag van doctor Vermeylen;
2° dat het niet vermeklt dat het openbaar
ministerie, in zijn vordering, gevraagcl
had dat de beklaagde onverantwoorclelijk
zou verklaard worden; 3° clat het Hof de
bijkomende conclusie van den aanlegger
niet vermeldt, zelfs niet om ze van de
hand te wijzen, conclusie waarbij de aanlegger vraagt dat de professors Vermeyc
len en Ley zouden gehoord worden, als
cleskundigen, hetzelfde voor de meer bijkomende conclusie tot het benoemen van
een college van deslmndigen waarvan zouden deel uitmaken de twee voornoemden
en een derde psychiater ; en het derde,
hierop gesteund, dat het arrest de rechten
der verdediging schendt daar het de conclusie van den aanlegger niet beantwoordt :
Overwegende dat, door de feiten bewezen te verklaren en door te beslissen dat
er met het advies van den geneesheer,
door den aanlegger ingeroepen, geen rekening diende gehouden, daar het geestesonderzoek van dezen laatste bewezen heeft
dat hij zich niet in een geval bevond voorzien bij artikel1 der wet van 9 April1930,
het arrest een juist antwoord heeft gegeven op de bewering "an den aanlegger lui; dens dewelke de feiten niet bewezen waren en hij voor zijn dadenniet verantwoor1ledijk was ;
Dat het middel in zijn eerste onderdeel
clus in feite niet opgaat ;'
Overwegende clat, op strafgebiecl, geen
enkele wetsbepaling cle hoven en rechtbanken verplicht in hun beslissingen nitdrukkelijk den inhoud te vermelden der ter zitting door het openbaar ministerie mondeling uitgebrachte vorcleringen;
Dat het middel in zijn tweede onderdeel
in rechte niet opgaat;
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Overwegende dat het bestreden arrest,
steunende op het verslag van den door den
onderzoeksrechter aangestelden geneesheer-deskundige, beslist dat de aanlegger,
op het oogenblik der feiten alsook op het
oogenblik der onclerteekening van het verslag van den deskundige, niet door erge
geestesstoornis of zwakheid was aangedaan waardoor hij onbekwaam wordt zijn
daden te beheerschen; dat er geen rekening client gehouden met het advies van
den door de verdediging aangeduiden geneesheer;
Overwegende dat het Hof, door alzoo te
beslissen, de hoofd- en bijkomende eischen
van den aanlegger op juiste wijze, heeft
beantwoord en impliciet den meer bijkomenden eisch als overbodig heeft ·verwor-.
pen;
Dat daaruit volgt dat de beweringen
van den aanlegger in feite niet opgaan en
dat het tweede middel in zijn clerde onderdeel en het derde middel niet kunnen
aangenomen worden ;
En overwegende, voor 't overige, dat cle
bestreden beslissing geveld werd op een
rechtspleging in dewelke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijri ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.
15 April 1942. - 2e kamer. ---'- TT oorz'itte1·,
H. Hocli.im, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTerslaggevei·, H. Deleuze. Gelijlcl~t'iclende concl~tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN DE .RAADKAMER EEN WANBEDRIJF AANHANGIG MAKEND
BIJ EEN CORRECTIONEELE HECHTBANK, DIE ONBEVOEGD WAS it RATIONE LOCI>>. VONNIS
EN ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING. VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING DER HAADKA]I,IER. VERWIJZING NAAR DEN BEVOEGDEN
PROCUHEUR DES KONINGS.

TV anneer een raaclkame1· een waribedrijf
acmhangig heeft gemaakt bij een correctioneek! rechtbanlc, die onbevoegd is
'.< rat·ione loci» en, nadat cle· rechtbanlc
zich onbevoegd had verlclaanl, een ve1'zoelcschritt tot reveling van 1·echtsgebied bij het Hot wordt ingediencl, vern·ieUgt het Hot de beschikking van de
raadlcamer en verwijst het cle zaalu naar
rlen bevoegden proc~weur des Konings.

(PROCUREUR GENERAAL 'l'E BRUSSEL, lN ZAKE
VAN COLLE.)
ARREST.

Gelet op het verzoekschri.f't tot regeling
van rechtsgebied ingediend door den procureur generaal bij het Hof van beroe])
te Brussel;
Overwegende dat, · bij beschikking van
de raadkamer der rechtbank van eersten
aanleg te Mechelen del .. 27 Februari 1941,
Camille-Julien-Constant Colle naar de
correctioneele rechtbank te Mechelen verwezen werd om, te Gent, tusschen 26 April
en 28 November 1939, een som van_
79.991,35 frank geheeld te hebben, som
door Roger Bogaerts ten nadeele van den
Belgischen Staat bedrieglijk weggenomen
met behulp van inklimming_ of valsche
sleutels;
Overwegende dat het Hof van beroep te
Brussel, door arrest c1d: 24 November 1941,
het vonnis der correctioneele rechtbank
te Mechelen del. 30 Mei 194:). bevestigencl
en uitspraak doende over de bevoegdheicl
ratione loci van deze rechtbank, die be-·
voegdheid heeft afgewezen om reden dat,
eenerzijds, de beklaagde gehuisvest is en
gevonden werd te Gent waar de hem ten
laste gelegde feiten plaats hebben gehad,
en, anderzijds, dat alle verbancl van verlmochtheid tusschen zijn zaak en die van
Bogaerts op clen datum van de beschikking tot verwijzing verdwenen was, daar
gezegde Bogaerts reeds op 9 Februari 1940·
door de correctioneele rechtbank te Mechelen veroordeeld was geweest ;
Overwegende dat uit clit arrest en uit
de beschikking der raadkamer van de
rechtbank van eersten aanleg te Mechelen dd. 27 Februari 1941 een negatief geschil op rechtsgebied ontstaat dat den
loop van het gerecht belemmert ·;
Dat er aanleiding bestaat tot regeling
van rechtsgebied ;
Overwegende dat uit den bundel der
rechtspleging blijkt dat de beklaagcle
Colle gehuisvest is te Gent, waar ook de
plaats van het wanbedrijf is ; dat hij
nooit in het rechterlijk arrondissement
Mechelen verbleven heeft, waar hij het
te zijnen laste gelegd strafbaar feit niet
gepleegd heeft, en dat hij er niet gevonden werd; dat de beklaagde, krachtens·
artikelen 23 en 24 van het Wetboek van
strafvordering, wegens het enkel te zijnen
laste gelegd wanbedrijf onderhoorig is·
aan de correctioneele rechtsmacht van het
rechterlijk arrondissement Gent; dat O.e
raadkamer vari <ieze rechtb'ank dus alleen
bevoegcl is om van vermeld wanbedrijf
kennis te nemen ;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking
der raadkamer van de rechtbank van eersten aanleg te Mechelen, dd. 27 Februari
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Overwegende dat de voorziening slechts
l941; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers dat deel van het arrest bestrijdt waarder rechtbank, van eersten aanleg te Me- door de aanlegger wegens heling veroorchelen en dat melding ervan zal gemaakt deeld wordt tot een gevangenisstraf van
worden op den kant van de vernietigde negen maanden, een geldboete van 700 fr.
beschikking; verwijst de zaak naar den en tot de kosten ;
procureur des Konings van het rechterlijk
Omtrent het eenig middel tot verbrearrondissement Gent om er als naar recht · king : schending van artikelen 24 en 25 der
behandeld te worden.
wet van 15 .Juni 1935 op het gebruik der
22 April1942. - 26 kamer. - Voo1·zitter, talen op clisciplinair-, straf-, burgerlijkH. Hodiim, raadsheer waarnemend voor- of militair gebied, doordat « het zittingsblad van 5 December 1941, bij het arrest
zitter. - Vm·slctggever, H. Louveaux. gevoegd, in de Vlaamsche taal is opgeGelijkluidende conclusie, H. Roger Janssteld; dat het zittingblad namelijk zegt,
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
in de Vlaamsche taal, dat de rechtspleging
in de Vlaamsche taal gevoerd werd ll dan
wanneer de rechtspleging in de Fransche
taal moest gevoerd worden, taal door den
2" KAMER. - 29 April 1942.
aanlegger verkozen: :
Op het eerste onderdeel van het middel :
1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
Overwegende dat het zittingblad van
NIE'rHlHEID VAN HET PROOES-VERBAAL DER
5 December 1941 nietig is omdat het opTEREOHTZITTING. TAST DE GELDIGHEID
gestelcl is in een andere taal dan deze der
VAN HET OP DIE TEREOHTZITTING GEWEZEN
rechtspleging; doch overwegende dat de
ARREST NIET AAN.
2° FRANSOHE TAAL - NEDERLAND- nietigheid van het zittingblad, opgestelcl
SORE TAAL (GEBRUIK VAN DE).- na de uitspraak van het arrest, de geldigheid van dit laatste niet lleeft kunnen
MELDING TE MAKEN IN HET PROOES-VERBAAL
aantasten;
OF IN HE'l' VERSLAG VAN DE TEREOHTZITTING.
Op llet tweecle onderdeel van het midTAAL WAARIN DE BESLISSING WERD. YER·
del
:
·
LEEND. -MELDING NIET VOORGESOHREVEN.
Overwegende dat, ingeval er verscllil
3° FRANSOHE TAAL - NEDERLAND- bestaat tusschen de vermeldingen van het
SORE TAAL (GEBRUIK VAN DE). zittingblad, wat de taal betreft welke
UITGH'TE VAN HET ARREST, WELKE UITGIFTE
door den recllter werd gebruikt om zijn
ZELF BEWIJST DAT HET ARREST IN DE VOOR·
beslissing te wijzen, en de vermeldingen
GESOHREVEN TAAL WERD VERLEEND. DAARder beslissing zelf, eerder geloof moet geMEDE STRIJDIGE VERMELDINGEN VAN HET
hecht worden aan de beslissing dan aan
PROOES-VERBAAL DER TEREOHTZITTING.
het zittingblad ;
HEEFT GEEN INVLOED OP DE GELDIGHEID VAN
Overwegende, inderdaad, dat deze verHET ARREST.
melding op het zittingblad niet verplichtend
is ; dat haar onjuistheid zonder ge-1 o De nietigheid van het ZJ1'oces-verbaal
volg blijft;
cler terechtzitting, welk 11roces-verbaal
Overwegende, ariderzijds, dat de uitvermeldt dat het an·est werd ttitgesprogifte van .llet bestreclen arrest, die niet
ken, tast de geldigheid van dit arrest
van
valsclllleid. beschuldigd is, .het bewijs
niet aan.
2° E·r ·is geen ve1·plichting om meld·ing te in zich draagt dat llet arrest in de Fransclle taal werd opgesteld en uitgesproken;
malcen, ·in het proces-verbaal of in het
Dat daaruit volgt dat het middel in zijn
verslag cle·r terechtzitting, van de taal
twee onderdeelen in recllte niet opgaat;
die de 1·echte1· geb1'ttikt voor de uitEn overwegende dat de bestreden be- .
spraak. (Wet van 15 Juni 1935, art. 34.)
. 3° Wanneer de uitgifte van een arrest, te- slissing geveld werd op een rechtspleging '
in clewelke de substantieele of op straf
gen wellce geen inschrijving van valschvan nietigheid voorgescllreven- rechtsvorheid bestaat, uit haar zelf het bewijs
men werden nageleefd en dat de uitgeopleve·rt dat het arrest werd opgemaalct
sproken veroordeelingen overeenkomstig
en uitgesproken in de voorgeschreven
de wet zijn;
taal, hebben de daarmede strijdige verOm die redenen, het Hof verwerpt de
meldingen vctn het proces-verbaal der
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot
terechtz'itting geen invloed op de geldigde kosten.
heid van het arrest.
29 April 1942. - 26 Kamer. - Voor(DENAYER, T. DE LA FAILLE.)
zitte1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vei·slctggever, H. De Wilde.
ARREST.
- Gelijlclttidende conclusie, H. R. JansGelet op het bestreden arrest op 5 De- sens de Bisthoven, advocaat generaal.
cember 1941 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;

48

le

KAMER. -

30 April 1942.

10

BEWIJS. 0NDERHANDSCHE AKTE.
0NDERTEEKENAAR DIE DE 'IAAL NIET KEN'l'
WAAHIN HET STUK IS OPGEMAAKT. VOLSTAAT NIET OM AAN DE AKTE HAAH BEWIJSKRACHT 'l'E ONTNEMEN.

2°

BEWIJS. ;-- BEWIJSKRACH'l' DER AKTEN.
RECH'IER YERKLAART EENE AKTE MET EERun;DIGING VAN DEN INHO"CD, IN ZIJN GEHEEL.
WETTELIJK.

1 o Door het onclerteelcenen van cle akte,
mctlcen fle onclerteelcenaars het yeseh?·evene e1' vwn tot het h·unne; het enlcele
feU clat rle oncle·rteekenaar· cle tot het
opmaken van het _qesehrift gebntilcte
taal niet lcenfle, volstactt niet om hem
te /.aten ontsnaxJ1len ann (len 1·egel op
groncl waarvan hij, lc·raehtens zijn hanclteelcening zelt, moet besehouwd worden
als hebbencl cle verlcla?·ingen van de akte
tot de zj.ine gemaalct.
2° Sehenilt niet cle bewijslcraeht van cle
nlcten de reehte·r clie, bij het verlclaren
van een gesehrift, hieraan een draagwijclte toelcent wellce niet in strijcl is
met zij n liewoorclingen en clen inhotul er·
1>an in zi:in geheel eer·l!ieri,i_qt·.
(DE DECKER, T. GEMEENTE SINT-PIETERS-JETTE.)
ARR~~ST.

Over het eerste middel
Schending van artikelen 97 der Grandwet; 141 en 433 van het W etboek van Burgerlijke Rechtspleging, 1108, 1109, 1110,
1116 van het Burgerlijk WetbOek; 1126,
1315, 1317, 1319, 1320, 1322, voor zooveel als
noodig 1131 en 1134 van hetzelfde wetboek,
.([oordat llet bestreclen arrest beslist heeft
.([at de brief de dato 10 November 1934,
door den aanlegger in cassatie onderteekend, en in de Fransclle taal opgesteld,
taal die hij niet kent, tegen hem als bewijs gold, dan wanneer de aanlegger zijn
toestemming niet heeft knnnen geven over
llet voorwerp van dezen brief, dat hij niet
gekend · heeft; doordat het bestreden arrest zijn aanbod heeft verworpen, te bewijzen « dat hij, in 1934 zooals nn nog,
de Fransche taal hoegenaamd niet verstond, en in die taal noch kou lezen noch
schrijven ll, onder voorwendsel (lat, zoo
het feit vastgesteld was, het dan nog niet
zou bewijzen dat de aanlegger een vergissing zou begaan hebben nopens den aard
van de door hem onderteekende verbintenis, en zijn handteekening onder den
brief de dato 10 November 1934 slechts
zou gesclireven hebben als gevolg van handelingen zonder dewelke hij zijn toestemming niet zon .gegeven .hebben ; dan wanneer het redelijk kan opgevat worden dat
.([e onderteekenaar ·van een geschrift, opgesteld in een taal die hij niet kent, er

toe gebracht werd dit geschrift te onderteekenen zonder een werkelijke of ten
minste geldige toestemming te geven,
wann.-er llij nochtan!l niet het slachtoff.-r
is geweest van bedrieglijke handelingen,
en geen vergissing heeft begaan nopens
den aard van de onderteekende verbintenis, doordat het arrest niet wettelijk gemotiveenl is, daar het niet op gepaste
wijze het middel heeft beantwoord, afgeleicl nit gebrek aan :werkelijke toestemming, of, in onclergeschikte orcle, nit gebrek aan geldige toestemming :
Overwegende dat, voor clen rechter in
hooger beroep, De Decker aanvoerde : dat
hij de Fransche taal niet kende, taal in
dewelke de brief opgesteld was dien hi.i
enkel had onderteekend; dat op het oogen_blik waarop deze onderteekening geschiedcle zijn geestesvermogens beneveld
waren, en dat het slechts met behnlp van
deze omstandigheid was dat zekere heeren
Noel en,Rotsaert hem ertoe gebracht hadden dit I geschrift te onderteekenen; dat
hij het aanbOd deed te bewijzen clat hij
de Fransclle taal niet kende en claaruit
beweerde af te Ieiden hetzij het niet-bestaan van zijn toestemming tot de verplichting welke de brief, waarvan sprake,
hem verklaarde op te Ieggen, hetzij, ten
minste, het gebrek van zijn toestemming,
om reden van << substantieele dwaling >l ;
Overwegende dat deze beslniten niet
bepaalden waarover die zoogezegde substantieele dwaling zou geloopen hebben :
aard van de nit te voeren akte, eenzelvigheid vau de zaak die het voorwerp der
akte nitmaakt, of oorzaak -van de overeenkomst;
Overweg.ende dat het besti'eclen arrest
op cleze beslniten antwoordt dat, eenerzijds, de handteekening onder de akte
gesc]lreven aan deze haar bewijskracht
verleent, en dat die bewijskracht niet kan
verijdelcl worden door het bewijs dat de
onderteekenaar de taal niet l'A>U gekend
hebben waarin het geschrift gestelcl W!lS;
dat, anderzijds, wat aangaat de innerlijke
geldigheid van de toestemming waarvan
de akte het bewijs Ieverde, zelfs indien
het door den appellant gestel<le feit vaststaande wordt, men dan nog zou moeten
beslissen dat ernit geenszins voortvloeit
dat de appellant zon gedwaald hebben nopens den aard der door hem onderteekende verbintenis, of zijn handteekening
onder den brief de dato 10 November 1934
slechts zon geschreven. hebben als gevolg
van handelingen zonder dewelke hij zijn
toestemming niet zon gegeven llebben;
dat, zoowel ·v66r het Hof als voor den
eersten rechter, de appelant in gebreke
blijft vast te stellen dat in dato 10 November 1934, hij van geesteskrankheid
was aangetast;
Overwegende dat deze overwegingen, in
den vorm, de bestredene beslissing genoeg

-49motiveeren. ten aanzien van. de .a an den
rechter onderworpen besluiten, en dat
ze, ten gronde, de beslissing rechtvaardigen;
Dat, eenerzijds, inderdaad, de partijen,
door een akte te onderteekenen, zich er
het geschrevene van toeeigenen ;
Dat dit principe gehuldigd is door het
Burgerlijk Wetboek, dat,. in zijn arti- ·
kel 1322, en onder voorbehoud der in artikelen 1325 en 1326 voorziene gevallen, be.schikt dat «de onderhandsche akte, die
erkend is door llem tegen wien men zich
daarop !Jeroept, of clie wettelijk voor erkend wordt gehouden, tusschen hen die ze
hebben onderteekend en tusschen hun erfgenamen en rechtverkrijgenderi, dezelfde
kracht van bewijs heeft als de authentieke akte )) ;
Overwegende, anclerzijds, dat, in het
.enkel feit dat de onderteekenaar van het
schrift onkundig was van de taal in d.ewelke het was opgeste1d, een oorzaak te
erkennen van niet-bestaan of van ongeldigheid van de verbintenis door hem aangegaan, hierop zou neerkomen, dat onreclltstreeks zou miskend worden de wil
van den wetgever, te weten, dat de onderteekenaar, om reden zelf van zijn handteekening, client beschouwd te worden als
de verklaringen van de akte tot de zijne
te hebben gemaakt;
Overwegende dat, aldus, de onderteekenam·· van het schrift in casu den last had
te bewijzen dat, om reden van andere of
bijkomende feiten, de toestemming waarvan, ili den vorm, het schrift kracht van
bewijs had, in den ·grond niet bestaand
was of gebrekkig was gemaakt door een
"<ler oorzaken waarvoor de wet de vordering tot vernietiging voorziet ;
Overwegende dat llet bestreclen m'rest
>OP bi)ldencle wijze de gepastheid heeft be>OOrdeelcl van de :(eiten, waarvan het
bewijs aangeboclen was ten aanzien van
de eenige oorzaken van ongeldigheid der
toestemmi:i:tg, welke de inhoucl cler besluiten toeliet te beschouwen als uitclrukkelijk bedoeld ;
Dat, claar de besluiten namelijk in gebreke bleven de aangevoerde feiten in te
roepen ·als kenmerkend van een dwaling
()mtrent het voorwerp cler overeenkomst,
.eercler clan omtrent den aard. van deze
laatste, llet arrest niet verplicht was, zooals het middel, vergelek:en met zijn uitleggingen, het staande hondt, zich daarenboven en ,in 't bijzonder· voor ueze onder.stelling ui t te spreken ;
Dat eruit volgt dat het middel zoowel
in rechte als in feite niet opgaat;
Over het tweeae miclclel :
Schending van artikelen 11 en 97 .der
Grondwet; 544, 1134, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk .W etboek ; 1 der wet de
dato 17 April 1835; 9 der wet de dato
27 Mei 1870 tot vereenvoucliging der aclmiVERBR., 1942. - 4

nistratieve formaliteiten in zake onteigening ten algemeenen nutte; 6 der wet de
clato 1 Februari 1844, cloordat llet bestreclen arrest den brief de clato 10 November
1934 interpreteerend, beslist heeft clat de
annlegger verzaakt heeft van verweerster
in cassatie de betaling te eischen van alle
vergoecling bestemcl tot de herstelling van
het nadeel voortvloeiende uit de berooving .
van zijn eigenclom; alzoo den brief de
clato 10 November 1934 ontaardend en de
erin begrepene overeenkomst schendencl ;
cloordat het bestreden arrest als gevolg
heeft gehacl den aanlegger in cassatie van
zijn eigenclom te berooven, ten algemeenen nutte, cloch zonder vergoeding :
Over het eerste onderdeel :
Ovenvegende dat, door aan het geschrift
een draagwijdte te verleenen die met zijn
bewoorclingen niet in strijd is, maar die
den inhoud ervan in zijn geheel eerbiedigt, de rechte1~ over den grond de bewijskracht van dit geschrift niet heeft kunnen
schenden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat in 'zake geen sprake
was van een onteigening ten algemeenen
nutte, docll van een afstand van groncl,
vrij en kosteloos aan de gemeente, verweerster in verbreking, gedaan; dat het
ten laste van het arrest gelegd. bezwaar,
luidens hetwelk de wetsbepalingen betreffende de onteigening geschonclen werderi,
alzoo zonder voorwerp wordt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt C(en aanlegger
tot de· kosten alsook tot de vergoeding
van 150 frank jegens de verweerster.
30 April 1942. - 1• Kamer. - "VoorzUtor, H. Soenens; raaclsheer waarnemend voorzitter.- Forslaggover, H. Bail.
- Gelijklttidendo. conclttsio, H. R. Janssens de Bisthoven.
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6 Mei 1942,

1 o ONDEJRZOEJK IN STRAFZAKEN.
0PSPORING GELAS1' DOOR . PIWCUREUR DES
KONINGS WEGENS l\HSDAAD. VoRDERINGEN
TOT RET CORRECTIONEEL MAKEN VAN DE MIS. DAAD ·EN TOT VERWIJZING VAN DEN BEKLAAGDE
NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK. STUKKEN DOOR PROCUREUR DES KONINGS
OVERGEMAAKT AAN ONDERZOEKSRECHTER TOT
RET DOEN VAN VERSLAG YOOR DE RAADKAMER.
0NDERZOEKSRECHTER KAN BIJKOMENDE
PLICHTEN VERVULLEN, MAAR IS DAARTOE NIET
GEHOUDEN.

2° ONDEJRZOEK IN S'l'RAFZAKEJN. RAADKAMER KENNIS NEliiEND VAN VORDERINGEN VAN PROCUREUR DES KONINGS STREKKEND TOT RET CORRECTIONEEL MAKEN VAN EEN
MISDAAD EN TOT VERWIJZING VAN· DEN· BEKLAAGDE NAAR DE COHRECTIONEELE' REdHT-
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BANK.- VERSLAG VAN DEN ONDERZOEKSRECHTER. PARTIJEN GEHOORD OF OPGEROEPEN.
BEVOEGDHEID VAN DE RAADKAMER OM DE
VORDERINGEN VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
AAN TE NEMEN, OFSC'HOON DE ONDERZOEKS- ,
RECHTER GEEN ONDERZOEKSHANDELING HEEFT
VERRICHT.

3o

WETTEN EN KONINKLIJKE BESLUITEN.
TERUGWERKING VAN DE
MEEST GUNSTIGE S'l'RA~'WET. REGEL NIET
VAN TOEPASSING OP REGLEMENTAIRE MAATREGELEN VAN VERANDERLIJKEN EN 'l'IJDELIJKEN
AARD.

ring wegens rnisclaacl, vonler·ingen inclient strekkend tot het corr·ectioneel
maken van deze rnisclaacl en tot verwijzing van beklaagcle nacw de corr·ectioneele rechtbank, clan lccm de r·aacllcame1\
o~J het ver·stag van den oncler·zoeksrechter aan wien cle stqtlclcen voor· cli:t verslag cloor· den promwetw des Konings
~oor·den rrueclegedeelcl
en par·tijen gehoorcl of behoorlijlc opge·roepen, incl·ien
zij zich volcloencle i-ltgelicht acht, de
vorcler-ingen van het openbaar rninisterie ·aannemen, oolc clnn wnnneer· de onclerzoek8rechter- geen enlcete oncle·rzoekshancleling ·heett verr·icht. (Wet van
'23 Augustus 1919, art. 3.) (1)
3° De r·egel gestelcl ·in artilcel 2; nUnea 2,
van het Stratwetboelc, is niet van toe1Jassing 011 bepctUngen clie een reglernenteer·ing van ver·ancler-l·ijlwn tijdelijken
aard inhonderi, zooals ae reglementeering van ae rnawirnaverkoopprijzen van
de eetwaren en land.bonwproduaten (2).

1o Wanneer· cle pro'our·ettr des Konings,
01J groncl vwn een door hem geclane opsporing ~oegens een rnisdaacl, vonleringen indient str·ekkencl tot het corTecUoneel rnaken van die rnisdaacl en tot ver·wljzing van belclaagcle naar cle correct-ioneele rechtbank, ·is de onclerzoelcs·rechter, aan wien cle stu'klcen 2'•ijn rnedegedeelcl tot het doen van zijn verslag
voor de raadlcamer, bevoegd om vooratgaanclelijk bijkome11cle plichten te ver·vullen; hij is echter hiertoe niet gehouclen. (Wet van 23 Augustus 1919, art. 3.)
2o Wanneer cle procureur aes Konings, op
m·oncl van een cloor· 11 em gedane opspo-

Gelet op de beschikking der Raadkame1·
van de rechtbank van eersten aanleg te

(1) Zie de voetnota 3, van den H. advocaat
generaal R. Hayoit de 'rermicourt, gedrukt in
Bull. en PASIC, 1942, I, 113.
(2) Dit arrest raakt de vraag aan van de
terugwerking der wet, in het bijzonder van de
terugwerking der strafwet.
Wanneer is er terugwerking?
De terugwerking van de wet, in het algemeen beschouwd, geschiedt wanneer de nieuwe
regeling terugkeert op feiten, toestanden of
rechtsverhoudingen, die v66r haar inwerkingtreden waren voltrokken, of wanneer de
nieuwe regeling de nog hangende en toekom'stige gevolgen van reeds vroegere toestanden
of rechtsverboudingen onmiddellijk bij bet
van kracht worden van de wet bei:iivloedt door
terugwerking naar het hedim.
Artikel 2 van bet Burgerlijk wetboek ·bevat
een alge1neenen regel die luidt als volgt : << de
wet ·oeschikt aileen voor de toekomst; zij he eft
geen terug"Wer·kende kracht ».
Waaruit volgt dat, in beginsel, de wet niet
terugwerkt, zich niet. uitstrekt tot feiten, toestanden, rechtsverhoudingen die reeds, v66r
haar inwerkingtreden voltrokken waren; evenni'in heeft zij invloed op reeds bestaande
rechtsverhoudingen en toestanden waarvan de
voltooiing nog aan gang is, nog aan het gebeuren is.
Deze regel vindt zijn ·grond in de behoefte
aan r·echtszekerheiil; moest de veranilering van
wet telkens ook wijziging 'van de besW.ande
toestanden en rechtsverhoudingen medebrengen, dan ware meestal alle rechtszekerheid
verdwenen.

Maar de regel 'van het niet-terugwerken der
wet he"\ft slecbts een beperkte draagwijdte.
Hij r·icht zich tot den r·echter om tot inter·ln·etatie van de wet te dienen, wanneer de rechter
over een concreet geval van terngwerking eene1•
wet te oordeelen heeft. Die regel geldt derhalve niet voor den rvetgever, die vrij blijft
aan de door hem verleende wet wel terugwer-.
kende kracht toe te kennen. Zulks wordt algenieen aangenomen door de rechtsleer (zie on-·
dere andere PLANIOL, 'l'r·aite elernen taire de
droit civil, b. I, nr 250; BEunANT, Droit civir
fran~ais, b. I, nrs 2l3, 214).
Daaruit vloeien de volgende gewichtige .gevotgtrekkingen :
1" De wetgever J.<:an uitdmlclcel'ijk bepalen
dat de wet zal terugwerken en in welke matehaar terugwerkende kracht zal gelden. Alsdan
·heeft de rechter eenvoudig de bepaling betref.c
fende de terugwerking toe te passen tot beslissing van . de. gevallen van terugwerking,.
welke hij te beoordeelen heeft;
2" De. wetgever heeft niets bepaald aangaande de terugwerking. Alsdan moet worden
aangenomen dat de wet slecbts beschikt voor
de toekomst en geen terugwerkende kracht
heeft. Maar, deze regel is, zooals hooger vermeld, slechts een interpretatieregel. Derhalve·
zal de rechter, die de wet moet verklaren,
eventueel, bij stilzwijgen van de .wet, kunneiL
onderzoeken of, niettemin en in strij d met dim.
regel, de bedoeling vai1 den wetgever is geweest dat de wet zou terugwerken. Op grand
van dit onderzoek zal de rechter dan beslissen
of wel dat de wetgever van den regel van arti-

(TAMINES EN ANDEREN.)
ARREST.
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Brussel dd. 12 Maart 1941 en op het arrest dd. 20 Januari 1942 op tegenspraak
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel; ,
I. Aangaande de voorziening van Tamines :
Overwegende dat deze voorziening
slechts ingediend is tegen. het arrest dd.
20 Januari 1942; dat zij, op 14 Februari
1942 ingesteld, niet-ontvankelijk is omdat
zij laattijdig is (Wetboek van Strafvordering, artikel 373, wet dd. 5 Juli 1939) ;
II. Aangaande de voorzieningen van de
andere :j.anleggers :
A. Ove·r de ontvankelijkheid dezer voorzieningen wat de beschikking der Raadkamer betreft :
Overwegende dat de beschikking de:t;
Raadkamer welke de aanleggers naar de
correctioneele rechtbank heeft verwezen
!10ofdens te hunnen laste gelegde betichtingen, een beslissing van onderzoek is die
geen uitspraak doet over een middel om
de bevoegdheid af tG> wijzen; dat, dienvolgens, luidens artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, gezegde beslissing voor voorziening slechts vatbaar is
na het eind'arrest ;

Dat deze voorzieningen dus ontvankelijk zijn;
B. Over den grond :
Over het eerste middel : schending van
artikelen 54, 61, 64, 71, 73, 75, 76, 77, 87,
88, 127, 133, 134, 138, 231, van het Wetboek
van Strafvordering, schending van artikelen 1 en 2 der wet dd. 4 October 1867 op
de verzachtende omstandigheden, gewijzigd door de wetten van 26 December
1881, 4 September 1891, 23 Augustus 1919
(art. 3), 14 Mei 1937 (art. 3), van het eenig
artikel, § XV, der wet dd. 25 October 1919
op de rechtei·lijke inrichting en de rechtsvordering v66r de Hoven en Rechtbanken
aangevuld door de wet van 22 Juli 1927,
van artikelen 20, 21 en 23 der wet va]l
18 Juni 1869 op de -rechterlijke inrichting,'
en schending der rechten van de verdediging, doordat de Raadkamer, welke moest
uitspraak doen over de verwijzing naar de
correctioneele rechtbank, wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden,
van beklaagden verdacht inwnderheid
van valschheid en gebruik van valsche
stukken; zich zonder rechtsmacht wu
moeten verklaren hebben bij gebrek in
zake, aan een voorbereidend onderwek

kel 2 van het Burgerlijk Wetboek niet is afgeweken en de toe te passen wet aileen beschikt
voor de toekomst, of wei dat de wetgever van
dezen regel wei is afgeweken en de wet terugwerkende kracht bezit.
Bij het onderzoek naar den vermoedelijken
wil van den wetgever, zal de rechter navorschen well< het doe! is van de wet, van welken
aard zij is, welke mogelijke gevolgen de toepassing van de terugwerkende kracht met zich
kan brengen, om daaruit, indien er geen andere·· gegevens bestaan, den wil van den wetgever af te leiden. De rechter zal op die wijze
handeleil bij elk bepaald geval dat aan zijn
oordeel wordt onderworpen.
Dit is de methode die de rechtspraak aanwendt om de 'moeilijkheden betreffende de terugwerkenife kracht, bij stilzwijgen van de
wet, op te Jossen (zie Verbr. 8 Februari.1921,
PAsrc., 1921, I, 239; Brussel, ·7 November 1934,
ibid., 1935, II, 92).
In het bijzonder wat de eigenlijke strafwetten betreft, bepaailt al'tikel 2 van het Strafwetboek uitdrukkelijk hoe .de wetgever de terugwerkende kracht van deze wetten heeft opgevat. Artikel 2 van het Strafwetboek luidt -als
volgt : « Geen misdrijf kan worden ·gestraft
met straffen die bij de wet niet waren bepaald
voordat het misdrijf werd gepleegd.
"Indien de straf, ten tijde van het vonnis
gesteld, verschilt van die, welke ten tijde van
het misdrijf was bepaald, wordt de minst
zware straf toegepast. »
Alinea 1 van dit artikel 2 van het Strafwetboek -is duidelijk : indien een wet een tot dan
niet strafbaar feit strafbaar stelt, of zelfs een

strafbaar feit zwaarder ·straft dan voorheen,
wordt de nieuwe straf of de zwaarder straf
slechts toegepast op de feiten gepleegd na het
inwerkingtreden van de wet. Zulks is in overeenstemming met den regel : nulla pama sine
lege. V66r het inwerkingtreden van de nieuwe
wet kon het door deze wet bepaalde feit niet
gestraft of niet zwaarder gestraft worden, omdat geen strafwet dit voorzag. De oude feitim
blijven ongestraft of minder zwaar gestraft;
de nieuwe wet heeft geen vat op hen : zij
heeft geen terugwerkende kracht.
Even duidelijk is alinea ·2 van artikel 2 van
het Strafwetboek, krachtens hetwelk, wannem·
de nieuwe wet een reeds voorheen strafbaar
gesteld .feit met minder zware straffell, bestraft,
deze m:inder zware straf 1119et woFden toegepast op het ,tijdens de heerschappij der oudere
wet gepleegde, en thans, tijdens de heerschappij der -nieuwe wet gevonniste· misdrijf.
De regel van artikel 2, alinea 2, van het
Strafwetboek moet a -fm·tim·i gelden wanneer
het · zeker is dat de wetgever het vroeger bestrafte 'feit krachtens de nieuwe wet "'iet meer
als strafbaa1• besehou1vt (NYPELS et SERvAIS,
Code penal-interp•'ete, b. I, onder art. 2, nr 10; ,
Verbr. 19 December 1910, PAsiC., 1911, I, .53).
In dit geval moet, bij gebreke van uitdrukkelijke bepaling in ·de nieuwe wet, de ~edoe
ling van den wetgever worden opgespoord en
geeerbiedigd. Strafbare feiten, waaraan de
wetgever door een nieuwe wet hun strafbaren
aard 011tneemt, zullen niet meer kunnen gestraft worden door den rechter die zoodanige
feiten, gepleegd tijdens de heerschappij van de
oudere wet, te beoordeelen heeft, op . voor-
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dat regelmatig toevertrouwd werd aan Rijkswacht; dat er bijgevolg, wegens het
een onderzoeksrechter, gevorderd om te gebrek waarvan de beschikking v.an veronderzoeken in de voorwaarden voorzien wijzing naar de correctioneele rechtbank
door artikelen 5J, 61 en 64 van het Wet- aangetast is, aanleiding bestaat tot verboek van Strafvordering ; dat, inderdaad,
nietiging niet alleen van deze beschikking,
daar het hier over feiten ging door de wet doch van de geheele rechtsvordebng die
als misdaclen gekwalificeerd, de zaak v66r de rechtsprekende rechtsmacht er op
noodzakelijk in omlerzoek moest gesteld gevolgcl is, daarin begrepen het vonnis en
worden, en clat dit onderzoek als bijzon- het arrest van veroorcleeling ;
derste formaliteit begreep de ondervraOverwegende dat het middel slechts de
ging der verdachten door den onderzoeks- beschikking der raadkamer bestrijclt in
magistraat, formaliteit die niet mocht ver- zoover deze laatste uitspraak heeft gevang·en worden door een verslag in de claan ove1' de betichtingen van valschheid
raaclkamer nitgebracht door een rechter in geschriften en gebruik van valsche
die niet gevorderd wercl om te onderzoe- " stukken;
ken doch alleen om « verslag nit te
Dat, daar de aanlegster Francine Evebrengen ll en die persoonlijk geen . enkele raert van deze betichting vrijgesproken
daad van onclermek had uitgeoefend, ver- werd, het mide\el, wat haar betreft, niet
slag gegroncl op de enkele onderzoeksele- ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
menten opgenomen door de politie of de
Overwegende, wat de andere aanleggers
waarde nochtans dat de wetgever op duidelijke en ondubbelzinnige wijze blijk heeft gegeven van zijn bedoeling om alle bestrafling te
Iaten varen, z66 in het ver!eden als in de to.ekOlust, omdat hij deze bestrafling overbodig of
onrechtvaardig beschouwt.
Dit beginsel wordt door de rechtspraak en
de rechtsleer aanvaard, ofschoon het niet uitdrukkelijk in artikel 2 van het Strafwetboek
is uitgedrukt. Het is niet denkbaar (pas a
concevoir), zegt hooger vermeld arrest ·van het
Hof van verbreking van 19 December 1910, dat
de rechter nog straffeu zou ·toepassen wegens
schendin.g van een wet die opgeheven is op het
oogenblik dat hij uitspraak doet (zie ook
Verbr., 12 Juni 1922, PAsiC., 1922, I, 204;
Verbr., 9 Juni 1941, A?.,.esten ·van het Hof van
verbre king; 1941, blz. 133; Gent, 11 Mei 1921,
Belg. jud., 1921, kol. 462; NYPELS et SERVAIS,
Code· penal interprete, b.· I, onder art. 2, nr 10·;
SCHUIND 1 Traite de droit criminel, b. I, blz. 38),
Wanneer echter blijkt dat. de wetgever de
bestrafling van de vroeger gepleegde, doch
thans krachtens· de nieuwe wet niet rn.ee1· strafba?·e feiten niet als nutteloos. of. om·echtvaardig
kan bes.chou?D(l hebben, moet de rechter de opgeheven strafwet verder toepassen op de feiten
die nog niet gevonnist waren ten tijde dat de
nieuwe wet van kracht werd.
De bedoeling van den wetgever zal de rechter, bij stilzwijgen van de wet, kunnen afieiden uit den aard van deze wet, uit het doe!
dat zij nastreeft, uit de nadeelige gevolgen die
de terugwerking ten aanzien van de openbare
orde zou kum1ei1 teweeg brengen.
Toepassingen vrun dit beginsel : de rechtbanken verschilden van meening waar het gold
de straff·en uit te spreken wegens de schending
van besluiten, die eenvoudig maatregelen van
veranderlijken of tijdelijken aard hadden genomen en, ten tijde van de berechting der
feiten, opgeheven waren. Zoodanig waren de ·
maatregelen voorgeschreven tot bestrijding van
veeziekten, tot reglementeerin.g van de prijzen

der noodzakelijkste levensmiddelen, alsook de
van de verk~ersverordening, die gewijzigd worden om aangepast te blijven aan de
evolutie der verkeerstoestanden.
Hier !ton moeilijk worden aanvaard dat, bij
ophefling van zoodanige tijdelijke maatregelen
of bij wijziging van de bestaande veranderlijke
voorschriften, de wetgever de bedoeling zou
hebben gehad de vroeger gepleegde strafbare
feiten niet meer als strafbaar te beschouwen.
Ret Hof van 'verbreking heeft allen twijfel
desaangaande ·weggenomen. Z66 heeft het geoordeeld dat een weggebruiker de voorschriften
van de verkeersverordening, die gelden tmi
tijde dat hij van den openbaren weg gebruik
maakt, moet naleven. Hij blijft strafbaar, ook
wanneer die voorscluiften gewijzigd of opgeheven zijn ten tijde dat het feit door den
rechter wordt gevonnist (Verbr., 18 Febrtiari
1935, PAsiC., 1935, I, 160; Verbr., 4 Juli 1932,
ibid., 1932, I, 222; vergelijk Verbr., 26 Juni
1933, ibid., 1933, I, 277; Verbr., 10 Februari
1936, ibid., 1936, I, 150). Ander geval : de wet
van 16 Mei 1929 had het koninklijk besluit van
24 Juli en van 22 October 1926, betreffende het
sluitingsuur van de herbergen, opgeheven.
Deze ophefling had niet tot gevolg de tijdens
de heerschappij van die besluiten gepleegde
feiten aan de bestrafling te onttrekken. De
rechter moest derhalve de straf, na het van
kracht worden van bedoelde wet, toepassen op
de feiten die v66r haar inwerkingtreden werden begaan, maar eerst daarna werden gevonnist (Verbr., 20 October 1930, PAsrc., 1930, I,
322. Zie nog andere . gevallen : Verbr.,
12 Juni 1922, PAsrc., 1922, I, 204 en 205). In
dergelijke gevallen wijst de rechtspraak aan
dat zij een vaste lijn volgt : het beginsel dat
de wet alleen beschikt voor de toekomst en
geen terugwerkende · kracht heeft, herneemt a!
zijn kracht. Hoog'erstaand arrest komt deze
rechtspraak opnieuw bevestigen.
P.D.B.
bep~lingen
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den beticbte naar de correctioneele recbtbank verwijst, niet· cloet afbangen van
bet bestaan van daden van onderzoek
door den onderzoeksrecbtel';
Dat de onderzoeksrechter alvorens verslag uit te brengen over destukken welke
hem door den procureur des Konings werden overgemaakt, ongetwijfeld mag overgaan tot alle aanvullende verricbtingen
welke bij noodig oordeelt;
Dat, daarenboven, na verslag van den
onderweksr.echter en nadat de partijen
geboord of beboorlijk v66r de raadkamer
geroepen werden, bet aan deze laatste
nog beboort, alvorens gebruik te maken
van de door voormeld artikel 3 voorziene
macbt, te oordeelen of ze voldoende ingelicbt is en, desgevallend, of bet weinig belang van de zaak .en de .klaarbeid dezer
laatste onderzoeksdaden van den onderzoeksrecbter overboclig maken;
Dat bet middel in recbte niet opgaat;
En overwegende, voor 't overige, dat de
wettelijke of op straf van nietigbeid voorgescbrevene recbtsvormen werden nageleefcl en dat de bescbikking wettelijk is;
Over bet tweede middel, aangevoerd tegen bet arrest van veroordeeling, en gegrond op de scbending van artikelen 2, alinea 2, van bet Strafwetboek, 9 en 97 der
Grondwet, 6 tot 10 van bet koninklijk besluit del. 27 October 1939 ter aanvulliug vau
de maatregelen voor bet verzekereu van de
bevoorrading van bet land gewijzigd door
de koninklijke besluiten dd. 11 en 14 Mei .
1940; 1, 4_en 5 van bet besluit del. 3 Juli
1\!40 betreffende de vaststelling der prijzen
van de koopwaren en diensten, 1 en 2 van
bet besluit dd. 13 Juli 1940 waarbij de
maximum-prijzen der eieren worden vastgesteld; 1, 2, 3 en 5 van bet besluit dd.
24 October 1940, dat betzelfde voorwerp
beeft :
I. Doordat bet bestreden arrest, aan de
huidige aanleggers in verbreking bet voordeel der bepaling van artikel 2, alinea 2,
van bet Strafwetboek weigerende, dezen
veroordeeld beeft uit boofde van kippeneieren te bebben verkocbt of te koop geboden aan boogere prijzen dan deze door
bet besluit del. 13 Juli 1940 vastgesteld,
en in dit inzicbt, om afbreuk te doen aan
cc de wetgeving van openbare orde betreffende de reglementeering der prijzen )),
bet bewijs van bet bedrieglijk opzet beeft
gezien alsook de mogelijkbeid van nadeel
wat , de veroordeeling van aa:qleggers
boofdens valscbbeid en gebruik van .valscbe stukken beeft gerecbtvaardigd, dan
wanneer op den datum, waarop de bestre-den beslissing tusscbenkwam de voor den
verkoop van eieren toegelaten prijzen

deze waren die voorzien ZlJn bij bet be~
sluit del. 24 October 1939 dat in zijn artikel 5 bet vorig besluit van 13 Juli 1940
uitdrukkelijk intrekt, waaruit volgt dat
{).e aan de aanleggers verweten feiten, ten
minste in hun groote meerderbeid, geen
strafbaar misdrijf meer uitmaakten ;
II. Doordat altbans bet bestreclen arrest
om bet door de aanleggers aangevoerd
middel van verdediging van de hand te
wijzen, op tegenstrijdige redenen steunt,
wanneer bet verklaart dat de bij bet besluit del. 13 Juli 1940 vastgestelde maximum-prijzen opgebouclen badden cc aan de
werkelijkbeden te beantwoorden '' en_ dat
bet noodig was de markt te regelen door
ze te verhoogen >>·, dan wanneer bet verder
zegt dat de beteugeling der feiten gepleegd in overtreding van bet voormeld
besluit dd. 13 Juli 1940 << aan een boogste
noodzakelijkbeid beantwoordde )) ;
Over bet eerste onderdeel van bet
middel :
Overwegende -dat de beschikkingen van
de besluiten dd. 13 Juli 1940 en 24 October
1940, waarnaar bet middel verwijst, wezenlijk van tijdelijken aard zijn ; dat de
vaststelling van den maximum-prijs der
eetwaren en laildbouwproducten noodzakelijk moet verscbillen volgens den staat
der markt van die producten;
Dat bet artikel 2, alinea 2, van bet
Strafwetboek niet van toepassing is op
een reglementeering die van veranderlijken en tijdelijken aard is ;
Waaruit volgt · dat de omstandigbeid,
dat een besluit del. 24 Oct9ber 1940 de
prijzen beeft verboogd waartegen volgens
bet besluit dd. 13 ,J uli 1940, d.e eieren
inocbten vei·kocbt worden, geenszins bet
strafbaar karakter wegneemt van de fei-.
ten gepleegd in overtreding van bet besl]lit del. 13 Juli 1940, v66r de intrekking
van dit laatste;
Dat bet middel in zijn eerste onderdeel
recbterlijken grondslag mist;
Over bet tweede onderdeel van bet middel :
Overwegende dat er geen enkele strijcligbeid bestaat tusscben de vaststelling
door bet arrest dat, op 24 October 1940,
de bij bet besluit del. 13 Juli 1940 bepaalde
prijzen aan de werkelijkbeden niet 'meer
beantwoordden, en de vaststelling dat
vroeger, op bet oogenblik waarop de overtredingen van gezegd besluit begaan werden, de beteugeling dier overtredingen
hoogst noodzakelijk was ;
En overwegende dat de ondernomen beslissing geveld werd op een recbtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigbeid voorgescbreven recbtsvormen werden nageleefd. en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
de wet zijn;
·
Om die reclenen, bet Hof verwerpt de
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tot de kosten.
6 Mei 11Jc!2. - 2e Kamer. - T' om·z-itter·,
, H. Hodltm, raaclsheer waai·nemend voorzitter. - . Ve,rslnggever, H. vValeffe. ~
Gelijlcltticlencle conclttS'ie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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KAMER. -

6 Mei 1942.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
BEKLAAGDE VOERT BIJ CONCLUSIE AAN DAT HE'l'
MISDRIJF RET BESTAAN VEREISCRT V-:\N EEN
BESTANDDEEL DAT TER ZAKE ONTBREEKT. ARREST ENKEL VERMELDEND DAT DE TELASTLEGGING BE WE ZEN IS. - DUBBELZINNIGE REDEN. - NIET MET REDENEN OMKLEED.
W nnneer· belclnngcle b·ij regelmntig genomen conclttsie annvoer·t clnt het n~is
d·r-ijf het bestnwn vereischte van een bepnnlcl bestanclcleel, flat te zijne·1· znlce
niet cutnwezirt is, is met clubbelzinnige
r·edenen, ile1'7Mtlve niet met r·eclenen omlcleecl het nrnJst vnn ver·oorcleeling rlctt
enlcel vaststelt clat cle telnstlegg·ing bewezen 1ve·rrl cloor het voot· het H of vrtn
beroep geclwne on rlet·zoelc. (Grondwet,

art. 97.)

heeft beschou wd ofwel of het Hof a !zoo
heeft willen beslissen dat het door artikel 389 van het Strafwetboek voorzien
wanbedrijf, de voortdurende overspelige
betrekkingen niet vereischte als bestanddeel;
Overwegende dat dergelijke dubbelzinnigheid in de redenen gelijk staat met een
gebrek aan redenen; dat, dienvolgens, het
bestreden arrest artikel 97 der Grondwet
heeft geschonclen ;
Wat aangaat de beslissing op de burgerlijke vordering geveld :
Overwegende dat de verbreking van cle
· beslissing geveld op de publieke vordering
de verbreking medesleept der beslissing
geveld op de vordering der burgerlijke
partij;
Om clie reclenen, het Hof verbreekt het
bestreclen arrest; beveelt 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 vernietigde beslissing ; legt de kosten ten laste van de
burgerlijke partij en v(!rwijst de zaak
v66r het Hof van beroep te Gent.
6 Mei 1942. - 26 Kamer. - Voo1'zittm·,
H. Hocliim, raadsheer waarnemend voorzitter .. - l'erslaggever, H. Waleffe. GeUjlcl?ticlenlle concl1tsie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.

(WIJNS, T. RANNOUILLE.)
ARREST.

2° KAMER. ~ 6 Mei 1942.
Gelet op het bestreden arrest door het \ FRANSCHE TAAL-NEDERLANDSCHE
Hof van beroep te Brussel op 30 Januari
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - STRAF1942 gewezen ;
ZAKEN. BESLISSING VAN DEN EERSTEN
Wat aangaat de beslissing op de puRECRTER WETTELI.JK OPUEMAAKT IN RET
blieke vonlering geveld :
FRANSCR. - BEROEP VAN EEN DER BEKLAAGOver het middel afgeleid uit de scllenDEN. - RECRTSPLEGING IN BEROEp IN DEding van artikel 97 der Grondwet, doorZELFDE TAAL. - WEl'TELIJKHEID.
clat het bestreden arrest de conclusU\n van
den aanlegger niet beantwoonl heeft, be- Wannee1' in stntfzalcen rle beslissiny vnn
treffende het bestaan van zekere bestandrle cot-rectioneele t·echtbanlc wettel-ijlc
deelen van het misclrijf waarvoor hij is
wenl opgentanlct in rle Fntnsche tanl,
veroordeelcl;
m.oet rle 1·echtspleging voor het Hot van
Overwegende dat de aanlegger, beticht
bet·oep in rlie trtal geschiellen, wellce
van onderhoud eener bijzit in het echte1Jet1'tij oo lc beroe11 he eft ingestelll. (Wet
lijk huis, in regelmatig genomen conclusie
van 15 Juni 1935, art. 24.)
staande hielcl dat namelijk uit g'een enkel
element der zaak bleek dat llij met de
{DELANGE.)
genaamde V. H. een voortclurende overspelige gemeenschap zou onderhouden
ARREST.
hebben, besfanddeel van het misdrijf;
Gelet op het bestreclen arrest door het
Overwegende clat het bestreclen anest
de veroorcleeling van aanlegger steunt op Hof van beroev te Brussel op 13 Februari
de eenige vaststelling clat de betichting 1942 gewezen ;
Omtrent het eenig· middel afg·eleid uit
bewezen is gebleven door het onderzoek
de schending van de rechten cler verdediv66r het Hof van beroep gedaan;
Dat dergelijke vaststellii:lg het punt on- ging en der wet van 15 Juni 1935 bet;refbeantwoord laat of het Hof van beroep fencle het gebruik der talen in gerechtshet bestaan van de voortdurencl overspe- zaken·, doordat :
1 o Zekere personen, die gedurende het
lige betrekkingen tusschen den aanlegger
en de genaamde V. H. als vaststaande voorbereiclencl onderzoek als getuigen
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hadden moeten onderhoord geweest zijn,
niet werden onderhoord ;
2° Ter openbare zitting der correctioJleele rechtbank geen enkel getuige werd
onderhoord;
3° In graad van beroep gebruik gemaakt
werd van de Fransche taal, als wanneer
eischeres deze taal niet spreekt ;
Overwegende dat de eerste twee bezwaTen vreemd zijn aan bovenvermeld arrest
~at alleen door de voorziening bestreden
is en dat enkel steunt op het onderzoek
v66r het Hof van beroep gedaali;
Dat ze dus zonder voorwerp zijn;
Overwegende dat het derde bezwaar in
l'echte niet opgaat; dat het vonnis waartegen beroep, statueerende in zake van de
aanlegster en van drie medebetichten,
wettelijk in de Fransche taal werd opgesteld; dat aldus, luidens artikel 24 der
wet van 15 Juni 1935, deze taal voor de
rechtspleging v66r de rechtsmacht van
beroep moest gebruikt worden; dat bovendien uit het zittingblad blijkt dat een
tolk, beeedigde vertaler, benoemd werd en
« heeft vertaald alles wat er te vertalen
was>>;
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 overeenkomstig
~e wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.
6 Mei 1942. - 2" Kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel.- GeU.ikhddende concltts·ie, H. R. Hayoit de
'l'ermicourt, advocaat generaal.
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ONDERZOEK

IN

6 Mei 1942.
STRAJJ'ZAKEN.

HUISZOEKING. POLITIE HANDELEND ZONDER
GEREOHTELIJK BEVEL. VASTGESTELD DA~'
PERSOON, BIJ WIEN DE HUISZOEKING WERD
GEDAAN, OP HE'f AANDRINGEN VAN DE POLITIE,
GEVOLG GAF AAN HET VERZOEK OM DE DEUR TE
OPENEN. VAS~'STELLING DIE NIET MEDEBRENGT DAT BELANGHEBBENDE IN DE HUISZOEKING HEEL<'l' TOEGESTEMD.

De enlcele vaststelling dat de persoon, bij
wien de politie, zonder voo1·zien te zijn
·van een gerechtelijlc bevel, een httiszoeking heett gedaan, op het aand1'ingen
van de politie gevolg gat aan het ver.czoelc om de dmtr van zijn appa1·tement
te openen, brengt niet mede dat belanghebbende er in heett toegestemd de politie in zijn appartement te laten bin-

nendringen en e·r een huiszoeking te
do en.
(DUMOULIN.)
AHHEST.

Gelet op de bestreden beslissing op
19 Februari 1942 gewezen door den kinderrechter bij het Hof van beroep te Luik ;
Over de twee middelen : schending van
artikelen 10 en 97 der Grondwet; 11, 12,
13, 14, 15, 87, 88, 89 en 90 van het Wethoek van Strafvordering; 24 der wet dd.
20 April 1874; 9 en 10 van den titel I van
het decreet del. 19-22 Juli 1791; 1109, 1111,
1112, 1116 en 1351 van het Burg. Wetboek.
doordat, eerste middel, de bestreden beslissing alleenlijk gesteund is op de vaststellingen gedaan door een adjunct-politiccommissaris en zijn agenten ter gelegenheid van een huiszoeking en op de verklaringen opgenomen gedurende deze huiszoeking, dan wanneer deze laatste onwettelijk is om in een private woonplaats te
zijn gedaan geweest buiten de gevallen
waarin de wet de schending van woonplaats toelaat, en, doordat, tweede middel,
de beslissing de besluiten niet heeft beantwoord door dewelke ·de aanleggers de
onwettelijkheid van gezegde huiszoeking
deden gelden :
Overwegende dat de bestreden beslisi sing namelijk steunt op de gedurende het
voorbereidend onderzoek gedane vaststellingen en opgenomen verklaringen;
Overwegende dat de aanleggers in v66r
den rechter in hooger beroep regelmatig
genomen besluiten, staande hebben gehouden dat de huiszoeking gedaan in de kamer van den 'heer Hohn, en gedurende dewelke de feiten werden vastgesteld welke
tot de vervolging aanleiding hebben gegeven, onwettelijk was omdat gezegde kamer in het door de vrouw Simplisse bezet
huis een o:Uderscheiden vertrek en de woning van den heer Holm uitmaakte; dat
de toelating, door de vrouw Simplisse aan
de politic gegeven, deze laatste dus niet
toeliet tot een huiszoeking in gezegde kamer over te gaan;
Overwegende dat de bestreden beslissing
de regelmatigheid der vaststellingen, door
de politie zonder lastgeving van den rechter in de kamer van den heer Hohn gedaa:u, uit de twee hieronder vermelde
omstandigheden afleidt : a) na dat de
agenten er op hadden aangedrongen opdat
Hohn de deur van zijn kamer zou openen,
werd er op dit verzoek ingegaan; b) het
blijkt geeriszins uit het proces-verbaal dat
Hohn zou beslist hebben de deur open te
doen aileen omdat de verbaliseerende
agenten geweld hebben gebruikt inzonderheid door te dreigen de cleur in te slaan ;
Overwegende dat deze, vaststellingen
van het arrest" niet bewijzen dat de heer

--56.Holm, door in te gaan op het verzoek om
de deur van zijn vertrek te openen, de
politie zou toegelaten hebben in dit vertrek binnen te tredei1 om tot een huiszoeking over te gaan, en alzoo zou verzaakt
hebben aan den door artikel10 der Grondwet gevestigden waarboi·g;
Waaruit volgt dat de bestreden beslissing de in 't middel bedoelde bepalingen
heeft geschonden;
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
Luik .en dat melding ervan zal gedaan
worden op den kant der vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar den kinderrechter bij het Hof van beroep te
Brussel.
6 :Mei 1942. - 26 Kamer. - Vom·zitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. ~
Gelijlcl~t·idende concZusie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.
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HUWELIJK. - VROUW GEHUWD ONDER GEMEENSCHAP YAN GOEDEBEN. - DRIJFT HANDEL. ___:_ JYlACHTIGING YAN DEN MAN. - BESCHIKKING OVER DE VOOBBEHOUDEN GOEDEREN
EN OVER DE GEMEENSCHAPPELIJKE GOEDEREN
HAAR DOOR DEN MAN GEGEVEN. - NIET GERECHTIGD DE ANDERE GEMEENSCHAPPELI.JKE
GOEDEREN TE

V~R.VU.EEMDEN.

De vrouw, die oncler gemeenschap van
goederen is geh!VWd en, met de machtiging van hanr man, handel drijft, lean,
voor dezen hnndel, beschilclcen ove1· de
gemeenschappe.lijke goederen die de
man haar te dien einde heett gegeven;
zij heeft ook de beschiklcing van de
voo1·beho~tden goederen.
Maa·r wanneer zij, in de ~titoefening van
haar handel, den man bovencUen verbindt op de overige gemeenschappelijke
goederen en deze nldus blootstelt aan de
vervolgingen vnn haar schuldeischers,
heett zij niet het recht dan1·over zelf te
besch'ilclcen en ze nameUjlc te verm·eemden. (Burgerl. Wetb., art. 220, 224,

1409, 1419, 1426; Wetb.
art. 10 en 11.)

van kooph.,

(DURVAUX, T. VENN. BIJ EENVOUDIGE
GELDSC!HIETING CC LAMBILOTTE FRERE ET SCEUR ll.)
ARREST.
Gelet op het bestreden· arrest op 17 Juni
1939 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Omtrent het · eenig niiddel tot verbre-

king : schending van artikelen 1388, 1393,
1401, 1409 (in 't bijzonder 2°)' 1419, 1420,
1421, 1426, 1427 en 1498 van het Burgerlijk
Wetboek; 10, alinea 1, en 11, alinea 1, der
wet van 15 December 1872, houdende titel .I van het boek I van het W etboek van
k{)ophandel, doordat - er op wijzende dat
de echtgenoote van den aanlegger, gehuwd onder het stelsel van· de gemeenschap van .aanwinsten, met de · toestemming van den aanlegger lid was van de
handelsvennootschap cc Lambillotte Frere
et Sceur ll, waarin haar deelneming door
het huwelijkscontract eigen verklaard
was, er verder op wijzend dat gezegde
echtgenoote, bij overeenkomst met de
schuldeischers der vennootschap en buiten
haar man, aan de schuldeischers afstand
had gedaan van haar persoonlijke goecle"
ren, waarin de overeenkomencle partijerr
het z66 hadden opgevat, dat daarin begrepen waren alle goederen nopens dewelke
de echtgenoote, als handelaarster, zicb
mocbt verbinden, - het bestreden arrest
beslist _heeft dat die afstand geldig de
schuldvorderingen begreep der gemeenschap, en, namelijk, deze welke haar man
bezat tegen de vennootschap cc Lambillotte
Frere et Sceur Jl, met het gevolg dat de
man die sclm ldvordering niet meer mocht
doen gelden -, dan wanneer, indien het
waar is dat de verplichtingen aangegaan
door de vrouw als openbare koopvrouw
mogen vervolgcl worden ten laste van den
man, in geval van gemeenschap, en ten
laste van de gemeenschap, en, bijgevolg,
op de goederen die eigen zijn en deze die
gemeen zijn, het eveneens waar is dat de
man bet hoofd blijft van de gemeenschap,
alsook de meester van zijn eigen goed, en
alleen de macht heeft de goederen te vervreemden die er deel van uitmaken zonder
van den handel af te bangen;
Over den grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid bieruit dat bet middel
nieuw is :
Overwegende dat uit de tusschen partijen v66r den rechter over den grond gewisselde conclusies, alsook nit de redenen
van het bestreden arrest blijkt, dat v66r
het Hof van beroep de vraag werd gesteld
of de echtgenoote van den aanlegger, die
met de toestemming van dezen laatste
. open bare koopvrouw is, voor baren handel mocht beschikken over alle sommen en
over alle schuldvorderingen voorkomende
in het actief der gemeenschap H. Durvaux-Lambillotte, en dat zonder voorbehoud, en bijgevolg, zonder onderscheid
tusschen de gemeene goederen die door
den man bestemcl waren voor den handel
van zijn echtgenoote, en cle goederen die
deze bestemming .niet hadden gekregen,
zoodat daaraan geenszins zouden qntsnappen de sommen .en de schuldvorderingen
die niet voor den handel der vrouw bestemd waren ;

57
Overwegende dat het middel, zooals het
in de voorziening is opgesteld, de betwisting uitmaakt van de oplossing door het
arrest aan dit rechtspunt gegeven, en impliciet begrepen was in het verweer van
den aanlegger v66r den rechter over den
grond;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
• dus niet mag aangenomen worden;
Over den grond :
Overwegende dat, indien het arrest
-eenerzijds, er op wijst dat de overeenkomst - einde F~bruar'i 1935, door de
echtgenoote van den aanlegger, zonder de
tusschenkomst van dezen laatste, gesloten
met de schuldeischers der vennootschap
bij wijze van eenvoudige geldschieting
<< Lambillotte Frere et Sceur ll - , een
overeenkomst uitmaakt betreffende de
handelsschillden der vrouw, en dat de
partijen in die overeenkomst alle goederen hebben willen begrijpen waarover de
echtgenoote mocht beschikken om zich te
verbinden als door haar man gemachtigde
openbare koopvrouw, het.anderzijds noch-.
tans niet vaststelt dat de aanlegger tot
den handel van zijn vrouw de schuldvorderingen heeft bestemd welke hij tegen
gezegde vennootschap doet gelden als
saldo van wedde, inet de daaraan verbondei:t belastingen, niet terugbetaalde voorsehotten en aandeel in de winsten ;
Overwegende dat, wanneer de vrouw,
onder gemeenschap van goederen, met de
toestemming van haar man een persoonlijken handel uitbaat, zij slechts de macht
bezit om daden van · beheer en van beschikking te treffen wat aangaat de waardeii, fondsen, koopwaren, of andere voorwerpen die haar man haar heeft gegeven
voor de noodwendigheden van den handel,
alsook, gebeurlijk, betreffende haar vooi;behouden goederen; dat - indien, wanneer er tusschen man en vrouw gemeenschap bestaat, de vrouw, openbare koopvrouw, eveneens haar man verbindt op
zijn eigen goederen en op deze der gemeenschap, waarover hij meester is daaruit hoegenaamd niet volgt dat zij de
macht heeft om te beschikken over niet
· voorbehouden goederen die niet tot haar
handel bestemd zijn; dat zij die goecleren
slechts kan blootstellen aan de vervolgin·gen en inbeslagnemingen harer schuldeischers; dat er, inderdaad, werkelijk verschil bestaat tusschen de macht om dergelijke goederen in verplichtingen te betrekken, en de macht om diezelfde goederen
te ·vervreemden (Wetboek van kooph.,
titel I, boek I, art. 10 en 11; Burgerlijk
Wetb., art. 220, 1409, 2°, 1419 en 1426);
Dat - door te beslissen dat de vrouw
van den aanlegger aan de vereffenaars
der vennootschap, de schulclvorderingen
mocht afstaan welke haar man tegen deze
laatste bezat, en dit om de eenige reden

dat die schuldvorderingen in de gemeenschap gevallen waren - het bestreden
arrest de in het middel ingeroepen wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, het Hof verbreekt llet
bestreden arrest, behalve voor zoover het
de beslissing van den eersten recllter bekrachtigd heeft op den eisch die strekte
tot de bezoldiging der diensten welke de
aanlegger vanaf 1 J\llei 1935 in de vennootschap in vereffening « Lambillotte Frere
et Smur ll presteerde; 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 der gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de
verweerster tot de kosten; verwijst de
zaak aldus omschreven naar het Hof van
beroep te Luik.
7 Mei 1942. - 1• Kamer. - Voorzittet·,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor"
zitter. - Verslaggever, H. Istas. :____ Gelijlcluidende oonoht.sie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.
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1° VERKRACHTING.- BEGRIP.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - VERANDERING VAN DE
RENAMING VAN HET S'l'RAFBAAR FElT. NIEUWE TELASTLEGGING {AANRANDING DER
EERBAAHHEID) IMPLICIET BEGREPEN IN DE
OORSPHONKELIJKE
TELASTLEGGING
(VER·
KRACHTING) .. - BEKLAAGDE NIET GEWAARSCHU'IVD. - GEEN SCHENDING VAN DE HECH'l'EN DER VERDEDIGING.
1° De verlcraohting versohilt van de aanrancling der eerbaarheid door middel
van geweld Of bedreiging sleohts door
hdar doel : het sexueel genot van den
dader; door !war uitwm·Jcsel : het voltrelclcen van· cle sex1teele claad, en door
!len graacl van onzedelijlcheid die zij
onderstelt; de verlcraohUng van een bepaald pet·soon is derhalve niets anders
dan een aanranding der eerbaarheid gepleegd op clezen persoon en waarbij zioh
bi.jzonclere bestanddeelen voegen, clie
aan het teit een ondet·scheiden stntft·eohtelijlc lcaralctet· verleenen.
2° H et eet·biedigen van de reohten der
verdediging legt den t·eohter, die een telastlegging van verlcrachting vervangt
door een telastlegging van aanranding
der eerbaarheid, niet de verplichMng op
voorat den belclaagde te waarschuwen
aangaande deze wijziging van de stmtt•echtelijlce benaming.

58(RLQNDIAUX.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 11 Februari 1942 gewezen door het Hof van beroep te B1'ussel ;
Over het eenig middel : schending der
rechten van de verdediging, doordat de
aanlegger - beticht van te Bois-d'Haine
in Juli en Augustus 1939, verscheidene
malen de misclaad van verkrachting te
hebben gepleegd door middel van gewelcldaden of bedreigingen op den Dersoon van
Leona Dooms, kind dat op het oogenblik
der feiten meer dan 14 jaar oud was en
den vollen leeftijd van 16 jaar niet bereikt had vermits het op 2 Mei 1925 geboren was, met de omstandigheid dat hij
tot degenen behoort die over het slachtof(er gezag hebben - door het bestreden
arrest veroordeeld werd nit hoofde van OJ)
dezelfde plaats en datums en met dezelfde
omstandigheid een aanranding der eerbaarheid te hebben geDleegd door midclel
van gew'elddaden ·of bedreigingen op denzelfden persoon, dit wnder dat hij uitgenoodigd of in staat gesteld werd zijn verdediging nopens deze nieuwe betichting·
voor te dragen :
Overwegende dat de verkrachting
slechts van de aanrancling de1' eerbaarheid door middel van gewelddaden of bedreigingen verschilt door zijn doel : het
sexueel genot van den dader; door zijn
nitwerksel: het voltrekken van de sexueele
daad, en cloor den graad van onzeclelijkheid die ze veronderstelt; dat de verkrachting OlJ een beiJaalden persoon clus
niets anclers is clan een aanranding cler
eerbaarheid gepleegd op dien persoon en
waarbij bijzonclere bestancldeelen zich
komen bijvoegen die aan het feit een onderscheiden strafrechtelijk karakter verleenen;
Overwegende dat wanneer bij den rechter een betichting van verkrachting aanhangig wordt gemaakt al cle omstandigheclen welke die betichting uitmaken aan
het oordeel van dien rechter onclerworpen
zijn en clat de beklaagde zich te verclecligen heeft over elk clezer omstancligheclen ;
Dat, bijgevolg, na in zake cle betichting
van verkrachting te hebben van de hancl
gewezen, het Hof van beroep, alvorens den
aanlegger hoofclens aanranding der eerbaarheicl te veroordeelen, niet gehouden
was hem uit te noodigen om zich op deze
· betichting, welke feitelijk in de eerste
begrepen is, te verclecligen ;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Fln overwegencle clat de bestreclen besli;;sing geveld wercl op een rechtspleging
in dewelke de substantleele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nag·eleefcl en clat de uitge-

sproken veroordeelingen overeenkomstig
cle wet zijn ;
Om clie redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; vei'oordeelt den aanlegger
tot de kosten.
13 Mei 1942. - 2° Kamer. - Voonzitter,
H. Hocliih1, raaclsheer waarnemend VOOl'zitter. - VeTslaggeve'l', H. JJ'auquel. Gelijlcl•tt'irlencle concl!f,s·ie, H. H. Janssens
cle Bisthoven, advocaat generaal.
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GEJMEEJNTETAXES ..

GEMEENTEREGLEMENT WAARBIJ EEN TAXE WORDT BEPAALD. VRIJSTELLING VOOR EIGENDOMJ\IEN GELEGEN
AAN DEN HOEK VAN TWEE STRATEN. TEKST
NIET DUBBELZINNIG. TOEPASSING VAN DE
VRIJSTELLING ZONDER ONDERSCHEID TUSSCHEN
DE GEBOUWDE EN DE NIET GEBOUWDE EIGENDOMMEN.

11!7 annee1· een gemeentereglement, waaTbij
een tame wordt bevartlcl, hieTvrtn doo1·
een niet clubbelzinnigen telcst vt'ijstelt
de lcortste gevellengte van rle eigenrlommen gelegen op den hoelc vrm twee straten mag de ·rechte1· cleze vrijstelUng niet
bepeTlcen tot rle ,qebouwde eigendommen gelegen op rlen hoek van twee straten.
(GEMEENTE DEURNE, T. REUSENS.)

Feiten:

Op 22 Maart 1941 richtte verweerder in
verbreking een bezwaar tot den heer Gouverneui· en leden der bestendige deputatie
tegen zijn aanslag voor 1940 op de recht- streeksche gemeentebelasting op de wegenis en gewndheidswerken;
·
Een besluit der bestendige deputatie
van 8 Juli 1941 heeft dit bezwaar aangenomen;
Becloeld besluit is in de volgencle bewoorclingen opgemaakt :
Beshtit deT bestenrlige rleputatie
rleT provincieraad Antwerpen.

Overwegende dat belanghebbende
voor 1940 in de belasting op wegeniswer"
ken wercl aangeslagen voor een gevellengte van 36 meter in het Exterlaar en
Meneghemlei, en voor 30 m. 40 in cle SintRochusstraat alwaar reeds een outlasting
voor 4 m. 75 toegestaan wercl;
Gezien artikel 3 van de taxeverorclening : « Voor de eigenclommen, gelegen op
den hoek van twee straten, wordt de
grootste gevellengte in aanmerking genomen '';
Overwegende dat in clit artikel een algemeene term gebruikt worclt : cc de eigendommen ,,, zonder clat eenig onderscheid

-59gemaakt wonlt tusschen gebouwde of on. gebouwde, hoekgebouwen of hoekgronden,
verkavelde of niet verkavelde gronden;
Overwegende dat de taxeverordening
11aar de letter moet genomen worden; dat
elk onderscheid in de aanslagbasis moet
gesteund zijn op uitdrukkelijke beschikkingen in de verordening ;
Overwegende dat de aanslag berekend
op de kortste gevellengte, zijnde 30 m- 40
+ 4 m. 75 in de Sint-Rochusstraat, ten
onrechte gevestigd werd;
Gelet op het advies van het belanghebbend gemeentebestuur ;
Gelet op artikel 8 van de wet van
.5 Juli 1871; ·
Besluit.
ART. L Het bezwaar van reklamant
wordt aangenomen en de gemeente tot de
kosten verwezen.
AnT .. 2. Een som van 547 fr. 20 c. zal
onmiddellijk in onwaarde verrekend worden.
Het is tegen dit besluit dat de gemeente
Deurne, haar verhaal heeft ingediend.
VOORZIENING,

JJJenig rniddel tot cassatie :
Aangezien de bestendige beputatie van
den provincieraad van Antwerpen, bij
besluit van 8 Juli 1941 beteekend den
den 10n Juli 1941 het bezwaar van reclamant L. Reusens ontvanger der registratie te Hoogstraten, hetzij zijn aanslag
voor 1940 op de rechtstreeksche g~meente
belasting op de wegenis- en gezondheidswerken, heeft aangenomen en bevolen
heeft dat een som van 547 fr. 20 c. in onwaarde zal verrekend worden;
Aangezien de bestendige deputatie dit
besluit grondt op een interpretatie van
artikel 3 der taxeverordening van 22 November 1935, gewijzigd bij taxeverordening van 14 December 1938;
Aangezien de reclamant eigenaar is van
een grond, gelegen te Deurne in de SintRochusstraat, op een lengte van 35m15 en
in de Meneghemlei op een lengte van 36m.
Aangezien volgens besluit der bestendige deputatie artikel 3 van de taxeverordening zegt : « Voor de eigendommen
gelegen op den ·hoek van twee straten
wordt de grootste gevellengte in aanmerking genomen >> en de algemeene term « de
eigendommen geen onderseheid maakt
tusschen gebouwde of ongebouwd, hoekgebouwen of hoekgronden verkavelde of
niet verkavelde gronden » en de taxeveronlening naar de letter moet worden genomen; dat elk onderscheid in de a anslagbasis moet gesteund zijn op uitdrukkelijke beschikkingen in de verordening » ;
Aangezien gemelcl besluit der bestendige

deputatie een verkeerde interpretatie
en toepassing geeft van de taxeverorderting van Deurne, van 22 November 1935,
en tevens tegenstrijdig is met de taxe,
regelmatig toeg'epast ingevolge verordening van 6 Mei 1938;
Aangezien de vrijstelling van cle kortste
gevellengte ter zake van een 35m15 in de
Sint-Rochusstraat klaarblijkelijk slechts
de gebouwde eigendommen gelegen op den
hoek van twee straten bedoelt;
Aangezien de gronden die normaal bestemd zijn tot oprichting van verschillende gebouwen slechts voor het hoekperceel
zich op artikel 3 kunnen beroepen; dat
ook deswegen een lengte van 4m75 lang in
de Sint-Rochusstraat niet aan de belasting werd onderworpen als zijnde ·hoekperceel;
Aangezien de in artikel 3 gebruikte term
« gevellengte » insluit het begrip van « gevel » hetzij opstaande gebouw wier eigenaar wegenisrechten (aisance de voirie)
bezit en uitoefent;
Aangezien de eigendommen gelegen op
den hoek van twee straten :waarvan aileen de grootste gevellengte in aanmerc
king genomen worden voor de taxe niet
uitgebreide onbebouwde gronden kunnen
zijn, die geen « gevel » noch << gevellengte »
hebben, doch enkel bebouwde gronden,
voor dewelke van de belasting op twee
zijden wordt afgezien;
. .
Aangezien ten andere de toepassing der
taxe, waartegen bezwaar op een lengte
van 30m40 in de Sint-Rochusstraat, eigendom van reclamant, regelmatig werd gedaan volgens alle pleegvormen door de
wet vereischt, opdat de gemeentebelasting
zou verschuldigd zijn;
Aali.gezien de taxe werd toegepast bij
ber-aadslaging van den gemeenteraad van
6 Mei 1938, onderworpen aan het advies
der Bestendige deputatie en aan de koninklijke goedkeuring :
Om deze reclenen, verbreking van gemeld besluit met verzeJ:lding van het onderzoek van het bezwaar van den H. Reusens na~r een andere bestendige deputatie.
ARREST.

Gelet op bet bestreden besluit op 8 Juli 1941 door de Bestendige Deputatie van
den Provincieraad van Antwerpen getroffen;
Over het eenig middel tot cassatie :
schencling van artikel 3, lid 1, van de
taxeverordening der Gemeente Deurne
van 22 November 1935 doordat het bestreden besluit, steunend op een verkeerde
interpretatie van lid 1 van voornoemd artikel, het bezwaar van verweercler tegen
zijn aanslag voor 1940 op de rechtstreeksche gemeentebelasting op de wegenis en
gezondheidswerken te Deurne, ExterlaarMen_eghemlei en Sint-Rochusstraat, ver-
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richt, aangenomen heeft, wamieer het cUt
bezwaar had moeten verwerpen, daar lid
1 van voorn:i.eld artikel client te worden
uitgelegd in den zin dat de vrijstelling
van· belasting clat het aan de kortste gevellengte vergunt slechts de « gebouwde
eige.ndommen l) gelegen op den hoek .van
twee straten beoogt :
Overwegemle dat bestreclen besluit enkel gegrond is op de bewoordingen van
artikel 3, lid 1, van de taxeverordening
van 22 November 1935; dat het middel de
interpretatie van dezen tekst raakt;
Overweg·ende, wat betreft den gTondslag van bewuste taxe, dat lid 1 van becloeld artikel luidt : « Voor de eigendommen gelegen op den hoek van twee straten, wordt de grootste gevellengte in aanmerking genomen ... )) ;
Dat het alclus van de taxe bevrijdt den
kant waarvan de gevellengte de kortste
is en dat het op deze lengte geen enkele
scheidslinie stelt, buiten dewelke de belasting zou wederom oploopen ;
Overwegende dat het steeds ei:m aangenomen beginsel is, dat wanneer een wettelijke tekst duidelijk is, men de letter
ervan niet mag ontduiken onder voorwendsel den geest ervan te doorgronden;
Overwegencle dat lid 1 van artikel 3 der
taxeverordening door aangeklaagd besluit
ingeroepen, niet de minste dubbelzinnigheid inhoudt, maar zich integendeel met
duidelijkheid en nauwkeurigheid uitdrukt;
Dat het dienvolgens naar de letter moet
toegepast worden.; clat het niet toegelaten is eenig onderscheicl of uitzondering
erin te schuiven, die gezegd lid. niet voorziet en die den zin ervan zou ontaarden of
die bepaling van haar doel afwenden ;
Dat, zooals het besluit de aandacht erop vestigt, de betwiste beschikking een
algemeeneu term gebruikt « De eigendommen )), zonder dat eeuig ondei·scheicl gemaakt worclt tusschen gebouwde of ongebouwde, hoekgebouwen of hoekgronden,
ver kavelde of niet verkavelde gronclen;
dat elk ouderscheid in de aanslagbasis
moet gesteuncl zijn op uitclrukkelijke beschikkingeu in de verordening;
Waaruit de ongegrondheid van het
voorgestelde middel volgt;
Om die redeneu, het Hof verwerpt de
voorziening veroordeelt eischeres tot de
kosten.
20 Mei 1942. - 2e kamer. - Voonzitter,
H .. Hodi.i.m, raadsheer waaruemend voorzitter. - Verslaggeve1·, Istas. - Gelijkluidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.
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GEREOHTSKOS'l'EN. STBAFZAKEN.
BEKLAAGDE . VERVOLGD WEGENS TWEE MISDRIJVEN. BuRGERLIJKE PARTIJ GESTELD·
TOT RET. BEKOMEN VAN DE VERGOEDING DER
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN VAN DIE
~GSDRI.JVEN. BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN
WEGENS DIT MISDRIJF, :!IIAAR VEROORDEELD·
WEGENS RET ANDERE. KOSTEN IN HUN GEHEEL. NOODZAKELIJK GEMAAKT DOOR RET- ON_DERZOEK VAN ELK DIER MISDRIJVEN. VEROORDEELING VAN BEKLAAGDE TOT AL DE KOSTEN
VAN DE PUBLIEKE VORDERING. WETTELIJKHEID.

Hij wien twee misd1'ijven we1·den ten
laste gelegd, en die vrijgesp1·oken wegens het eene maar vemo·rdeeld we1·d
wegens het ande1·e misdrijf, is wetteUjk ve·roonleeld tot al ae lcosten van de·
pnblielce vo1·dm·ing, wannee·r deze leasten in' h~m geheel noodzalcelijlc we1·den
gemaakt do01· het onderzoek van elk
dier misdrijven, oolc dan wanneer bnrge1·lijlce partij wercl gesteld tot het bekornen van de ve·rgoecling · de1· schade
veroorzaalct aoor het misdrijf, waarV001' belrldagcle we1·a v1·ijgesproken.
{SEVENS Eli ANDEREN, T. D'IRMA VERKOYEN
EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 18 October 1941 g-ewezen door het Hof van Beroep te Gent ;
I. W at aangaat de beslissing over de
publieke. vordering :
Over het eerste middel : schending van
artikel 194 van het Wetboek van Straf.vorclering doordat
beide aanleg-gers,
M.-H. Sevens en B. Verkoyen vervolgd
zijncle nit hoofde van bedrieglijke bankbrenk en oplichting en voornoemd Verkoyen daarenboven wegens het bedrieglijk wegmaken van inbeslaggeriomen voorwerpen, en de burgerlijke partijen zich
slechts aangesteld hebbende in zake oplichting-, het aangeklaagcl arrest, welk
hen vtijspreekt van de betichting van oplichting en hen veroordeelt hoofdens het
overige van de hun ten laste gelegde feiten, hen niettemin, en niettegenstaande
deze vrijspraak en cle afwijzing der burgerlijke partijen, solidair veroordeelt niet
aileen in de kDsten van cle zaak nr 6738,
bedrieglijke bankbreuk, maar ook in de
kosten van cle zaak nr 7012, oplichting,
clan wauneer cleze laatste kosten in het
geheel, ten laste van de burgerlijke partijen moesten gelegd worden :
Overwegende dat het bestreden arrest
op bindencle wijze vaststelt dat de feiten
van bankbreuk (nr 6738) en die van opli<:hting (nr 7012) clezelfde zijn; dat << dezelfde daden van onderzoek moesten ver-

-·~

richt worden, met het gevolg clat waren
'Zij niet gedaan in eene zaak, zij zich in
-de andere zouden opgedrongen hebben JJ ;
Waaruit volgt dat de betichting van oplichting tot geen bijzondere kosten aanleiding heeft gegeven en derhalve dat,
niettegenstaande Lle vrijspraak der betichten wegens oplichting en de afwijzing
·der burgerlijke partijen, welke zich alleen
in deze laatste zaak hadden aangesteld,
het arrest terecht, na op de betichten uit
ltOofde der andere misdrijven cle straffen
door de wet bepaald toegepast te hebben,
hen solidairlijk in al de kosten der publieke vordering in zake nr 6738 (bedrieglijke bankbreuk) en n" 7012 (oplichting)
heeft verwezen ;
Dat het middel mitsdien in rechte niet
Dpgaat;
Over het tweede middel : schending der
rechten der verdediging, artikelen 190,
210, 212, 302 en 305 van het Wetboek van
Strafvordering, 144 der wet van 18 Juni
1869 over d~ rechterlijke inrichting, doordat na de. sluiting der behandelingen en
<I.e inberaadstelling der zaak, de raadsman der burgerlijke partijen aan den
H. procureur generaal bij het Hof van
Beroep te Gent, twee brieven, in de inventaris van den bundel 6 en 8 genum~rd,
gestuurd heeft en dit buiten weten van
aanleggers en zonder dat dezen in staat
gesteld werden zich tegen den ·inhoud ervan te verdedigen :
Overwegende dat,. daar de aanleggers
uit hoofde van oplichting niet veroordeeld werden en de eisch der burgerlijke
IJartijen afgewezen werd, het middel van
alle belang ontbloot is en- derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de uitgesproken straffen
overeenko:p1stig de wet zijn ;
II. Wat betreft de beslissing over de
burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanleggers tot staving
hunrier voorziening geen enkel bijzonder
middel inroeiJen en dat het Hof er ambtshalve geen .opweriJt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt aanleggers tot
de kosten.
20 Mei 1942. - 2e kamer. - Voonzitter,
H .. Hod tim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Istas: - Gelijkl·u·idende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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VERLATING VAN FAMILIE. -

ARTI-

KEL 39lbis VAN HET STRAFWETBOEK. illCHTGENOOT VEROOR!JEELD TOT BETALING VAN
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ONDERHOUDSGELD AAN ZIJN ECHTGENOOTE. BESLISSING IN KRACHT VAN GEWIJSDE .GEGAAN. VRIJWILLIGE NIET-UITVOERING GEDURENDE TWEE MAANDEN. MISDRIJF. VORDERING TOT VERMINDERING VAN DE ONDERHOUDSUITKEERING. VERWORPEN DOOR EEN
VONNIS -VATBAAR VOOR VERDER BEROEP. 0MSTANDIGHEID DIE GEEN INVLOED HEEF-1' OP
D)'] VERPLIOHTING VAN EISCHER OM HET ONDERHOUD UIT TE KEEREN.

De echtgenoot die, nadat hij doo1· een
1·echterlijlce uitspraak, wa·a1·tegen geen
be1·oep of ve1·zet mogelijk is, ve1·oo1·deeld is om aan zijn echtgenoote onde1·houdsgeld tt-it te kee1·en, v1·ijwillig gedu1·ende meer dan twee maanden in gebreke blijft de termijnen et· van te
lcwijten, overtreedt artikel 391bis van
het Stratwetboelc. De omstandiyheid
dat hij een vo1'de1'ing heett ingesteld tot
ve1·minde1'ing van de onderhoudsuitkee1'ing, vordering die werd .afgewezen doo1·
een voor verder beroep vatbaar vonnis,
ontslaat hem niet van de verplichting
voort te gaan met de tenuitvoerlegging
van de uitspraalc, die het bedrag van
de onderhoudsuitkem:ing heett bepaald.

(Wet van 14.Januari 1928, art. 1; wet
van 17 JanuarL 1939, art .. 1.)
(VAN DAMME, ~l'. SCHRODER.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 29 December 1941 door het Hof van Beroep te
Gent gewezen;
Wat de beslissing betreft op de publieke
vorclering gewezen :
Ove1' het eenig niiddel : schending van
artikel 391bis van het Strafwetboek doordat het bestreden arrest tot· grond der
veroordeeling alleen het arrest heeft
weerhouden dat op 10 Januari.1!l40 uitgesproken werd door het Hof -van Beroep
te Brussel, dan wanneer de dagvaarding
een tweede beslissing bedoelde namelijk,
het vonnis op 30 April 1940 gewezen door
den voorzitter der rechtbank van ·eersten
aanleg te Brussel, beslissing die, daar ze
niet in kracht van ge:wijsde was gegaan,
niet tot grond van de vei·oordeeling kon
dienen :
Overwegende dat het bestreden arrest
op het bestaan wijst van de twee bestanddeelen van het misdrijf : het bestaan van
een in kracht van gewijsde gegane beslissing en de wil van den betichte om zich
te onttrekken aan de verplichting tot onderhoud die hem door gezegde beslissing
is opgelegd ;
Overwegende dat zonder belang voorkomt dat de dagvaarding, bij vergissing,
het vonnis heeft vermeld dat in kortgeding gewezen werd door den voorzitter
der rechtbank _van eersten aanleg te Brussel, vonnis waarbij de aanlegger van- zijn

-62eisch tot vermindering vali- het bedrag
van het onderhoudsgeld .werd afgewezen;
clat de inleicling van dezen eisch de rechten, die de verweerster put uit het arrest van 10 Januari 1940, onaangetast
laat;
Dat clit in kracht van gewijsde gegaan
arrest blijft bestaan zoolang de aanlegger door micldel van een burgerlijke
rechtsvorclering de verminclering van het
beclrag vim het onclerhoudsgeld niet heeft
bekomen; dat de niet-naleving van de verplichting, clie aldus aau den aanlegger
wordt opgelegd het. misclrijf uitmaakt,
mits zij vrijwillig was;
.
En overwegencle, voor 't overige, dat de
bestreden beslissing gevelcl werd op een
rechtspleging in dewelke de substantieele
of op straf van -nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Wat de beslissing betreft op cle burgerlijke vordering gewezen :
Overwegende dat de aanlegg·er g·een bijzonder middel inroept en dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt;
Om die reclenen-, het Hof verwerpt cle
voorziening; veroorcleelt den aanlegger
tot de kosten.
20 Mei 1942. - 28 kamer. - Voon;itte?·,
H. Hodiim, raaclsheer waarnemencl voorzitter .. - VerslaggeveT, H. de Cocqu~au
des Mottes. - Gelijlcl~tidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de '.rermicourt advocaat .generaal.
'
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VERKEER. - BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG WIL ZIJN RICHTING WIJZIGEN. - TEEKEN· TE GEVEN AAN DE ANDERE WEGGEBRUIKERS. - VERPLICHTING VAN ALGEMEENEN
AARD.
De bij a--rtilcel 96, 1 o, van het lconinlclij k
besluit van 1 FebTuari 1931, vooTgeschreven ve1·plichting, luidens weUce de bestu·a?·der van een voe1·tuig die van
'l'ichting wil verancle1·en, g~holtden is
d.aarvan dom· een teeken de andere weggebruikers te verwittigen, is een vooTzoTgsm·aat·regel van algemeenen aaTd,
die moet wo·rden na[Jeleefd, .welke oo-lc
rle 1·echten en ve1·plichtingen wezen die
wettelijlc voo1· cle weggebruike1·s uit' hun
onderscheidenUjlcen stancl vom·tvloeien.

(VAN DER GHEYNST, T. ·BAETEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 7 Januari 1941 door het Hof van Be'roep te
Luik gewezen;
Omtrent het derde middel schending

van artikel \](j van het koninklijk besluit
van 1 E'ebruari 1934 houdencle algemeen
reglement op dt::1 verkeerspolitie, 1382 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 der Grondwet, cloorclat het bestreclen arrest beslist
heeft dat het feit dat cle verweercler zijn
beweging naar links door een teeken niet
kenbaar gemaakt had te zijnen laste niet
mocht weerhouden worden als oorzaak
van het ongeval, en zulks om reden clat
hij zijn weg· voorwaarts overeenkomstig
het reglement voortzette en clat het voorsteken op een aansluiting door de wet
verboden was, clan wanneer : a) artikel 96 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 zoncler onderscheid te
maken, aan elken bestuurder van een
voertuig die zijn richting wil wijzigen,
voorschrijft zulks door een teeken aan deandere weggebruikers kenbaar te maken,.
en dat, bijgevolg, het niet-naleven van clit
voorschrift een font nitmaakt die van
aard is de verantwoorclelijkheid van den
dacler in 't gedrang te brengen; b) artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek hem
die een fout begaat verplicht de schade
te herstellen welke hij veroorzaakt, zelfs.
inclien die schacle daarenboven, door de
font van een derde veroorzaakt is ; c) het
arrest onverklaard laat of het willen be-slissen heeft clat, in de veronderstelling
welke het becloelt, de bestuurder van een
voertnig de verplichting niet heeft zijn
beweging naar links te doen kennen dooreen teeken, of, integendeel, dat, alhoewel hij die verplichting heeft, de fout die
hij begaat door er zich niet naar te gedragen, te zijnen laste geen enkele verantwoordelijkheicl doet ontstaan, wat een
clnbbelzinnigheid vaJr redenen uitmaakt,.
die gelijk; staat met de ontstentenis van
cloor artikel 97 der Grondwet vereischte
redenen :
Omtrent de eerste twee onderdeelen van
het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest
in hoofdza~tk vaststelt : dat Baeten. en
Van der Gheynst per motorrijwiel reden,
de eerste v66r den tweecle, in de Mangombrouxstraat te Verviers, straat waarin
twee spoorlijnen aangelegcl zijn; dat ter- •
wijl een tram op eene clier spoorlijnen
naar Baeten kwam toegereclen, en dat een.
andere tram komende van de slachthuisplaats .op het punt was van terzijde te·
koinen uitrijden op een andere lijn, Baeten, die « zich v66r de twee trams· bevond, en dus niet meer kon voortrijden
tusschen de spoorlijnen >>, links van gezegde straat hee'(t gereden om nit te wijken op het eenig (leel van den steenweg·
dat aan den openbaren weg niet onttrokken was, 't is te zeggen, de kleine ruimte
van 1m50 op de uiterste linkerzijde >> (artikel 12 van het koninklijk beslnit van
27 Januari 1931) ; dat, op het oogenblik
waarop Baeten die beweging naar links:

-63deed, Van der Gheynst, clie. hem wilde
voorsteken, tegen hem botste, « omtrent
op de hoogte van de middellijn van het
deel der Slachthuisplaats dat nitkomt op
de Mangombrouxstraat )) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
met het oog op de verantwoordelijkheden
de gevolgen nagaande van die rijbewegingen, besluit dat, in de hierboven uiteengezette
feitelijke
omstandigheden,
Baeten, door naar links te rijden, geen
enkele fout begaan heeft; dat hij het
voorsteken door Van der Gheynst op Ben
IJlaats waar zulks verboden is, niet moest
vergemakkelijken, en « dat het feit zijn
beweging naar links door een teeken niet
kenbaar te hebben gemaakt, evenmin ten
laste van Baeten kan gelegd worden, vermits, hij overeenkomstig het reglement
zijn weg voortzette, en dat het voorsteken op de aansluiting door ·de wet verboden was )) ;
Overwegende dat nit deze laatste beschonwing blijkt dat het bestreden arrest
het feit dat Baeten naar links is gereclen zonder zulks aan de andere weggebruikers door een teeken kenbaar te maken, van de hand heeft gewezen als mogelijk een fout kunnende uitmaken, die
·de verantwoordelijkheid van Baeten zou
doen ontstaan, en dit, om reden dat die
beweging door de reglementen op het gebied toegelaten was, en dat, anderzijds,
het algemeen reglement op de verkeerspolitie aan Van der Q-heynst uitdrukkelijk verbood voor te steken op een aansluiting;
Over:wegende dat artikel 96 van het koninklijk besluit van 1 }j~ebruari 1934 een
voorzichtigheidsmaatregel is, die een algemeene draagwijdte heeft, waartoe iedere bestnurder van een voertuig gehouden
is d~e zijn richting wil wijzigen, 'Welke
ook de rechten en verplichtingen mogen
wezen die voor de gebruikers uit hun res- .
pectieven stand wettelijk voortvloeien;
waaruit volgt clat het bestreden arrest,
tlooi· het feit van Baeten, die z1jn rich-·
ting heeft geWijzigd zonder zulks door
een teeken kenbaar te maken, aan de andere weggebruikers, niet te willen beschouwen als een bestanddeel van mogelijke font, en bijgevolg, van gebenrlijke
verantwoordelijkheid in hoofde van Baeten, de in deze twee onderdeelen van het
middel bedoelde bepalingen geschonden
lweft;
Om die redenen, en zonder moeten stil
te blijven bij de eerste twee middelen en
het derde onderdeel van het derde middel,
het Hof verbreekt het bestrede:b arrest;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worclen op de registers van het
Hof van Beroep te Lnik en dat melding
ervan zal gemaakt worden op den kant
der vernietigde beslissing; veroorcleelt

den verweerder tot de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te Brnssel.
21 Mei 1942. - 1° kamer. - Voorzittet·,
H. Jamar, eerste voorzitter. - Ve1·slagGelijlcluidende
gevet·, H. Lambinet. concl~tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.·
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.ARRES'l'EN. STRA~'ZAKEN. BENAMING VAN HET FElT IN DE TERMEN VAN' DE
WET. GEEN CONCLUSIE. VEROORDEELING ,WETTELIJK MET REDENEN OMKLEED.

2°

RECH'l':BANKEN. STRAFZA:KEN. BURGERLIJKE PAR,'l'IJ. BESLISSING DIE
AAN DEZE PARTIJ !.lEER TOEKENT DAN ZIJ
VORDERT. 0NWETTELIJKHEID.

1 o Bij gebrelce ·van conclusie omlcleedt cle
rechte·r zijn ~titspraak van veroot·deeling wettelijk met redenen, wannee1· hij
in de termen van de wet het bestaa1~
van de bestanddeelen van het misdrijf
vaststelt.
2" De 1·echter mag wettelijk den beklaagcle niet veroo1·deelen om aan de
but·ge1·lijke paTtij een hoogeT bedrag
tot scha·devet·goecling toe te lj;ennen dan
flOoT deze puTtij bij haat· concl~tsie we1·d
qevorde-rd. (Burgerlijk Wetboek, arti-

kelen 1319 en 1322.)
(SCHAMR01•r, '1'. MEITKES.)
ARRES'l'.

Gelet op het bestreden arrest op 21 Januari 1942 gewezen door het Hof van Beroep te Brus-sel ;
Over het eerste middel : schending van
artikel 491 van het Strafwetboek en 97
cler Gronclwet, doordat het bestreden arrest erkent clat de burgerlijke partij eigenaarster was van den mantel, voorwerp.
van het misbruik van vertronwen en
waarvan het de teruggave beveelt, dan
wanneer het feit dat ze eigenaarster was
van den mantel de mogelijkheid van het
misbruik van vertrouwen uitsloot, vermits de stelling der burgerlijke partij veronderstelcle <lat de aanlegger in verbreldng over haar mantel beschikt had en
een andere van mindere waarde in de
plaats had gesteld, die in beslag was genomen geweest en ter grilffie als stuk van
overtuiging was neergelegd geweest :
Overwegende dat het bestreden arrest
_er· zich bij bepaalt de betichting van misbrnik van vertronwen in de bewoordingen
der wet bewezen te verklaren ; dat, blj
gebrek aan alle besluiten, een dergelijke
beslissing wettelijk is en in den zin derwet voldoend. gemotiveerd is;

-6,4
DAARNA DOORGEZONDEN DOOR ERFLATER. Dat het micldel niet kan aangenomen
·LEGAAT VERVALLEN.
word.en;
. . :.
En overwegende dat de substantieele 2° NALATENSOHAP. - LEGAA'r GEMAAKT
en op straf van nietigheid voorgeschreven
ONDER VOORWAARDE. - VOORWAARDE WIER
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
VERVULLING VERHINDERD WORDT DOOR EEN
uitgesproken veroordeelingen. wettelijk
DAA!l VAN DEN ERFLATER. - ARiriKEL 1178
zijn;
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK NIET VAN
Over het tweede middel : schending van
TOEPASSING.
de bewijskracht der akten en van artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wet- 1o Het legaat gein,nalct onde1· de voo•!'boek, doordat het bestreden arrest den
wnarde dat de legata!"is nog .in den
aanlegger in· verbreking veroordeeld
dienst weze van den erttater, op het
heeft : 1 o a an cle verweerster, burgerlijke
oogenblik van dezes ove1·Ujden, is ve1·partij, den· pelsmantel, voorwerp van het
vanen indien deze voorwaanle niet in
misdrijf, terug te geven; 2° haar als schave1·vttlling gaat door het feit dat de ledevergoeding een· som van 5.000 frank te
gatar-is door den erttate1· werd doorgebetalen, dan wanneer de besluiten van de
zonden.
verweerster strekten tot de teruggave. van 2o De bevaling van a1·tilcel 1178 van het
het voorwerp van het misdrijf en, bij geBtwgerlijk Wetboelc, luidens hetwellc de
breke dit te doen, tot de betaling van een
voo1·wu.anle voo1· vermtld wo1·dt gehousom van 10.000 frank ten titel van schaden wanneeT de sch~tldenaa1·, die zich
devergoeding en doordat het bestreden
onlle1· die vuorwaa1·lle ve1·bonden heett,
arrest alzoo '~tlt1·a petitn uitspraak heeft
zelf de vervulling e1' van ve1·hindC1"d
gedaan·:
heett, is niet van toepassing ten aanzien
Overwegende dat uit de besluiten van
van den erttate1· die, door zijn daad, de
de verweerster, burgerlijke partij v66r
ve1·vulling van de voorwaa1·de, waa1·van
het Hof van Beroep, blijkt dat ze slechts
hij het legnat afhanlcelijlc heett gein bijvoegende orde schadevergoedingen
maalct, belet heeft.
heeft gevraagd, 't is te zeggen ingeval de
aanlegger niet in staat zou zijn den hem
(VAN DEN HASELKAMP EN ANDEREN, T. HERMANS.)
toevertrouwden mantel terug te geven;
Dat hieruit volgt dat, door den aanHet a1Test clOO'I' het Hot van Be1'0ep te
legger te veroordeelen tot de teruggave Brussel gewezen den 1Sn Januari 1939,
en terzelfdertijd tot de betaling, zonder l-lticlcle a·ls volgt :
voorwaarde, aan de burgerlijke pa:rtij
van een som van 5.000 frank ten titel van
Gezien het vroeger · gebeurde en nameschadevergoeding, het bestreden arrest lijk in behoorlijken vorm voorgebracht
de bewijskracht van het gerechtelijk con- het arrest door deze kamer van het Hof
tract en de in het middel vermelde bepa- van Beroep op 8 December 1937 geveld,
lingen heeft geschori.den ;
alsook de processen-verbaal van het rechtOm die redenen, het Hof verbreekt het streeksche en onrechtstreeksche getuigenbestreden arrest voor zoover het over de verhoor, op 19 October 1938 in uitvoering
burgerlijke vordering liitspraak heeft ge- van gezegde arrest gehouden;
daan; beveelt dat onderhavig arrest zal
Aangezien wijlen· Laurentius Van den
overgeschreven worden op de registers Halselkamp, ·door authentiek testament
van het Hof van Beroep te Brussel en dat op 19 .Januari 1928 ontvangen, verklaatde
melding ervan zal gemaakt worden op de som van 50.000 frank en het vruchtgeden kant van de gedeeltelijk vernietigde ' bruik van een huis gelegen te Antwerpen,
beslissing; · verwijst de zaak aldus be- 12. Violiet·straat, aan buoepene te vermapaald naar het. Hof van Beroep te Gent;
ken, onder voorwaarde dat beroepene, ten
verwerpt de voorziening voor het overige ; dage zijns overlijdens, nog in zijn clienst
veroordeelt den aanlegger tot de helft zou zijn;
der kosten.
Aangezien het arrest van 8 December
27 Mei 1942, ~ 26 kamer. - V oorzitter, 1937 eene eindbeslissing is voor zoover het
H. Hoclii.m, raadsheer waarnemend voor- zegt voor repht dat beroepene, op 15 October 1934, nog in dienst was van Laurenzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux. tins Van den Hasel)l:amp; dat, bijgevolg,
Gelifl"lttidencle conchtsie, H: Roger Janshet thans voor het Hof client slechts reke.sens de Bisthoven, advocaat, generaal.
ning te houden van hetgeen na den 15 Oclober 1934 voorgevallen is ;
Aangezien de enkwesten bevestigd hebbeu het.geen overig·ens door beroepene niet
1 6 KAMER. ~ 28 Mei 1942.
betwist was - :iat deze laatste, ten tijde
1° NALA'l'ENSOHAP. - LEGAAT GEMAAKT van het overlijden van den erflater, niet
ONDER VOORWAARDE' DAT DE LEGATARIS NOG IN meer bij hem in dienst was;
Aimgezien voormelde enkwesten deden
DEN DIENST WEZE VAN DEN ERFLATER OP DEN
D!G VAN DEZES OVERLIJDEN. - LEGATATIIS uitschijnen clat aan den clienst een einde

-.65werd gesteld, niet door bet feit van beroe- gerlijk Wetboek uange_nomen gevallen van
stilzwijgende herroeping, uitmaken;
pene maar door den wil van haar meester,
.Aangezien, zoo men gezegde verklarindie bij bemiddeling van notaris Van der
gen in aanmerking moest nemen, om er
.A voort bekend gemaakt heeft dat zij
de bestanddeelen in te vinden · van eene
moest been gaan ;
.Aangezien bet niet bewezen is dat be- herroeping, zulks gelijk zou staan metde
roepers of een hunner beroepene zouden aanneming van bet bewijs door getuigen
hebben belet haren dienst te volvoeren en, om de herroeping van- een testament te
eyenmin, dat zij den .erfiater zouden aan- bewijzen, hetgeen tegenstrijdig is met de
gespoord hebben om zijn meid buiten te grondbeginselen van bet recbt (PLANIOL et
RIPERT, t. V, no 707; AUBRY et RAU, t. IX,
zetten;
.Aangezien het dus aileen ter zake vast- p, 510);
.Aangezien incllen Laurentius Van den
staat dat bet ophouden van den ·dienst
van beroepene, v66r bet overlijden van Haselkamp zijn inzicht om zijne scben~
Van den Haselkamp, de uitslag is van king in te trekken bij middel van bet outslag van beroepene heeft willen verwezendezes wil ; ·
·
Aangezien deze bonding slecbts invloed 'lijken, dit inzicht niet in _aanmerking_kan
zou kunnen uitoefenen op de rechten der genomen worden, omdat bet zicb niet gepartijen, indien zij als berroeping van het ,openbaard beeft in de eenige vormen die
testament van.19 Januari 1928 zou kunnen aan dit iuzicht een juridiscbe uitwerking
badden kunnen doen voortbrengen ;
gelden;
Aangezien geene wettelijke geldige berAangezien testamenten aileen kunnen
herroepen worden, betzij uitdrukkelijk, roeping bewezen is; dat bijgevolg bet
door een later testament, of door een v66r kwestieuze testament, ten dage des overnotarissen verleden akte, bevattend de lijdens van Van den Haselkamp, den oververklaring van de verandering van wil gang van zijn goederen bleef beheen;chen;
(Burgeri. Wetb., .art. 1035), hetzij stilzwij.Aaugezien partijen akkoord zijn om te
gend, in de gevallen en mits de voorwaar- erkennen dat door den eersten recbter
den bif artikelen 1036 en 1038 van bet eene missing in bet bes.chikkend gedeelte
Burgerlijk Wetboek voorzien;
van zijn vonnis werd begaan met den daAangezien er, ter zake, geen uitdrukke- tum van _20 Mei 1929 te melden, in plaats
lijke berroeping, naar de vereiscbte vor- van 19 Januar.i 1n8, datum ·waarop het
men, plaats had; dat er evenmin bewijs autbentiek testament van Laurentius Van
kan worden aangebracbt van eenig feit of den Haselkamp door notaris Van der
daad, die de wettelijke voorwaarden van Avoort werd ontvangen; ·dat beroepene,
de stilzwijgende berroeping zou verwe- desaangaande, tusschenberoep inslaat:
Om deze beweegredenen, bet Hof, uitzenlijken;
Aangezien artikelen 1036 en 1038 van spraak cloende bij voortzetting van de
heCEurgerlijk Wetboek een beperkende zaak voor wat het hoofdberoep aangaat
opsomming uitmaken en niet tot alle open- en bet tusschenberoep ontvaugencl, alle
baring van wilsverandering kunuen uitgeandere _of tegenstrijdige conelusies en
breid worden; dat bet, inderdaad, een namelijk de vraag tot getuigenv_erhoor
vaste stelregel is dat de wil om een testa- door beroepers ter ·zitting van 21 Decem- .
ment te herroepen zicb uiten moet op de- ber 1938 uitgedrukt, verwerJ?end, bevestigt
zelfde wijze als de wil om bij testament bet vonnis waarvan beroep, mits deze enover zijn goederen te bescbikken, bij mid- kele verbetering dat, de datum van 20 Mei
del van plecbtige vormen; dat, zoo voor 1929, in bet beschikkend gecleelte van dit
zekere gevallen van stilzwijgende herroe- vonnis voorkoinend, vervangen wordt door
ping afwijkingen van dezen · grondregel << 19 Januari i928 »; verwijst beroepers in
.aangenomen worden, gezegde afwijkingen de kosten van beroep, er inbegrepen de
moeten aanzien worden als uitzonderin- kosten van het arrest van 8 December
gen die niet bij vergelijking kunnen uit- 1937 en van de rechtspleging van getuigengebreid worden (PLANIOL et RIPERT, t. V, verboor; aldus gedaan en uitgesprokeri in
:d. 0 711; COLLIN et 0APITANT, t. III, p. 907); openbare zitting van bet Hof van Beroep
Aangezien beroepers te vergeefs de ge- zetelende te Brussel, den 18 Januari 1,939.
tuigenis van notaris Van der Avoort zouden inroepen, volgens wiens verklaringen
ARREST.
de erfiater het inzicht zou bebben gebad
zijn testament te berroepen en zelfs te
Gelet op het arrest de dato 18 Januari
vernietigen en zou ove~tuigd geweest zijn .1939 door het Hof van Beroep te Brussel,
dat de afdanking van zijR meid als her- eerste kamer, gewezen;
roeping zou gelden en alle verdere bandeOver bet eerste middel : schending der
ling nutteloos maakte;
artikelen 1168, 1175, 1178, 1179, 1181 en
Aangezien, immers, deze omstandigbe- , 1183 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
den, nocl;l de wettelijke vormvoorwaarden bet Hof van Beroep, door de aanleggers
der uitdrukkelijke herroeping, noch de in verbreking verzocht de, doo~- toekomirmerlijke voorwaarden· der door bet Bur- stige verweerster ingestelde vordering, er
VERBR,
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st:r~kkend levering te bekomen van
Om die redenim, bet Hof verbreekt het
een legaat vermaakt << onder voorwaarde bestreden arrest; beveelt dat bet onderdat beroepene ten dage .zijns overlijden bavig arrest zal overgescbreven worden in
nog in zijnen dienst zou zijn ll, af te wij- de registers van bet Hof van Beroep te
zen om reden dat de toekomstige verweer- Brussel en dat melding ervan zal worden
ster, in feite, op bet betreffencl oogenblik gemaakt op den kant van de vernietigde
niet meer in dezen dienst was, erkent dat, beslissing ; verwijst de verween;ter in de
inderdaacl de toekomstige verweerster \kosten; verwijst de zaak naar bet Hof
niet meer in clienst was van den erfiater van Beroep te Gent.
op den dag van 'dezes overlijden, zonder
Mei 1942. - 1e Ii:amer. - Voorzitter,
dat men trouwens de scbuld biervan kan H.28Soenens,
raadsbeer waarnemend voortoescllrijven aan de aanleggers in verbre- zitter. - Ve1·slaggever,
De Wilde. king, en alleenlijk aan den enkelen wil Gelijkluidende conclusie, H.
Raoul Hayoit
. van den erfiater, en niettemin weigert bet de Termicourt, advocaat H.
generaal.
verval van bet legaat te erkennen, om reden dat cle bonding van den opmaker
geene berroeping vil'n zijn testament zou
uitmaken, dan wanneer bet_ de aard der
2e KAMER. - 3 JU'lli 1942.
voorwaarde is dat zij, bij bet voorvallen
STRAFZAKEN. EENPARIGof bij bet achterblijven der gebeurtenis, - BEROEP. HEID. NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTuit zichzelf en van recbtswege werkt, hetBANK VERWEZEN MISDADEN. SAMEN MET
zij om de juricliscbe daacl kracbt te verWANBEDRIJVEN. EEN ENKELE STRAF DOOR
leenen, betzij om de gevolgen er van te
RECHTER UITGESPROKEN OP GROND VAN DE
vernietigen, zoncler dat er bevestiging of
berroeping vereiscbt weze :
E~;NHEID VAN BET OPZET. 00RRECTIONEEL
GEMAAKTE MISDADEN TER ZIJDE GESTELD
Overwegende dat bet bestreden. arrest
BEHOUD VAN
DOOR HOF VAN BEROEP. vaststelt dat bet bewuste legaat van de
STRAF UITGESPROKEN DOOR EERSTEN RECHvoorwaarde afhankelijk was, clat, ten
dage van bet afsterven van den erfiater,
TER. WANBEDRIJF OP ZICH ZEL~' MET DIE
cle legatarisse nog bij deze in dienst zou
STR.AF STRAFBAAR.. -- EENPARIGHEID NIET
zijn; docb dat, daar de erfiater, eenige
VEREISOHT.
·dagen v66r zijn dood, vastberaden zijn
Wannee1·
het Hot va>n be1·oep lcennis:Q).eid had afgedankt, bet feit dat cleze
neemt van naar de co1Tectioneele 1·echtlaatste "uit zijn dienst was gegaan enkel
ba.nk verwezen m·isdaden samen. met
aan hem was toe te wijten ;
een wanbedrijf, die doo1·._ een em·sten
Overwegende dat, op grond van deze
1·echter met een enlcele st1-af we1·den gevaststellingen, bet arrest in recbte beslist
straft op .gmnd van de eenlwid van het
dat bet legaat zijn ui(werking moet bebopzet, en dit Hot bovendien, terwijl
ben, om reden clat bet wegzenclen van de
het de correctioneel gemaakte misdaden
·verweerster niet gelijk zou klinnen staan
niet bewezen ve?'lclaa1·t, de enkele do01·
met een berroeping van bet testament
den eersten 1·echtm· uitgespmlcen straf
overeenkomstig de vormen of voorwaarvoor het wanbedl'iff behoud,_t, dan moet
den te dien einde bij de wet voorzien;
het zijn beslissing niet nemen met eenOverwegende dat deze beslissing verpaTigheid (1).
keerd is; dat, immers bet ontbreken van
cle door den erfiater voor.ziene voorwaarde
bet legaat deed vervallen, dei·wijze dat (CORDIER EN ANDEREN, T. UNION DES GLACERIES
BELGES.)
de berroeping ervan als zonder voorwerp
moest voorkomen;
ARREST.
Overwegende dat, in casu, te vergeefs
- tegen bet begrip van bet verval van bet
Gelet op bet arrest op 20 October 1941
legaat, artikel 1178 van bet Durgerlijk door bet Hof van beroep te Brussel gevVetboek zou worden ingeroepen, luiclens wezen;
welk << de voorwaarde voor vervuld wordt
W at de beslissing betreft over de pugebouden, wanneer de scbuldenaar, die blieke vordering gewezen :
zicb onder die voorwaarde verbonden
Over het eenig middel tot verbrebeeft, zelf de vervulling ervan verbinclerd king : sc)lending van artikel 140 der wet
heeft ll;
van 18 Juni 1869 op de recbterlijke inOverwegende, inderdaad, dat die regel ricbting, aangevuld door artikel 2 del~
niet kan gelden tegenover den erfiater, wet van 4 September 1891, doordat bet
daar deze geen enkele verbintenis aangaat bestreden arrest, - bet vonnis der corjegens den persoon die bij als zijn legataris aanstel t ;
Overwegende dat, door te statueeren·
(1) Zie Verbr., 18 December 1911 (Bull. en
zooals bet bet heeft gedaan, het bestre- PASIC., 1912, I, 46) ; 24 Februari 1930 (ibid.,
clen arrest de in .bet middel aangeduide 1930, I, 127); 1 Juli 1935 (ibid., 1935, 1, 298}
wetsbepalingen heeft geschonden; .
en 15 Juni 1937 (ibid., 1937, I, 188).
to~

-67rectioneele rechtbank te Brussel wijzig·ende waardoor de aanleggers plichtig
verklaard werden aan valschheid, gebruik van valsche stukken en bedrieglijke ontvreemding en waardoor ze, wegens de eenheid van strafbaar inzicht dat
zoogezegd de voormelde inbreuken had
doen begaan, bijgevolg tot een enkele gevangenisstraf en geldboete veroordeeld
werden, te weten de zwaarste :;;traf, 't is
te zeggen deze die de feiten van valschheid
en gebruik van valsche stukken moet beteugelen, overeenkomstig samengenomen
artikelen 196, 197, 214 en 82 van het Strafwetboek, ten laste van de aanleggers aileen de inbreuk van diefstal heeft weerhouden, doch niettemin het bedrag der
eenige door de eerste rechters uitgesproken straf heeft behouden, zonder, evenwei, vast te stellen dat die beslissing met
eenparigheicl was genomen, dan wanneer
het Hof van beroep, zoodra het de betichting van valschheid en gebruik van valsche
stukken van de hand wees, welke luidens
artikel 61, 62 en 65 van het Strafwetboek
a anleiding had gegeven tot de toepassing
der door den eersten rechter uitgesproken straf, het bedrag der door dezen
laatste opgelegde straf, zooals ze was,
niet mocht behouden, zonder, ten minste
virtueel, de tegen de aanleggers uitgesproken straf te verzwaren welke voortaan de eenigste is ten hunnen laste behouden wegens het misdrijf van diefstal;
Overwegende dat de aanleggers v66r de
correctioneele rechtbank vervolgd werden
wegens de gecorrectionaliseerde misdaden
van valschheid en gebruik van valsche
stukken alsook wegens het wanbedrijf
van diefstal;
Overwegende dat de rechtbank beslist
heeft dat de verschillende betichtingen
bewezen waren, doch van oordeel zijnde
dat de uitvoering door eenzelfde strafbaar inzicht was ingegeven en artikel 65
van het Strafwetboek toepassende, heeft
ze den aanlegger een enkele straf opgelegd : een gevangzitting van 8 maanden
en een geldboete van 500 frank, en tegen
de aanlegster een enkele straf uitgesproken : een gevangzitting van 10 maanden
en een geldboete van 300 frank ;
Overwegende dat het Hof, op hooger
beroep van de aanleggers el\ van het
Openbaar Ministerie, de betichtingen nopens de gecorrectionaliseerde misdaden
niet bewezen verklaard heeft en alleen
het wanbedrijf van diefstal weerhouden
heeft; dat het niettemin de straf bevestigd heeft, zonder uitspraak te doen met
eenparige stemmen;
Overwegende, eenerzijds, dat de bevestigde straf deze niet overtreft welke door
de wet voorzien is voor het misdrijf van
diefstal dat het Hof als bewezen weerhoudt;
.
Overw~gende, anderzijds, dat de eerste

rechter, -door vast te stellen dat de uitvoering der aan de aanleggers ten laste
gelegde feiten uit eenzelfde strafbaar inzicht voortvloeide en door voor alle
slechts een enkele straf uit te spr()ken, beslist heeft dat de verschillende inbreuken geen onderscheiden, doch wel voortdurende of voortgezette misdrijven uitmaakten, :welke met elkander door eenzelfde strafbaar inzicht verbonden waren,
zoodat ze bijgevolg slechts een enkel misdrijf uitmaakten;
Overwegencle dat het Hof van beroep,
alhoewel het .zekere omstandigheden van
het door den eersten rechter omschreven
misdrijf van de hand heeft gewezen, voor
't overige het vonnis a quo bevestigd
heeft waar dit de strafbaarheid vaststelt;
da t, door voor cllt misdrijf dezelfde str af
toe te passen ttls deze door den eersteri
rechter opgelegd, het Hof deze straf niet
heeft verzwaard en, bijgevolg, niet met
eenparigheid uitspraak doen moest;
·
En ovenyegende, voor 't overige, dat
de substantieele en· op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd ;
Wat de beslissing betreft over de burgerlijke vordering -gewezen :
Overwegende dat de aanleggers geen
bijzondere middelen doen gelden en dat
het Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
3 Juni 1942. - 2e kamer. - Voorzitte·r,
H. Hodlim, raadsheer waarnemend voorzitter .. - Ve·rs!aggeve1·, H. Deleuze. Gelijklu·idende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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BEROEP. - S·rRAFZAKEN. - BuRGERLIJKE
VORDERING. - VONNIS DAT TWEE BEKLAAGDEN
VEROORDEELT HOOI!'DELIJK TOT GEHEELE SOHADEVER.GOEDING EN BOVENDIEN, TEN AANZIEN VAN
ELK HUNNER, DE VEHHOUDING BEPAALT NAAR
WELKE ZIJ VOOR DE SCHADE VERANTWOORDELIJK ZIJN. - BEROEP VAN BEKLAAGDEN. ARREST SPHEEKT EEN DER BEKLAAGDEN VRIJ,
VEROORDEELT DEN ANDEHEN TOT VERGOEDING
VAN DE GEHEELE SCHADE. - GEEN VERZWARING VAN DEN TOESTAND VAN DEZEN BEKLAAGDE
TEN OPZIOHTE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ .
Wanneer een vonnis twec belclaagden
heeft veroo1·deeld hoofdelijk tot ve1·goedirt:,q van de geheele door het sla:chtojje1·
van het misdTijf geleden schade, e:n
bovendien, wat betreft de bet1·eJclcing
tusschen de beklaagden, de verhouding
heett bepaald naar wellce elk hunmer
vemntwoordelijlc is voo1· de schade,
wo1·dt doo1· het a?Test, dat op bemetJ

-68va;n cle belclcutgden een h~tnner 1wijsp1·eekt en den wnfle1·en veroorclf?elt tot
vergoeclinu vern de geheele seha·de, de
toestand vctn. aezen belclaagde ten aanzien van de lnwgeJ"l·ijlce pa·rtij niet veJ·zwacwcl (1) .
(NEIRINCK, 'l'. JVIUTUELLE DES SYNDICA'l'S
.REuNIS.)
ARREST.

klaagden lietrof; dat de aanlegger, · in
alle geval, jegens de burgerlijke partij
veroordeeld was de geheele schacle te
herstellen; dat het bestreden arrest dus
zijn toestand ten aanzien van de burgerlijke partij niet ver.zwaart;
Dat het micldel dus feitelijken grandslag mist ;
·
En o:verwegende clat de bestreclen beslissing geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
:niefigheid voorgeschreven rechtsvormen
werclen nageleefd en dat cle uitgesproken
veroordeelingen Dvereenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, het Hof ver:werpt de
voorziening; legt de kDsten ten laste van
den aanlegger.
3 Juni 1942. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Hodi.im, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ye1·slaggeve1·, H. Waleffe. Gelijlcl~tidende eonelusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

Gelet op het bestreden arrest op 30 December 1941 gewezen dDor het Hof van
beroep te Brussel ;
Over het middel : schending van artikelen 1?.50 en 1351 van het Burgerlijk
Wetboek, 202 en 203 van het Wetboek van
Strafvordering gewijzigd door de wet van
1 Mei 1849 en van de rechten der verdediging, doordat het bestreden arrest, op
enkel beroep van de beklaagden en van
het openbaar Ministerie, den toestand
van den eersten beklaagde, aanlegger in
verbreking·, heeft verzwaard ten aanzien
van de burgerlijke partij, niet beroepster,
door hem te veroordeelen aa,n deze laatste
de geheele schacle te betalen, hetzij
2.151,95 frank met de rechterlijke intresten en de kosten, alzoo het VDnnis
n qu.o wijzigemle luiclens hetwelk de aanlegger in cassatie slechts voor een tiende
tot de vergoeding van de burgerlijke partij moest bijdragen :
Overwegende dat het vonnis ct quo, dat
clen aanlegger met zijn medebeklaagde
schuldig verklaarde aan slagen en verwondingen bij onvoorzichtigheid jegens
Van Eeckhout, beide beklaagden verDordeeld had de geheele schade hoofdelijk te
herstellen; dat het daaraan toevDegde dat
de verantwoordelijkheid voor het ongeval
ten beloope van een tiende ten laste van
den aanlegger en ten beloope van cle negen tienden ten laste van den medebeklaagde viel;
OvPrwegende dat het bestre~en arrest,
op beroep van de beklaagden en van het
Openbaar Ministerie, dit vonnis wijzigt
en den medebeklaagde van den aanlegger
vrijspreekt;
Dat, clienvDlgens, de aanlegger, die, alleen, schulclig erkend is aan slagen en
verwondingen bij onvoorzichtigheid, veroordeeld is aileen cle integraliteit .der
schadevergoedingeu te dragen;
Dat de beslissing betreffende de verdeeling der verantwoordelijkheid zonder verband was met de burgerlijke partij en
slechts de betrekkingen tusschen de be-

Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied uitgaande van den Heer
procureur generaal bij het HDf van beroep te Luik ;
Overwegencle dat cle raadkamer der
rechtbank van eersten aanleg te N amen,
bij beschikking de clato 23 October 1941,
Oamiele Boins, Frant:;ois Pilet en Marcel
Ohapelle naar de correctioneele rechtbank

(1) Het Hof had hier enkel te beslissen over
de vraag of de toestand van den in beroep tot
de geheele schadevergoeding veroordeelden beklaagde verzwaard wei·d. Elders (zie Arresten
van het H of van verbr., 1940, biz. 44) heeft
het beslist dat de rechter, die twee beklaagden

tot schadevergoeding jegens de burgerlijke
partij veroordeelt, niet mag uitspreken, bij
ge breke van gerechtelijk c9ntract ontstaan
tusschen beide beklaagden, dat zij, in hun
wederzijdsche verhouding, ieder een deel der -te
herstellen schade z"?llen dragen.
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REGELING VAN REOHTSGEllllllD.
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONEELE RECH'l'BANK. MISDAAD. -VERZACH'l'ENDE .OMSTANDIGHEDEN NIET AANGEWJ~ZEN. ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING. REGELING VAN RECHTSmJiliED . .

E1' bestnat _ nanleidin u tot regeling vnn
Teehtsgebiecl wanneer cle 1·aadkame1· flen
beklnagcle veTwezen heeft naar de cor. Tectioneele 1·echtbank wegens teiten,
die zij nls wanbecldjven heeft gekwaHficeerd, en het Hot vnn be·roep zich onbevoe,qd verlGlam·d heeft ornflat eenerz·ijlls lle feiten een misdaad. ~titmalcen
en anderzijds de beschilclcing geen verzachtende 01nstancligheden vermeldt.
(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK, T. BOINS
EN ANDEREN. f
ARREST.

.,--- 69heeft verwezen onder de betichtingen van
beclreigingen met gebaren of zinnebeelden
van een met doodstraf of dwangarbeid
strafbaren aanslag ·en van zware rooverijen, daar de feiten herhaaldelijk gepleegd werdeJi en de bedreigingen uitgebracht werden tegen verschillende personen;
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank te Namen, bij vonnis op 13 November 1941 op tegenspraak gewezen,
zich onbevoegd heeft verklaard omdat de
zware roovel'ij gelijk staat met diefstal
en dat de ten laste van de betichten gelegde feiten, innig onder elkander verbonden en in hun geheel genomen, luidens
artikelen 468 en 469 van het Strafwetboek misdaden kunnen uitmaken die, bij
gebr~k aan bevel van correctionaliseering, aan de bevoegdheid der correctioneele rechtbank ontsnappen;
Overwegende dat het Hof van beroep te
Luik, bij arrest op 24 December 1941, op
tegenspraak gewezen, zich eveneens onbevoegd heeft verklaard om deze redenen
dat het rooven van veldvruchten die nog
ni~t los van den grond zijn, een wanbedrijf en ;niet een overtreding uitmaakt,
indien bet gepleegd wordt met eene of
meer der omstandigheden voorzien bij de
tweede alinea van 6° van artikel 557 van
het Strafwetboek, en een misdaad wordt
indien het gepleegd wordt met eene der
omstandigheden voorzien bij artikelen 467
en volgende van het Strafwetboek;
Overwegende dat het arrest er op :wijst
dat de aan de strafrechtsmacht onderworpen feiten wegens de omstandigheden der zaak en de ter plaatse gedane
vaststellingen moesten omschreven worden als diefstallen gepleegd met geweld
en bedreigingen, misdaden voorzien bij
artikelen 468 en 469 van het Strafwetboek, en niet, zooals bet bevel van de
raadkamer der rechtbank te Namen het
gedaan heeft, als .z:ware rooverijen, gepleegd met daarvan onderscheiden wanbedrijven van bedreigingen met gebaren;
Overwegende dat de beschikking van
verwijzing en het hierboven bedoeld arrest kracht van gewijsde hebben bekomen; dat nit. hun tegenstrijdigheid een
negatief geschil van rechtsgebied ontstaat dat den.loop van bet gerecht belemmert;
Overwegende dat de beoordeeling van
het Hof van beroep te Luik in den huidigen stand der zaak gerechtvaardigd voorkomt; dat, daar de beschikking van verwijzing geen enkele verzachtende omstandigheid inroept, de correctioneele rechtsmacht zich terecht onbevoegd heeft verklaard;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, het Hof vernietigt de beschikking
l'an de raadskamer der rechtbank van
eersten a an leg te N amen; beveelt dat on-

derhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers dier rech tbank en da t
melding ervan zal gemaakt .worden op
den ·kant der vernietigde beschikking;
verwijst de zaak en de partijen naar de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik.
3 Juni 1942. - 26 kamer. - Voon<itte1',
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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3 Juni 1942,
BESTANDDEEL

VAN

HET

MISDRIJl>.

De afpe?·S'ing, gest·raft doo1· a1·tikel !{10
van het Stl'afwetboek, ve1·eischt zooals
de diefstal of de oplicMing, als besto;nddeel het onwettig schenden van
een ande1·s pat1·imonittm, het najagen
1!an een onwettige winst of een onwettig voonleel ten nadeele van een andm·.
(DUBOIS, T. DILLIES.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 26 Juni
1941 door het Hof van beroep te Luik gewezen.;
Wat de beslissing betreft op de. publieke vordering gewezen ;
Over het middel, eerste onderdeel :
schending van artikelen 470 van het
Strafwetboek, doordat het arrest, in
strijd met den respectievelijken aard der
twee wanbedrijven, met hun bestanddeelen en met de voor bereidende :werken,
verklaart dat de afpersing door den wetgever gelijk gesteld is en door dezen die
interpreteert moet gelijk gesteld worden
met een diefstal, en doordat het arrest,
met als vertrekpunt dit verkeerd postulaat, zegt dat de afpersing het bedrieglijk
inzicht veronderstelt, dan wanneer het gebruik van geweld of van dwangmiddelen,
alleen door den tekst vereischt, volstaat
om het zedelijk bestanddeel van het misdrijf te kenschetsen, daar bet gebruik
van geweld om zich zelf recht te doen,
op zich zelf ongeoorloofd is en de toepassing der straf vergt, en, tweede onderdeel:
schendinK van voornoemd al'tikel 470 en
van artikel 97 der Grondwet, doordat,
zelfs in de veronderstelling dat afpersing
als bestanddeel de najaging vereischt van
een ongeoorloofde winst of een ongewettigd voordeel, er ongewettigd voordeel bestaat wanneer men met geweld een titel
tracht te bekomen om clezen tot staving
van een niet gegronde bewering te gebruiken, en dat, althans, het bestreden arrest
een tegenstrijdigheid bevat, vermits het

-
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staat : c< Andermans goed kan op lwee
vaststelt, eenerzijds, , dat Dillies recht
had op het geschreven stuk dat hij van wijzen toegeeigend worden : zich meest~r
ervan maken of zich het door den bezit-den aanlegger eischte, en, anderzijds, dat
Dillies, te recht of ten onrechte oordeelde ter doen afgeven. Deze laatste wijze
maakt de afpersing of de oplichting uit,
dat hij recht had op dit geschreven stuk:
naar gelang de handelende persoon de
Over het eerste onderdeel van het
schrikaanjaging of l}et bedrog gebruikt;
del :
Overwegende dat afpersing en diefstal
>> De twee middelen
verschillen in
twee onderscheiden misdrijven zijn, in- zwaarwichtiglleid doch hebben hetzelfde
dezen zin, 1° dat afpersing niet mogelijk doel en clezelfcle uitkomst >> ;
is zonder geweld of bedreiging, terwijl
Duidelijker kan niet gezegd worden
diefstal zonder die omstandigheden wel dat, diefstal, afpersing en oplicllting onkan bestaan; 2° dat, indien alle voor- derling verschillen door de te werk gewerpen die kunnen afgeperst worden ook stelde middelen, maar da t alle drie clit
kunnen gestolen worden, de afpersing
als hoofdbestandcleel gemeen hebben, clat
daarenboven ook voorkomt in een daad, .ze een ander onwettig in zijn goed bewaar er geen voorwerp overhandigd nadeelen, dat hun dacler een ongeoorloofwordt, te weten, het teekenen _van een de winst of ongewettigcl voorcleel nastuk; 3° dat, terwijl de diefstal tegen jaagt;
den wil van het slachtoffer gesclliedt, de.
Overwegende einclelijk dat, indien,
afpersing de toestemming van clit laatste
zooals de voorziening het staande houdt,
onderstelt;
Doell, overwegende, dat daaruit niet llet gebruik van geweld, en niet de benadeeling aan een andermans goed, het
kan worden afgeleid dat er tusscllen deze
twee misdrijven geen verwantscllap van hoofdbestanddeel van de afpersing is,
aard bestaat en namelijk, dat de afper- dan niet kan verklaard worden hoe artising llet bedrieglijk opzet- niet vereischt; kel 475 van het Strafwetboek van den
Dat de oplichting ook een van diefstal moord, die een gewelddaad is, om de afonderscheiden misdrijf is, doch dat ze persing te vergemakkelijken of om de
daarom niettemin, zooals de diefstal, een straffeloosheid ervan te verzekeren, een
ongeoorloofde winst of ongewettigd voor- verzwurende omstandigheid uitmaakt;
deel najaagt; dat dit misdrijf verwant is dat het gewelcl geen verzwarende ommet de afpersing, vermits het, zooals standigheid kan zijn van het geweld, dat
deze laatste, kan uitgebreid worden tot gebruikt worclt zonder inzicllt van bedrog
het eenvoudig teekenen van een stuk en en om recllt te bekomen;
Waaruit volgt dat het middel in zijn
de toestemming van het slachtoffer onderstelt, toestemming hier door bedrog ongel- eerste onclerdeel in rechte niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
'
<lig gemaakt ;
Overwegende dat uit llet bestreden arOverwegende dat uit de voorbereidende
werken blijkt clat het najagen van een rest blijkt dat de aanspraken van Dillies
ongeoorloofde winst of ongewettlgd voor- als voorwerp van dezes beweerd recht
deel een cler bestancldeelen is van de mis- juist den titel hadden welken hij van den
daacl van afpersing en zelfs llet hoofd- aanlegger geeischt had; dat er dus geen
bestandtleel, juist zooals in diefstal en spraak van was, in strijd met wat het
middel beweert, zicll een titel te doen afoplichting;
Dat, inderdaad, wanneer de wetgever leveren om aanspraken buiten dien titel
de redenen heeft aangeduid waarom de te staven;
Dat er, anderzijds geen tegenstrijdigafpersing in een van diefstal onderscheiden misdrijf moest opgericllt zijn, hij heicl bestaat tusscheU: deze twee vaststelenkel heeft gewezen hierop dat de per- lingen van llet arrest dat « Dillies te
soon die de afpersing ondergaat zicll zelf rechte of ten onrechte zijn aanspraken als
van de afgeperste zaak ontmaakt, en, juist en gegrond geoordeeld heeft >> en
daarenboven, dat de afpersing mogelijk c< dat daarenboven de aanlegger de ge
aileen een onderteekening als voorwerp grondheid van dien eisch er)>:end lleeft en
kan hebben, 't is te zeggen, de dwang zijn verplicllting niet geloochend lleeft >>;
een daad te volbrengen, en dat hij ge- dat elke erkenning van verbintenis niet
noodzakelijk een :wettelijk bewijs van
zwegen lleeft over dit. beweercl verschil dat hoofdzakelijk_ was en in den aard lag het bestaan clezer verbintenis uitmaakt;
Dat, derhalve, het middel in zijn
--,- te weten, dat diefstal de najaging van
een ongewettigd voordeel onderstelde ter- tweede onderdeel in feite niet opgaat;
wijl afpersing clit bestanddeel niet ~ood
En overwegende, voor 't overige, dat
zakelijk vereischte;
de bestreden beslissing geveld werd op
Dat anderzijds, in den Senaat, de naja- een rechtspleging in clewelke de substanging van een ongewettigde winst, ditmaal, tieele of op straf van nietiglleid voorduiclelijk werd aangewezen als bestandgeschreven rechtsvormen werden nagt>cleel van cle afpersing; dat, inderdaad, in leefd en dat de uitgesproken veroordeellet verslag der Senaatcommissie te lezen lingen overeenkomstig de wet zijn ;

mid-

-71Wat de oeslissing betreft op de burgerlijke vordering gewezen :
Overwegende dat de aanlegger geen enkel middel doet gelden en dat het Hof er
van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
3 Juni 1942. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·,
H. HodUm, raadsheer waarnelnend voorzitter. - Ve1·slnggeve1·, H. Waleffe. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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3 Juni 1942.

REUHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
BESCHIKKING TOT VER WIJZING VERLEEND
DOOH DE RAADRAMER. -:- VOORLOOPIGE BEPLICHT
NAMING VAN DE S'l'RAFBARE FElTEN. VAN HET VONNISGERECHT AAN DE FElTEN Hl!N
VASTE BENAMING TE GEVEN, WANNEER ZIJ IN
ZIJN BEVOEGDHEID YALLEN.

De beschikking, waarbij de 1·aadkamer
den beklaagde wegens een wanbedrijf
of een overM·eding naar het vonnisgerecht verwijst, verleent aan de feiten,
wa(wover de vervolging gaat, sle.chts
een voorloopige benaming. Indien deze,
teiten, met deze benaming, in de bevoegdheid vallen van het vonnisge1·echt,
dat m· van lcennis neemt, moet dit vonnisgerecht bij op tegenspmak ve·1Ticht
onderzoek nagaan waarin de· feiten
werkelijk bestaan en op grand daa1·van h7tn 'Laste benaming bepalen, behoudens inachtneming van de artikelen 193, 213 en 21-'! van het W etboelc van
Stratvo1·dering, wanneer de teiten, valgens deze laatstbedoelde benaming, aan
zijn bevoegdheid ontsnappen.
(DEPREZ EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 21 Februari 1942 gewezen door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eenig middel : schending van
artikelen 179, 199,_ 200 en 202 van het
Wetboek van Strafvordering, doordat de
aanleggers van een graad van rechtsmacht beroofd werden, daar het onderzoek, en namelijk de getuigenissen verzameid zoowel door het voorbereidend onderzoek als door het onJ}erzoek v66r den
eersten rechter ter terechtzitting gedaan,
geen betichting heeft kunnen betreffen
nopens dewelke de beklaagden niet uitge. noodigd waren geweest om in eersten aanleg. uitlegging te geven :
Overwegende dat de aanlegg·ers, bij beschikking der raadkamer van de rechtbank van eersten aanleg te Bergen, naar

de correctioneele rechtbank verwezen
werden nit hoofde van te Brugelette, in
den nacht van 29 op 30 Augustus 1941,
hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd, of aan de uitvoering ervan rechtstreeks te hebben medegewerkt, hetzij
door' welke daad ook tot de uitvoering
zoodanige hulp te llebben verleend dat
zonder hun bijstand het misdrijf niet kon
gepleegd worden, de bepalingen te llebben
overtreden van het besluit de dato 28 Juni
strekkende tot verzwaring van de straffen wegens sluikslachtingen en onwettigen handel in vleesch, gewijzigd door de
besluiten de dato 18 Augustus en 11 September 1941, om een rund op onwettige
wijze te hebben geslacht;
Overwegende dat het bestreden arrest,
deze betichting als niet bewezen verwerpend, de aanleggers veroordeelt nit hoofde
van op zelfde plaats en datum, in
overtreding met het besluit de dato
1 Maart 1941 en met dit de dato 9 November 1939, vleesch te hebben gekocht
zonder de door gezegde besluiten voorziene zegels af te geven;
Overwegende dat het arrest souverein
vaststelt dat dit misdrijf uit dezelfde feiten voortvloeit als degene welke het voorwerp van de oorspronkelijke betichting
hebben uitgmnaakt;
Overwegende dat de beschikking van
ver:wijzing, gewezen door de raadkamer
in uitvoering· van artikel 130 van het
Wetboek van Strafvordering, als enkel
voorwerp heeft bij de correctioneele
rechtsmacht, zoowel in eersten aanleg als
in graad van beroep, de feiten aanhangig
te maken waarvan het voorbereidend onderzoek de aanwijzingen heeft geleverd;
dat de door de raadkamer aan. deze fel
ten gegeven kwalificatie slechts voorloo
pig is;
Overwegende clat zoodra de feiten, onder ·deze kwalificatie beschouwd, binnen
de bevoegdheid valleh van de rechtsmacllt
van wijzen waarbij cle zaak aanhangl.g
werd gemaakt, cleze rechtsmacht, zoowel
in graad van beroep als in eersten aanleg. het bewijs van die feiten moet verzamelen, de omstandigheclen ervan bepalen en, te dien einde, tot een nieuw onderzoek op tegenspraak met den beklaagde
overgaan;
Dat ze daarna, volgens de uitslagen
van dit onderzoek, het wettelijk karakter der vastgestelde feiten bepaalt en desgevallend een defiliitieve kwalificatie in
de plaats stelt eVan de voorloopig-e kwalificatie in de beschikking van verwijzing,
met inachtneming echter van de bepalingen der artikelen 193, 213 en 214 van
het Wetboek van strafvordering- indien,
volgens deze definitieve kwalificatie, de
feiten buiten haar gewone bevoegdheicl
vallen;
Overwegende dnt llet clus op cleze fei-
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ten is .en niet <>P de kwalificatie, welke
van de feiten in de beschikking van verwijzing werd gegeven, dat de beklaagden
hun verdecliging v66r den rechter over
den grand, in eersten zooa1s in tweeclen
aanleg behooren voor te dragen; dat de
rechter in hooger beroep, zonder eenige
der in 't middel bedoelde teksten te scherrden, aan de hem door de beschikking van
verwijzing onderworpene feiten voor de
eerste maal dus de gepaste wettelijke
kwalificatie heeft kunnen geven, onder
.voorwaarde de rechten der verdediging
te eerbiedigen, wat hij in zake gedaan
heeft verrhits het bestreden arrest vaststelt dat de beklaagden uitgenoodigd werden om zich te verdedigen en dat zij zich
werkelijk over de aldus gewijzigde betichting verdedigcl hebben;
Dat hieruit volgt dat het middel rechterlijken grondslag mist;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroorcleelingen overeenkomstig
de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeel t den aanlegger
tot de kosten.
3 Juni 1942. - 2• kamer. - Voonzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel. Gelijklu{dencle conclusie, H. Raoul Hayoit
de; Termicourt, advocaat generaal.
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YOORLOOPIGE HECHTENIS. -

YooR-

LOOPIGE INVRTJHEIDSTELLING ONDER BORGTOCHT. ZEKERHEID NIET VERLEEND.
YOORWAARDEN TOT HET BEHOUD VAN DE
HECHTENIS.

De beschilclcing tot invrijheidstelling onder borgtocht maalct de ophejfing van
het bevel tot aanhouding afhankelijlc
van cle ve1·plichting om zelcm·heid te
stellen. Derhalve moeten, niettegen-~taande het bevel tot inm·ijheiclstelling,
de to1·maliteiten vm·eischt tot het behoud van het bevel tot aanhouding vercler wo1·den nageleefd, zonde1· wellce dit
be·vel zal ve1·va'llen. (Wet van 20 .April

1874, artt. 4, 5 en 10.)
(GUARDIOLA.)
ARREST.

Gelet op het arrest op 19 Maart 1942
ge'ivezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te
Brussel;
Over het eerste middel : schending van

~

artikelen 4, 5, 7 en 10 der wet de dato
20 .April1874 en 97 der Grondwet, doordat
het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat het bevel tot aanhouding, op
2 Maart 1942 ten laste van den beklaagde
verleend, door de raadkamer binnen de
vijf dagen niet was bevestigd geweest en
dat het dus niet gehandhaafd was, nochtans beslist heeft dat de invrijheidstelling van den beklagde afhankeiijk bleef
van het stellen van een zekerheid van
1.000.000 frank :
Overwegende dat de onderzoeksrechter
te Brussel op 2 Maart 1942 den aanlegger
onder bevel tot aanhouding heeft geplaatst : dat hij, op 5 Maart, een beschikking tot voorloopige invrijheidstelling verleende onder borgtocht van 1.000.000 fr.;
dat -de aanlegger denzelfden dag tegen
deze beschikking hooger beroep instelde ;
Overwegende d.at, v66r de kamer van
inbeschuldigingstelling, de aanlegger beweerde aangehouden te zijn zonder wettelijken titel, daar het bevel tot aanhouding niet meer gehandhaafd was geweest
bij gebrek aan bevestiging binnen de vijf
dagen; dat het Hof bijgevolg moest vaststellen dat het hooger beroep zonder voorwerp was geworden, vermits de aanhouding wettelijk niet meer bestond ;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze bewering heeft van de hand gewezen;
Overwegende dat, naar de meening der
kamer van inbeschuldigingstelling, · het
bevel tot invrijheidstelling onder borgtocht onmiddellijk einde stelt aan het bevel tot aanhouding en clit laatste als titel
van aanhouding vervangt tot wanneer de
borgtocht gestort wordt, zonder dat eenige bevestiging noodig weze ;
Overwegende dat men moeilijk kan begrijpen dat een bevel tot invrijheidstelling een titel van aanhouding wordt;
Overwegende dat het bevel tot invrijheidstelling de opheffing van het bevel tot
aanhouding afhankelijk maakt van de
verplichting om .zekerheid te stellen;
Overwegende, dienvolgens, dat de formaliteiten, vereischt tot · het handhaven
van het bevel tot aanhouding, voort moeten nageleefd worden op straf van dit
laatste te zien verdwijnen, niettegenstaande het bevel tot voorloopige invrijheidstelling ;
·
Overwegende clat in zake cle raadkamer
niet verzocht werd om over de bevestiging van: het bevel tot aanhouding uitspraak te doen binnen de vijf dagen na
de ondervraging van den beklaagde, zooals artikel 4 (jer :wet de dato 20 .April
1874 het vereischt ;
Dat hieruit volgt dat het bevel tot aanhouding vervallen is na het verstrijken
van dezen termijn;
Om die ·reclenen, het Hof verbreekt de
bestreden .beslissing; beveelt dat· onderhn-

-73vig arrest zal overgeschreven worden op
de registers van het Hof van beroep te
Brussel en dat melding ervan zal gedaan
·worden op den kant van de vernietigde
beslissing; zegt dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing ; legt de kosten ten
laste van den Staat.
'
10 Juni 1942.- 2" kamer.- Voo1·zitte1·,
H. Hodlim, raadsheer waarnen:iend voorzitter. - Verslag!J.cver, H. Deleuze. -Gelijlclnidende conclusie, .H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARRIJ' EEN OVERTREDING BIJ DE
CORRECTIONEELE
RECHT BANE:
. AANHANGIG
WORDT GEMAAKT. - VONNIS VAN ONBEVOEGDYEHKLARING. - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. -· VEHWIJZING NAAR DE RAADKAMEH, ANDERS SAMENGESTELD.
TY a.mneer een beschikking van de raadkame1' een ovm·treding aanhangig heett
gemaakt bij de cmTectioneele rechtbank
en de rechter zich onbevoegd heeft verklaarrZ, regelt het Hot het rech'tsgebierZ,
ven~ietigt het rle beschikking met verwijzing naa1· rZezelfrZe 1'aarlkamer, anders samengestelrZ.

(PROCUHEUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
IN ZAKE VAN VERHOFSTADT.)
ARREST.
Gezien het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied van den procureur des
Konings te Brussel, de dato 24 Januari
1942;
· Overwegende dat een beschikking van
de raadkamer der rechtbank van eersten
aanleg te Brussel Marcel Verhofstadt
v66r de correctioneele rechtbank verwijst
om te Sint-Ulriks-Kapelle, op 13 Oogst
1941, veldvruchten of andere nuttige
voortbrengseleri der aarde welke van den
grond nog niet gescheiden waren, in huidig geval, 10 kilogram aardappelen, ten
nad·eele van Louis Faes geroofd te hebben:
Overwegende dat de correctioneele rechtbank te Brussel, waarbij de betichting
aanhangig werd gemaakt, steunende hierop dat de betichting_ weerhouden werd op
voet van artikel 557, 6°, van het Strafwetboek, zonder dat een der verzwarende
omstandigheden vermeld in paragraaf 2·
van dit artikel werd aangeduid, zich te
recht onbevoegd heeft verklaard;
Overwegende dat beide beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan; dat hun
tegenstrijdigheid een negatief geschil van

rechtsgebied doet ontstaan dat den loop
van het gerecht belemmert;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking der raadkamer · der rechtbank van
eersten aanleg te Brussel de dato 23 October 1941; beveelt dat onderhavig arrest ·
zal overgeschreven worden ·op de regis-·
ters der rechtbank van eersten aanleg tE
Brussel en dat melding ervan zal gedaan
worden op den kant der vernietigde be-.
slissing; verwijst de zaak naai· de raadkamer der rechtbank van eersten aanleg
te Brussel anders samengesteld.
10 Juni 1942. - 2" kamer. - Vom·zitter, H. Hodlim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggever, H. Deleuze.
Gelijlclu·irZenrZe conclusie, H. Roger
Janssens ·de Bisthoven, advocaat generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STHAh'ZAKEN. - ONMO. GELIJKHEID VOOR . HET HOF ZIJN CONTROLE
UIT TE OEFENEN OVEH DE WETTELIJKHEID
VAN DE BESLISSING. - GEBREK AAN REDENEN.
Is niet, overeenkomstig artikel 97 van de
Grondwet, met redenen omlcleed het
arrest waarbij het Hot van beroep, om
de aan een beklaagde ten laste gelegde
feiten te vonnissen waarvan her slechts
had kunnen kennis nemen ratione loci,
als samenhangend met aan een anderen belclaagde ten laste gelegde fe#en,
er zich toe bepaalt vast te steUen dat
de twee belclaagden samen vervolgd
werden; deze enlcele reden laat niet toe
na te gctan of het Hot in feite geoordeeld
heeft dat de misd1'ijven samenhangend
waren, of wel of het Hot in 1·echte geoordeeld heett dat het, bevoegd zijnde
ratione loci ten aanzien van een der belclaagden,- eveneens bevoegd was ten
aanzien van den anderen enlcel daardoor dat deze ter zelfder tijd als eerstgenoernden vm·volgd werd en zonde1· dat
eenige andere voorwaarde vereischt
werd.

(DOIGNIES, T. WILMET.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 16 Februari 1942 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het middel ex officio : schending
van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat de raadkamer der
reC'htbank van eersten aanleg te Nijvel
den genaamden Henri Bayet en den aan'
legger in verbreking naar de correctioneela rechtbank van gezegd arrondisse-

-74ment heeft verwezen onder de betichtingen, « in het Departement van het Noorden in Frankrijk of elders in clat land;
tusschen 15 Mei en 15 Juni 1940, de eerste : beclrieglijk hetzij verduisterd hetzij
verspild te hebben, ten nadeele van den
H. Oscar Wilmet, een wagen en twee
paarden die hem overhancligcl werden op
voorwaarcle ze terug te geven of er een
bepaald gebruik van te maken ; de tweede :
geheel of ten eleele te hebben geheeld den
gezegden wagen en paarden die weggenomen, verduisterd of met behulp van
een misclaad of van een wanbeclrijf verkregi'm werden; in bijkomende orde : een
wagen en twee paarden - toebehoorende
nan Oscar Wilmet, Belgische onclerdaanwelke hij gevonden of waarvan hij bij
toeval het bezit verkregen had, bedrieglijk te hebben verborgen of aan derden
te hebben afgegeven :
Overwegende dat de beschikking der
raadkamer er op wijst clat de beklaagden
van Belgische nationaliteit zijn en dat de
feiten die de misdrijven uitmaken begaan
werden ten nadeele van een Belg;
Overwegende dat het vonnis cler correctioneele rechtbank nacler bepaalt dat de
aan den aanlegger ten laste gelegde misdrijven gepleegcl werclen in het Departement van het Noorden in Frankrijk of
elders in dat land of in BelgH~; dat het
dnarenboven vaststelt dat de aanlegger
verklaard hee:(t vrijwillig te verschijnen
-onder de aldus aangevnlde betichtingen;
Overwegende dat noch uit het bestreden arrest noch uit eenig stuk der aan
het Hof overgelegde rechtspleging blijkt
dat het aan den aanlegger ten laste gelegd feit begaan werd in het · rechterlijk
arrondissement Nijvel, noch dat de aanlegger in dat arronclissement zijn verblijf
7AJU gehad hebben of aldaar zou gevonden
geweest zijn ;
Overwegende dat de rechtbank te Nijvel .dus slechts bevoegd _was indien de
rechter over den grond den samenhang·
tusscb,en de aan de beklaagden ten laste
gelegde feiten had vastgesteld of in feite
aangenomen (Wetb. van Strafvordering,
artt. 226 en 227) ;
Overwegende dat het Hof van beroep,
om de plaatselijke bevoegdheid van den
eersten rechter, en,- bijgevolg, zijn eigen
bevoegdheid jegens den aanlegger te
reehtvaardigen, zich bepaalt bij de vaststelling dat de aanlegger vervolgd werd
terzelfder tijd als een anderen beklaagde
die in het arrondissement Nijvel gehuisvest is;
Overwegende dat deze eenige reclen niet
toelaat na te gaan of de rechter over den.
grond in feite gemeend heeft, dat het
den aanlegger ten laste gelegde wanbedrijf samenhangend was met dat wegens
hetwelk zijn meclebeklaagde terechtstond;
ofwel, of hij in rechte, geoordeeld heeft

dat, plaatselijk bevoegd zijnde jegens den
eersten beklaagde, hij het ook was jegens
den aanlegger om de enkele reclen dat
deze v66r hem vervolgd was terzelfder
tijd als de eerste en zonde~· dat eenig
andere voorwaarde vereischt was ; dat
het bestreden arrest dus niet gemotiveerd
is overeenkomstig artikel 97 der Grondwet;
Overwegende dat de verbreking van het
arrest betreffende de beslissing op de publieke vordering de verbreking medebrengt der beslissing op de vorclering der
burgerlijke partij gewezen;
Om die reclenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding ervan zal gemaakt
worden op den kant van het vernietigd
arrest; legt de kosten ten laste der burgerlijke partij; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Luik.
lO Juni 1942. - 2° kamer. - Voot·zittet·,
H. Hodilm, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, H. Waleffe. GeU..iklwidende conclusie, H. Roger Janssens cle Bisthoven, advocaat generaal.

2e

KA:YIEIL -

J0 Juni 1942.

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKgL 136. BESCHIKKING 'fOT ONTSLAG VAN
VERVOLGING VERLEEND OP HET VERZET VAN DE
JlURGERLIJKE PARTIJ. GEEN VORDERING
0~ GEEN CONCLUSIE BETREFFENDE DE SCHADEVERGOgDING. RECHTER OORDEELT VRIJ EN
JliNDEND OV};R HET llEDRAG VAN DE VERSCHULDIGDE VERGOEDING.

B·ij ontbreken van desbetrefjende vordet"ing of conclusie, doet de Teamer van
inb.esch~tlclig·ingstelling vr·ij en binclend
wltspraak ovet· cle schadevergoeding aan
beklaagde vet·schuldigd door de bu1·gerlijlce partij die, bij haar vet·zet tegen
een beschilclcing tot ontslag van vervol!tir!{f, in het ongeliflc wonlt gesteld.

(Wetb. van Strafv., art. 136.)
(EllELINg, T. PROCUREUR GENERAAL TE BRUSSEL
EN HUBEAUX [BEKLAAGDE] .)
ARREST (UITTREKSEL).

Gelet op het bestreclen arrest op 10 Juli
1941 door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het vierde middel : schending
van artikelen 136 van het Wetboek van
Strafvorclering en 97 der Grondwet doordat het bestreclen arrest den aanlegger
veroordeelt om. aan den tweeden verweerder als schadevergoeding de som van

-751.000 frank te betal<:n, zonder dat de redenen van het arrest eenigzins het bedrag
di~r schade rechtvaardigen, daar de rechters verzuimd hebben hetzij het bestaan
van een echt nadeel bij den tweeden verweerder vast te stellen, hetzij door eenig
undere beschouwing het bedrag der toegekende herstelling te motiveeren:
Overwegende dat de burgerlijke partij,
die op haar verzet tegen een bevel van
niet-vervolging in 't ongelijk wordt gesteld, in alle geval en zelfs van ambtswege, door de kamer van inbeschuldigingstelling moet veroordeeld worden tot
schadevergoeding jegens den beklaagde;
dat het arrest dus het bestaan van een
wettelijk bewezen nadeel niet moest vaststellen; dat de bepaling van het bedrag
ervan is overgelaten aan de bindende beoordeeling van den rechter over den
grond, die, bij ontstentenis van conclusie
over dit punt, niet verplicht was zijn
schatting In :t bijzonder te motiveeren;
Dat het middel niet kan' aangenomen
worden;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten en tot de vergoeding van
150 frank jegens den tweeden verweerder.
10 Juni 1942. - 2• kamer. - T'oorzittef,
H. Hodum, raadsheer waarnemend voorzitter. - Yerslaggevm·, H. Fauquel. Gelijkluidenrle conclusie, H. Roger Janssem; cle Bisthoven, advocaat generaal. ,
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BEWIJS. STRAFZAKEN. BESLUIT-WET
VAN 27 OCTOBER 1939. BEWIJBMIDDELEN.

Het bewijs van een misdrijf te/}en het
besluit-wet van 27 October 1939 behoort niet te worden geleverd 011 een
bijzondere wijze ,· de rechter kdn zijn
overtwiging vormen op grond van feiten
die, naat· zijn oordeel, zware, bepaalde
en overeenstemrnende vet·moedens ttitrnaken.
(D'HONDT.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 5 November 1941 gewezen door het Hof van
beroelJ te Gent ;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, bij gebrekkige
motiveering, door dat het bestreden arrest
immers niet behoorlijk en op wettelijk
voldo.ende wijze het misdrijf beschrijft en
bepaalt dat beklaagde wu gepleegcl hebben; bepaaldelijk wordt niet gezegd in wat
de beweerde weigering van verkoop zou bestaan hebben, bij aldien de weigering van
verlwopen in casu een hoofdbestanddeel

is van het misdrijf van onttrekking van
koopwaren aan den omloop; bepaalclelijk
wordt ook niet vooropgezet dat beklaagde zou geweigerd hebben de kwestieuse
koopwaar te verkoopen; enkel wordt gezegd dat dit voortspruit uit zekere voorafgaande beschouwingen :·
Overwegende dat de aanlegger veroordeeld werd om artikelen 4 en 9 der besluit wet dd. 27 October 1939 te hebben
overtreden;
Overwegende, eenerzijds, dat de weerhouden betichting in de bewoordingen van
de wet zelf door het arrest werd omschi·even en dat uit de stukken der rechtspleging niet blijkt dat de aanlegger v66r het
Hof van beroep regelmatige conclusie zou
ht:bben genomen;
Overwegende, anderzijds, dat er nopens dergelijk misdrijf door de wet geen
bijzonder bewijsmiddel wordt opgelegd
zoodat het Hof van beroep gerechtigd
was de veroordeeling te gronden op feitelijke omstandigheden, die, naar zijn oordeel, zware, nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens uitmaakten ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel : schending der
re<"b.ten van de verdediging daar het bestreden arrest << als een der gronden zijner beslissing, over een minnelijke schikking spreekt, die beklaagde vroeger betreffende een gansch andere zaak met het
openbaar Ministerie zou afgesloten hebben, dan wanneer geen enkel stuk dienaangaande deel uitmaakte van den bundel en de verdediging derhalve haar middelen niet heeft kunnen laten gelden )> :
Overwegende dat een stuk van den bundel, genummerd 6 en ·in den inventaris
opgenomen, den inhoud opgeeft van de in
het middel vermelde minnelijke schikking;
Dat het middel derhalve feitelijken
grondslag mist ;
En overwegende, voor 't overige, dat de
bestreden beslissing geveld werd op een
recbtspleging in dewelke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomtig de wet zijn ;
Om .die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening, veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
17 Juni 1942. - 2• kamer. - T'oorzitter,
H. Hodi.i.m, raadsheer waarnemend voorzitter. - l'erslaggevm·, H. De Wilde. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de '.rermicourt, advocaat generaal.
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1941, doordat het bestreden arrest, alhoe
wel het erkent dat de reeds a:angeslagen
1° BELASTING OP DE INKOMSTEN.
bestanddeelen, welke de aanlegster in casMOBIL!E]ljTAXE OP i>E INKOMS'l'EN VAN OBLIsatie van haar inkomsten vroeg om af te·
GATIES. FElT DAT TOT DE TAXE AANLEIDING
trekken, bestonden in de inkomsten van
GEEFT. TOEKENNING 0"' RETAALBAARSTELobligatien aan toonder welke ze v66r den
LING VAN DE INKOMSTEN.
vervaldag van het dividendbewijs ver2° BELASTING OP DE INKOMSTEN.
kocht heeft, het verhaal ongegrond heeft
MOBILIENTAXE OP DE Il'IKO.i\>ISTEN VAN OBLIverklaard om reden dat er geen kwestie·
GATIES. VERVREEMDING VAN DE OBLIGAis van bestanddeelen die reeds aangeslaTIES VOOH DEN VERVALDAG VAN EEN INTERESTgen waren in hoofde van denzelfden beCOUPON. TAXE OP DEZE INTERES'l'EN 'l'EN
lastingplichtig·e en dat de bewoordingen
LASTE VAN DEN HODDER VAN DE OBLIGATIE OP
van de § 1 van artikel 52 der samengeDEN VERVALDAG.
schakelde wetten waarvan de draag3° BELASTING OP DE INKOMSTEN. wijdte algemeen is, behalve de uitzonclering ingeschreven onder alinea 2 derzelfde
REEDS DOOR DE TAXE GETROFFEN INKOMparagraaf, de gevraagde afb:ekf>:ing ervan
STEN. VERMINDERING VOORZIEN BIJ ARTIdus niet toelaten;
KEL 52 VAN DE GEORDENDE WETTEN OP DE INOverwegencle dat de toepassing van deKOMSTENBELASTINGEN.
0BLIGATIE
AAN
eerste alinea der § 1 van artikel 52 derTOONDEH VERVREEMD VOOR DEN VERVALDAG
samengeschakelde wetten betreffende deVAN DE INTERESTCOUPON.- MOBILIENTAXE OP
DEZE INTERESTEN OP DEN VERVALDAG. lNTE- ' inkomstenbelastingen afhankelijk is van
de voorwaarde dat het inkomen in hoofde·
BESTEN DIE GEHEEL NOCH GEDEELTELIJK KUNvan denzelfd:en belastingplichtige reeds
NEN BESCHOUWD · WORDEN ALS EEN INKOMEN
aangeslag·ett is geweest;
POOR DE TAXE GETROFFEN TEN LASTE VAN DEN
Overwegencle dat, volgens artikel 21
VERKOOPER.
derzelfde wetten, het feit, dat aanleiding
1° Het feit, dat aanleiding geeft tot de geeft tot de mobilienbelasting op de inkomsten van obliga:tien de toekenning or·
mobilientaxe op de inkomsten van obUde betaalbaarstelling is· van de inkomsten
gaties, is de toekenning of de betaala an hun rechthebbenden;
baa1·stelling. van deze inlcomsten. (WetDat llieruit volgt dat, ingeval de eigeten op de inkomstenbelastingen, geornaar van een obligatie aan tooncler diedend den an Juni 1941, art. 21.)
2° Wannee1' de eigenaar van een obligatie obligatie vervreemdt v66r den vervalclag
van een dividenclbewijs, de op den vervalaan toondm· deze ve1·vreemdt v66r den
dag op cleze intresten verschuldigde move1·valdag van de intm·estco·upon, wordt
bilienbelasting door de wet ten laste gedoor de wet de-mobilientaxe op deze inlegd wordt van den houder van de obligaterest, welke ook de overeenlcomsten
tie op gezegden vervaldag en den gewezen
tusschen partijen wezen, ten laste gehouder niet treft, welke ook de tusschen
legd van den houder van de obligatie
partijen gesloten overeenkomsten wezen;
op bedoelden vervaldag. (Wetten op de
Overwegende, dienvolgens, dat, door te
inkomstenbelastingen, geordend den
beslissen dat in zake llet bedrag cler divi3n Juni 1941, artt. 14 en 21.)
3° W a111neer de eigenaa1· van een obligatie dendbewijzen welke nog niet vervallen
waren op den dag van den afstand der
aan tooncle1· deze ve·rvreemdt v661· clen
obligatien, noch geheel noch gedeeltelijk
vervalclag van de inte1·estco~tpon, dan
een inkomen uitmaakte dat reeds in
kan deze inte·rest, getrojfen cl001' cle mohoofde van de verkoopende vennootschap
bilientaxe op clen vervaldag ten laste
aangeslagen werd, het bestreden arrest
van den houder van cle obliga.:tie op dede in het middel bedoelde wetsbepalingen
zen ve1·valclag, geheel noch ten eleele
niet heeft geschonden, doch cleze juist
bescho~twcl worden als een inlwmen
lleeft toegepast ;
waa1·op de taxe ten laste van den verOm die redenen, het Hof en zonder acht
kooper wo1·clt rJehev_e'fl,, (Wetten op de
inkomstenbelastingen, geordend den te slaan op de memorie in antwoord die
geen enkele handteekening draagt, ver3n Juni 1941, artt. 21 en 52.)
werpt de voorziening, veroordeelt de aan(N. V. (( LLOYDS AND N,;TIONAL PBOVINCIAL FOlegster tot de kosten.
KA.MIDR. -

REING BANK LTD.
OIEN.)

>>,

T. BESTUUR VAN FINAN-

ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 22 October 1941 gewezen door het hof van beroep te Brussel ;
Over het middel : schending van artike>n 2, 3, 14, 16, 17, 20 en 52 der wetten
betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld door besluit de dato 3 Juni

17 Juni 1942. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Hodiim, raadsheer :waarnemend voorzitter. - Ferslaggeve·r, H. Waleffe. Gelijkluiclende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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_DOUANEN EN ACCIJNZEN. -BURGERLIJKE VORDERING TOT BETALING VAN DE REOH·
TEN EN VORDERING TOT STRAJ!. - VERl'LIOHTING, VOOR DEN STRAFREOHTER, UITSl'RAA~
TE DOEN OVER DE BURGERLIJKE VORDERING
NIETTEGENSTAANDE BEKLAAGDE WORDT VRIJGESl'ROKEN.
.l n zMcen van douanen en accijnzen is de
st1·atrechter, wanneer hij den bek1aagde
vrijspreelct, niettemin gehottden uitspraalc te doen 011 de burgerlijlce vorde·ring tot betaling van de 1·echten, vo1·de1·ing wier lcennisneming hem werd opged1·agen ter zeltde1· tijd als de stmt~·echtelij lee ve1·volging. (Algemeene wet

van 26 Augustus 1822, artt. 246, 247 en
249.)

(BE.STUUR VAN FINANOIEN, T. CHARLIER.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 14 Juli
l941 gewezen door het hof van beroep te
Luik;
Over het eenig middel tot cassatie :
.schending van artikelen · 3 en 4 der wet
del. 26 Augustus 1il22 betreffende de inning der in-, uit- en doorvoerrechten, der
accijnzen alsook ·van h€t tonperecht der
.schepen op zee, van artikel 1 der wet dd.
8 Mei 1924 en van de er aangehechte tabel
(Staatsblad, 5 November 1924) gewijzigd
door artikel 3 vim de wet. d{l. 24 JuU
l927 (Staatsblad, 'blz. 22), betreffende
-de invoerrechten en van artikel 8,
§§ 1 en 2, der wet dd. 7 Juni 1926,
verlengd door artikel 13 der wet dd.
13 Juli 1930 gewijzigd door artikel 20 der
wet dd. 10 April 1933 en door artikel 4
van het koninklijk besluit nr 24 dd. 27 October 1934 betreffende de verbruikstaxe,
doordat de bestredene beslissing den aanlegger heeft afgewezen van zijn verzoek
ertoe stre.KKende den verweerder in cassatie te doen veroordeelen tot het betalen
_van 148,50 frank tolrechten ·en 54 frank
verbruikstaxe om reden dat de geestrijke
dranken, waarop gezegde rechten ver.schuldigd :waren, in BelgH! ingevoerd zouden geweest zijn in 't begin van den oorlog van 1940 door Fransche Olfficieren en
soldaten, en dat, wegens de desorganisa,tie der tolbureelen, de aanlegger mogelijk
gezegde dranken niet heeft verklaard zon-der de rechten van de schatkist te willen
ontduiken, dan wanneer de niet-betaalde
rechten en taxes betaald moesten worden
welke ook de manier weze waarop de betwiste dtanken op het national grondgebied waren binnengekomen;
Overwegende dat de beklaagde op verzoek van het beheer · der douanen en accijnzen v66r de rechtbank van eersten
aanleg te Dinant gedaagd werd om zich
te hooren veroordeelen tot verschillende
gevangenisstraffen en geldboeten, alsook

tot de betaling van zoogezegde ontdoken
rechten en taxes, omdat hij te Dions,
rechterlijk arrondissement Dinant, op
4 September 1940 te zijnen huize onwettelijk in het bezit gevonden werd van likeuren vervaardigd met gedistilleerden alcohol, welke uit Frankrijk in BelgH!- op
sluiksche :wijze werd gebracht;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze betichting niet bewezen verklaart om
redenen :welke door het middel niet gehekeld worden ;
Doch overwegende dat het Hof van beroep, alhoewel het den beklaagde vrijspreekt, niettemin moest uitspraak ·doen
over den eisch tot betaling der niet-betaalde tolrechten en verbruikstaxe;
Overwegende, inderdaad, dat de wet de
vaststelling van een inbreuk op de strafwet niet veronderstelt opdat de strafrechter den burgerlijken eisch moge weerhouden, welke bij hem aanhangig werd gemaakt door de dagvaarding tot betaling
der belasting ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door er zich bij te bepalen den aanlegger
van de vervolgingen zonder kosteri te ontslaan en door niet te beslissen over de
vordering van het beheer strekkende tot
de betaling der rechten, de in het middel
ingeroepen wetteksten geschonden heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch slechts voor zooveel
het geen uitspraak doet over de vordering
van het beheer strekkende tot de betaling
der rechten; 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 alzoo
bepaald naar het hof van beroep te Brussel; veroordeelt den verweerder tot de
kosten.
24 Juni 1942. - 2" kamer. - Vo01·zitter,
H. Hodilm, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. Gelijlcl. conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat generaal.
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RECHTERLIJKE INRICHTING.- CoRRECTIONEELE KAMER. - REOHTER DIE NIE'l'
Ol' AL DE TEREOH'l'ZITTINGEN AANWEZIG WAS.
- ·NIETIGHEID.
.
Is nietig het vonnis van de co1-rectioneele
rechtbanlc gewezen door rechters die
niet alle aanwezig zijn geweest bij de
behandeling van de zaa·Tc (1). (Wet van

20 April 1810, art. 7.)
(1) Verbr., 13 Januari 1913 (Bull. en PAsrc.,
1913, I, 62) en de voetnota; 28 November 1922
(ibicl.,-1923, I, 86).

-78IDONNAY, 'f. JAMART EN ANDEREN.)

(TOMBUS, T. DOUCIIANT.)

ARREST, (UITTREKSEL).

ARREST (UITTREKSEL).

Over !let tweede middel : scllending
Over het middel ex officio : schending
van artikel 7 der wet dd. 20 April 1810 : van artikel 416 van het Strafwetboek,
doorclat
het bestreden arrest !let uitzicht
Overwegende dat de uitgifte van het
bestreden vonnis vermeldt dat de advo- miskennend waaronder de feiten in wercaat Dessain, toegevoegde rechter, het kelijkheid voorkomen en door, bij vergiszijne tot de uitspraak van het vonnis bij- sii:J.g, dat uitzicllt te verdraaien, beslist
gedragen heeft en dat hij het .ondertee- lleeft dat de bestanddeelen der wettige
zelfverdediging in onderllavig geval niet
kend heeft met de twee andere rechters vereenigd
waren :
·
die den zetel samenstelden ;
·
Overwegende dat het bestreden arrest,
Overwegende dat uit de rechtspleg·ing
blijkt dat deze toegevoegde magistraat de conclusie van aanlegster beantwoorgeen enkele terechtzitting van de zaak dend, vaststelt : « dat indien het vasthad bijgewoond en inzonderheid clie staat dat haar daad onmiddellijk veroorwaarop de debatten over den gron(l der zaakt werd door erge gewelddaden tegen haar persoon, eveneens, door het onzaak plaats hebben gehad;
Overwegende clat luidens artikel 7 cler derzoek v66r het Hof gedaan, bewezen
werd dat de middelei:J. welke gebrufkt
wet cld. 20 April 1810, de arresten, welke
gewezen werden door de rechters die al werden om dien aanval af te weren
de terechtzittingen der zaak niet hebben klaarblijkelijk de g:renzen hebben · overscllreden van een op dien aanval gepast
bijgewoond, nietig zijn ;
·
Overwegende dat deze tekst, alhoewel verweer )) ;
Dat, bijgevolg, het bestreden arrest,
llij slecllts melding draagt vim arresten
gewezen door !let Hof van beroep, van door te steunen op beschouwingen van
toepassing is· op al de rechterlijke beslis- -feitelijken aard, op bindende wijze heeft
singen; waaruit volgt dat !let :vonnis van vastgesteld dat de door de aanlegster innietigheid is aangetast omdat !let in over- geroepene verdedigingsdaclen de perken
treding van gezegd artikel werd gewezen ; der noodzakelijklleid zijn te buiten geWat de beslissing aangaat gewezen op gaan en niet in verllouding waren tot het
de bu,..gerlijke vordering·van Jamart te- gevaar dat moest afgeweerd worden;
Dat het middel niet gegrond is;
gen den aanlegger :
Om die redenen, !let Hof verwerpt de
- Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de publieke vordering cle voorziening; kosten ten laste van de aanvernietiging medesleept van cle beslissing legster.
op de burgerlijke vordering;
24 Juni 1942. - 26 kamer. - Voo1·zitte1·,
Om die redenen, het Hof verbreekt het H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorvonnis dd. 14 Januari 1942 voor zooveel zitter. - l'erslaggever, H. Waleffe.
!let op de 1mblieke vordering en op de Gelijkl. conclusie, H. Roger Janssens de
burgerlijke vordering van J amart tegen Bistlloven, advocaat generaal.
den aanlegger uitspraak heeft gedaan.
24 Juni 1942. - 2<' kamer. - Voo1·zitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Deleuze. Gelijklttidende conclusie, H. Roger Jans"
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
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KAMER. -

24 Juni 1942.

ZELFVERDEDIGING. - DAAD VAN ~ELF
YERDEDIGING DIE DE PERKEN VAN DE NOODZAKELIJKIIEID TE BUITEN GAAT EN NIET IN VERHOUDING IS TOT IIET GEVAAR . .:__ BINJJENDE
HEOORDEELING VAN DEN RECIITER.
De 1·echter, die de inge1·oepen except-ie
va>n de wettifie zelfve1"decliging beo01·cleeU, stelt bindend vast dat de daacl
van vwrwee1· de perken van de noodzakelijlcheid is te buiten gegaan en niet
-in verhottding was tot de zwaarwicht·i,qheid -van het gevaa1·, dat moest worden afgeweenl (1). (Strafwb. art. 416.)
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24 Juni 1942,

1° HEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
WANBEDRIJF GEPLEEGD DOOR EEN BOSCIIWACIITER DIE DEN DADER VAN EEN JACIITMISDRIJF ACIITERVOLGT, BUITEN ZIJN GEBIED,
MAAR OP EEN PLAATS WAAR IIIJ BEVOEGD WAS
OM ZOODANIG WANBEDRIJF OP TE SPOREN EN
VAST TE STELLEN. - HOF VAN BEROEP BEVOEGD.
2° RlilGEJLING VAN REOHTSGEJBIEJD.
- STRAFZAKEN. - BESCIIIKKING VAN DE
RAADKAMER, DIE EEN BOSCIIWACIITER VERWIJS'f NAAR DE CORRECTIONEELE RECIITBANK,
WEGENS EEN WANBEDRIJF. - VONNIS VAN
ONBEVOEGDVERKLARING. - WANBEDRIJF DOOR
VERDACIITE GEPLEEGD IN DE UITOEFENING VAN
ZIJN AMBT VAN OFFICIER DER GERECIITELIJKE
POLITIE. - VERNIETIGING VAN DE BESCIIIK(1) Verbr., 24 Juni 1935 (Bull. et PAsrc., 1935,
I, 292).

-79KING. - VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DEN
PROCUREUR GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEHOE!'.

1°·Het Hot van 1Je1·oezJ is bevoegd ten aan.zien van den boschwachtet·, wien een
'IAJanbedt·ijt wordt ten laste gelegd dat,
alhoewel het geschied is bttiten zijn uebied, echter gepleegd werd terwijl hij
rlen vermoedelijlcen dader van een
ja;chtmisdrijt achte1·volgde en o'}J een
plaats waar hij bevoegd was om zoodanig wanbedrijt op te spot·en en vast
te stellen. (Boschwb., art. 121; Wb. v.

Strfv., artt. 479 en 483.f
2° W unmeeT een beschikking

van de
1·aadkamer een boschwachte·r, wegens
een wanbedrijt, vm·wezen heejt 1wa~· de
correctioneele rechtbank, de 1·echte1·
zich daarna onbevoegdr heett verlclaanl_
en het ·wanbed1'ijt bl;ijlct gepleegd te
.zijn door den dader in de ttitoeten:ing
van zijn ambt van of]icie·r van gerechtelijlce politie, 1·egelt het Hot het mchtsgebieij e.n vernietigt het ile beschikking
van lle rq;,alllcame1', met ve1'wij!Zing vam
de zaak naa1· den zn·ocwretw generaal
bij het Hot van beToep.

(PROCUREUR. DES KONINGS 'l'E AAR.LEN IN ZAKE
PONCELET.)
ARREST.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied uitgaande van den procureur des konings bij de rechtbank van
eersten aanleg te Aarlen;
Overwegende dat Auguste . Poncelet,
beeedigde jachtwachter voor het arrondiSsement Aarlen, bij bescbikking der
raadkamer van de rechtbank van eersten
aanleg te Aarlen naar de correctioneele
rechtbank -van dien zetel verwezen werd
onder de betichting van vrijwillige slagen
en in bijkomende orde van onvrijwillige
verwondingen aan Henri Guelf;
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank te Aarlen, zich, bij vonnis dd.
28 November 1941, onpevoegd heeft verklaard om reden dat de beklaagde, op het
oogenblik der feiten, ollficier van gerechtelijke politic was in uitoefening van zijn
ambt, artikel 121 van het Jachtwetboek
zeggende dat de boschwachters dag voor
dag de wanbedrijven opsporen en vaststellen in bosch- en jachtzaken in het arrondissement van de rechtbank waarbij
zij beeedigd zijn ;
Overwegende dat de beschikking en het
vonnis hiervoren aangehaald beide kracht
van gewijsde bekomen hebben; dat uit
hun· tegenstrijdigheid een negatief geschil
van rechtsgebied ontstaat dat den gang
van het gerecht belemmert; dat er dus
aanleiding bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat nit de rechtspleging
scllijnt te blijken dat, indien het den be-

klaagde ten laste gelegd wanbedrijf begaan werd buiten zijn « opsporingsgebied >>, dit zou gebeurd zijn terwijl de beklaagde den vermoedelijken dader van
,een jachtmisdrijf achtervolgde en op een
plaats waar hij bevoegd was om dergelijk misdrijf op te sporen en vast te stellen; dat hij zich feitelijk in de uitoefening van zijn amb_t van officier van gerechtelijke politic zou bevonden hebben;
dat dus, naar het voorkomt, de rechtbank
te Am·len zich terecht onbevoegd zou verklaard hebben;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking
dd. 18 September 1941 van de raadkamer
der rechtbank van eersten aanleg te Aarlen; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van ge. zegde rechtbank en dat melding ervan zal
gemaakt worden op den kant der vernietigde beschikking; en overwegende dat
de in de betichting vermelde feiten in de
bevoegdheid vallen van het Hof van beroep, verwijst de zaak naar den procureur generaal bij het Hof van beroep te
Luik.
24 Juni 1942. - 2° kamer. -· Voorzitter
en ve1·slaggeve'1', H. Hodiim,. raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelij Tel. conclu.s·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat generaal.
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~ 25 Juni 1942.

1° OVEREENKOl\IIS'I.'.
BURGERLIJKE
ZAKEN. - BEDING VAN EEN AK'rE DA1' VATBAAR IS VOOR TWEEVOUDIGE VERKLARING. '-7
RECHTER GEHOUDEN DE BEDOELING VAN DE
PARTIJEN OP TE SPOREN UIT DEN CONTEXT VAN
DE AKTE EN DE FElTEN DER ZAAK.
2° BINDEJNDEJ BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER. - BEDiNo VAN EEN AK'rE
DAT YATBAAR IS VOOR TWEEVOUDlGE VERKLARING. - BEDOELING VAN DE PARTIJEN BLiirKEND UIT DEN CONTEXT VAN DE AKTE EN DE
FElTEN VAN DE ZAAK. - BINDENDE BEOORDEELING.
1 o W anneer cle bewoordvngen van het beding eenm· alcte vatbam· zijn voo1· tweevoudige verkla1·ing, is lle rechtm· gehouden lle belloeling, llie cle partijen in de
akte hebben willen ttitdrulcken, op te
sporen uit den context van de alcte en
lle teiten van lle zaak (1). (Burgi. Wb.,

art. 1319 en vlg., 1341 en 1353.)
2° W anneer lle bewoo1·llingen van het belling eene1· akte vatbaa~· zijn voo1· tweevoudige verlclaring, beoordeelt lle rech(1) en (2) Zie verbr., 4 April 1941 (twee arresten) (Arr. Verb1·., 1941, biz. 72, en de conclusie van den H. Eerste advocaat generaal
Leon Cornil; Bull. en PAsrc., 1941, I, 120).

-80ter b·inderul, op grond van den contewt
der ak.te en de teiten van de zaak, de
bedoeling die de par·tijen in de akte
hebben wiUen uitdrukken (1).

(GEMEENTE BEROHEM, T. VAESSEN.)
ARREST.
,Gezien llet arrest op tegenspraak tusschen partijen gewezen door het Hof van
beroep te Brussel den 30 November 1940;
Over het eenig 'middel tot verbreking
schending van artikelen 97 van de Grond~
wet, 1134, 1317, 1319, 1320, 1156, 1341 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, doordat wanneer de akte van verkoop tusscllen partijen, verleden v66r notaris Cols
te Antwerpen, dei:t 3 Januari 1928, de volgende clausule bevat : «De koopers· (dus
de toekomstige verweerder in cassatie)
verbinden zich voor 31 December 1928 op
het verkochte perceel bouwingen op te
ricllteu· bestemd zijnde tot woning. Er
wordt uitdrukkelijk bepaald dat de koopers Noord-Oostwaarts van vooi·schreven
verkochten grond niet zullen mogen bonwen dan op een afstand van .minstens
2 meters van de grenslijn scheidende den
verkochten grond van de Noord-Oostelijke
aanpalende gronden; daarenboven zal de
Noord-Oostelijke te bouwen muur een bewerkte muur moeten zijn zelfs indien hij
zich op meer dan den hierboven bepaalden afstand van 2 meters bevindt en deze
bewerking zal moeten. geschieden op minstens 4 meters diepte te rekenen van af
den voorgevel >>, bepalingen die volkomen
duidelijk zijn en dus niet vatbaar zijn
voor interpretatie, deze bepalingen miskent, zonder uit dezen tekst geldige re(].enen in te roepen clie er de letterlijke toepassing zouden onmogelijk of onlogisch
maken, den zin en de beteekenis ervan verwringt, en, zoodoende, de tusschen partijen
gesloten overeenkomst van 3 Januari 1928
schendt, door aan te nemen dat het woord
de cc koopers >> hier niet de toekomstige
verweerders beoogt, maar wel de koopers
van het perceel ·cc Noord-Oostwaarts >> van
het verkochte goed gelegen, zoodat de
aangeklaagde beslissing de uitdrukking
de « koopers >> omvormt in den zin van
« de koopers van de gronden gelegen
N oord-Oostwaarts van de voorschreven
verkochte gronden >> en aan de besproken
clausule een beteekenis geeft die onvereenigbaar blijkt met de bepaling betreffende den bewerkten muur die « NoordOostelijk >> moet gebouwd worden, en clie,
in de stelling van den rechter naar den
grond, voor koopers der gronden NoordOostelijk gelegen, cc Zuid-Oostwaarts >> te
bouwen zou zijn;
Overwegende dat, zooals door het bestreden arrest wordt vastgesteld en uit(1) Zie de nota op vorige bladzijde.

gelegd, de bewoordingen zelf van de akte
deze vatbaar maakten voor twee interpretatH!n;
Dat de rechter, aldus, de plicht had in
het geheel van den tekst, alsook in· de
vaststaande feiten der zaak, na te gaan
wat werkelijk het inzicht was dat de partijen in de akte lladden willen uitdruk-,
ken;
Overwegende dat llet arrest, rekenschap
gevend van die nasporingf tevens de redenen uitlegt waarom het zich aansluit
bij het stelsel van de appelanten, de verweerders in cassatie;
Dat het, eerstens, vaststelt dat de woorden cc Noord-Oostwaarts >> die in de akte
voorlwnwri, overbodig zonden zijn, hadden ze den zin dien de . beroepene, hier
aanlegster, hun toeschrijft;
Dat het daarna er op wijst dat de gemeenteoverheid zelf, die partij was in de
akte, onlangs had verklaard deze te interpreteeren zooals de appelanten het deden, en dat ze, overigens, een bouwplan
hacl aangenomen dat van llaar instemming met die interpretatie getuigde;
Overwegende dat uit die beschouwingen
blijkt dat de rechter, door te statueeren
zooals hij het deed, noch de bewijskracht der akte, noch de bindende kracht der
overeenkomst heeft miskend, en dat zijn
beoordeeling als souverein ·voorkomt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot de. vergoeding van 150 fr.
jegens d_e verweerders.
27 Juni 1942. - 1e kamer, - l'oor·zitter·,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Limbourg. Gelijlcl. conclusie, B. Raoul Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.

28 KAMIDR. -

l Juli 1942.

BURGERLIJKE PARTIJ. - VoNNIS DAT
DEFINITIEF UITSPRAAK DOET OVER DE PUBLIEKE VORDERING EN DE BURGERLIJKE VCRDERING. - AKTE WERD VERLEEND AAN DE
BURGERLIJJ' 1 PARTIJ AANGAANDE HET DOOR
HAAR VOOR DE 'rOEKOMST GEMAAK'rE VOORBEHOUD. - VORDERING DAARNA UITGEOEFEND
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. - STRAFREOH'l'BANK NIET BEVOEGD OM ER VAN KENNIS
TE NEMEN.
Alhoewel de beslissing va)fL eer~ str·atrechtbank, die dejinitief uitspra'ak deed op
de pttblieke vor·dering en op de burgerlijke vordering, alcte ver1eend heett aan
de btwger·lijke partij aangaande het
door . haar· voor·
toekomst gemaakte
voor·behoud, ontsnapt de ber·echting van
(le burgerlijke vorder·ing, die daarna
door deze burger·lijke par·tij wor·dt uitgeoetend, aan de bevoegdheid van de
stmtrechtbank. (Wet van 17 April 1878,

ae

art. 4.)

81(N. V. L'URBAINE; T. KURZ.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 3 Juni
1941 door het Hof van beroep te Brussel

gewezen;
Over liet eenig middel tot verbreking,
s~hending van ar.tikelen 4 der wet van
17 April 1878 bevattende den voorafgaanden titel van het Wetboek van strafvordering, 1134, 1135, 1317, 1319, 1320, 1322, 1350
en in 't bijzonder 1350, go, en 1g51 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre-den arrest de correctioneele rechtsmacht
onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de vordering der aanlegster in
verbreking, onder voorwendsel dat die
vordering geen aanhangsel meer was van
een publieke vordering, en beslist heeft
dat de vermelding van voorbehoud in het
vonnis van 12 Juni 1929 aan dit laatste
het karakter niet heeft gegeven van een
voorloopige beslissing en dat eindelijk de
aanlegster in verbreking niet mocht toegelaten worden om v66r de correctioneele
rechtsmacht op te treden door toepassing
van · het grondbeginsel : Electa una via
non datur ;·ecu;·s·us ad alteram, dan wanneer, luidens artikel 4 der wet van
17 April 1878, de burgerlijke vordering
kan vervolgd worden terzelfder tijd en
v66r dezelfde rechters als de publieke
vordering, en dat inzake de vordering der
aanlegster tegen den verweerder ingesteld
werd terzelfder tijd als de publieke vordering vermits· de aanlegster, op het
oogenblik · waarop ze zich burgerlijke
partij stelde, reeds het betwiste nadeel
had ondergaan, nadeel dat niet enkel
eventueel :was, en haar wil had doen kennen om de herstelling ervan te bekomen
zoodra het in cijfers zou bepaald zijn;
waaruit volgt dat de rechter over den
grond, door te statueeren zooals hij het
gedaan heeft, de uitwerksels en de bewijskracht heeft miskend van het gerechtelijk contract dat ingesteld werd
vanaf de burgerlijke partijstelling der
aanlegster (artikelen 66 en 67 van het
Wetboek van strafvordering, 1134; 1135,
1317, 1319, 1g2o en 1g22 van het Burgerlijlr Wetboek) alsook het gezag van het
vonnis dd. 12 Juni 1929 dat bevestigd
werd door het arrest van 20 November
1929 (artikelen 1g5o, go, en 1g51 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het vonnis der correctioneele rechtbank dd. 12 Juni 1929 en het
arrest van het Hof van beroep dd. 20 November 1929, waardoor gezegd vonnis in
zijn geheel, ten aanzien van de burgerlijke partij de verzekeringsmaatschappij
4 L'Urbaine ''• bekrachtigd werd, endbeslissingen uitmaken;
Dat zij, inderdaad, een straf uitspraken tegen den beklaagde Kurz en dezen
bovendien veroordeelden om aan gezegde
VERBR.,
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maatschappij, die zich burgerlijke partij
had gesteld, de som van 425 frank te betalen welke door deze laatste gevordercl
werd wegens het feit dat zij, in uitvoering van een tusschen haar en den werkgever van het slachtoffer aangegane' monclelinge overeenkomst, dat bedrag had
moeten betalen aan de erfgena!llen van
het slachtoffer, overeenkomstig de wet
van 24 December ·1903 op de arbeidsongevallen;
Overwegende dat de beteugelende
jurisdictie door het vonnis del. 12 Juni
1929 en door het arrest dd. 20 November
1929 haar macht heeft . uitgeput, dat ze
het beschikkend gedeelte harer beslissingen dus niet kan intrekken of wijzigen
noch wat de op den beklaagde toegepaste
straf · noch wat de · aan de burgerlijke
partij_ bepaald toegekende som betreft ;
Overwegende, :wei is waar, dat het vonnis en het arrest, hiervoren aangehaald,
aan de burgerlijke partij, verzekeringsmaatschappij « L'Urbaine " akte verleenen van het feit dat ze het recht voorbehoudt van den beklaagde elke som terug
te vorderen welke ze << zou " gehouden
zijn aan de erfgenamen van het slachtoffer hoofdens het ongeval te storten_;
doch dat het vonnis· en het arrest hierboven bedoeld, daardoor hun karakter
van eindbeslissingen niet verliezen om dat
van voorloopige, - voorbereidende - of
tusschenbeslissingen aan te nemen ;
· .Overwegende dat gezegd voorbehoucl
geenszins een reeds v66r de beteugelende
rechtsmacht ingedienden eisch bedoelde
die aanleiding moest geven tot onderzoeksmaatregelen,· doch aileen de eventueele uitoefening betrof van een latere
burgerlijke vordering v66r den bevoegden
rechter;
Overwegende dat, daar de door de aanlegster ingestelde vordering een nieuwe
eisch is, het bestreden arrest terecht beslist dat de beteugelende rechtsmacht .onbevoegd is om er kennis van te nemen;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; ~eroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot de vergoeding van 150 fr.
jegens den verweerder.
1 Juli 1942. - 2• kamer. --'- Voonzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. - GeUjlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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VERKEER. KEND AAN DE
DRAAGWIJDTE.

I Ju]i 1942.

VERKEiCRSVOORRANG TOEGEVOERTUIGEN OP RAILS.

De vm·keersvo01·rang, toegekend aan de
voe;·tttigen op ;·ails die tot de emploitatie van de ueconcessioneerde diensten

-82dienen, is niet onbepe1·1ct; hij brengt
voor de voetgangers en weggebntilce1·s
geen andere ve1·plichting mede dan uit
te wijlcen, desnoods stil te staan om
·voertu·igen op 1·ails, die aanlcomen, door
te laten (1). (Kon. besl. van 1 Februari

1934, art. 26; kon. besl. van !7 Januari
1936, art. 5.)
~
(PIERARD EN ANDEREN, T. DE SUTTER
EN ANDEREN.)
ARREST;

Gelet op het vonnis op 9 Januari 1942,
gcwezen door de correctioneele rechtbank
te Charleroi, zetelend in graad van beroep;
Overwegende dat de voorzieningen dezelfde rechtspleging betreffen, dat ze verknocht zijn en dienen samengevoegd;
Wat de voorziening van Pierard betreft:
Aangaande de beslissing op de publieke
vordering :
Over het eerste middel, schending van
artikel 97 der Grondwet doordat het bestreden vonnis een tegenstrijdigheid in de
· redenen bevat, wat gelijk staat met een
ontstentenis van redenen, en dat het beschikkend gedeelte dus niet overeenkomstig de wet gerechtvaardigd is;
Overwegende dat de aangevoerde tegenstrijdigheid hierin bestaat dat het bestreden vonnis vaststelt, eenerzi;jds dat de
wattmim Pierard, aanlegger, op, meer·
clan 150 meter afstand het buiten komen
der paarden met de stortkar bestuurd
door De Sutter heeft moeten zien en, anderzijds, dat niets toelaat te bevestigen
dat op het oogenblik waarop De Sutt(o)r
zijn manamvre begon de tram reeds in
het zicht was·;
·
Overwegende dat het middel de woorden « het buiten komen der paarden J) interpreteert als het oogenblik aanduidende
waarop het gespan op de hoogte van den
weg kwam waarop de aanrijding geschiedde ;
_ ·
Dat dergelijke interpretatie in strijcl is
met den samenhang van den tekst der
bestreden beslissing, en dat het middel
bijgevolg. in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, schending van
artikel 26 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 houdende het algemeen
reglenient op de verkeerspolitie gewijzigd
door artikel 5 van het koninklijk besluit
van 17 Januari 1936, van artikEil 97 der
-Grondwet en van artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, dit laatste artikel ge"
wijzigd door artikel 1 der wet van
31.Maart 1936, doordat, in de veronderstelling dat de in het _eerste middel ~e
cloelde tegenstrijdigheid in de redenen met
(1) Verbr., 7 November 1938 (Arr. Verbr.,
1938, blz. 234; Bull. en PASIC,, 1938, l, 343).

bestaat, het bestreden vonnis dan toch niet
uitlegt hoe de aanlegger, - die den verkeersvoorrang genoot door artikel 26 van
den Wegcode gevestigd ten voorcleele van
het voertuig dat hij bestuurde, - zou beroofd geweest zijn van het recht om van
clien voorrang gebruik te mal>:en en zich
zou plichtig gemaakt hebben aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg in de
feitelijJre omstandigheden waarop Itet bestreden vonnis Wijst ;
Overwegende dat de verkeersvoorrang,
toegestaan aan de voertuigen op rails die
. tot de exploitatie der geconcessionneerde
diensten dienen, niet ·volstrekt is en voor
de vPetg:mgers eL weggebruikers slec'' LS
de verplichting medebrengt uit te wijken
en desfloods stil te staan om voertuigen
op rails door te laten zoodra deze aankomen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat « niets toelaat te bevestigen
dat, op het oogenblik waarop De Sutter,
die de kar bestuurde, zijn manoouvre begonnen had tijdens dewelke het ongeval
voorkwam, de tram reeds in het zicht
was; en dat De Sutter, toen hij, bij
het opdagen van de tram, reeds bezig
was met het spoor over te steken,
niets beter kon doen dan zijn weg voort
te zetten, zoooals hij gedaan heeft, om
het spoor zoo gauw mogelijk v1'ij te rnaken JJ;
Overwegende dat het vonnis door aldus
te statueerett geen enkele .der in het middel bedoelde bepalingen geschonden heeft;
En overwegende dat de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd, dat de
uitgesproken straf wettelijk is;
Aangaande de beslissing op de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de bestreden -beslissing er zich bij bepaalt een deskundige
aan te stellen om de schade te schatten;
Overwegende dat die beslissing geen
einde stelt aan het geding fn geen uitsprnak doet over een betwisting nopens
de bevoegdheid ; dat de voorziening dus
niet ontvankelijk is;
Wat de voorzhining betreft van cle Nationale Maatschappij der Buurtspoorw~gen :
·
Overwegende dat de voorziening uitgaat van een burgerlijk verantwoor~e
lijke en burgerlijke partij; dat he~ I(let
blijkt dat de aanlegster haar voorz1emng
zou beteekend hebben aan de partijen tegen wie ze gericht was;
Overwegende dat deze rechtsvorm aa~
de burgerlijke verantwoordelijke partlJ
evenals de burgerlijke partij voorg~_schr~
ven is op straf van niet-ontvankellJkheHl
der voorziening ;
,
Om die redenen, het Hof voegt de voorzieningen samen, verwerpt ze ; veroordeelt
de aanleggers tot de kosten.

-831 Juli 1942. - 2• kamer. ,---- Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Deleuze. Gelij_kluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

met behulp van geweld of bedreigingen
in een bewoond huis of in zijn aanhoorigheden, met behulp van inklimming of
valsche sleutels, wapenen gebruikt of getoond geweest zijnde, en dat een doodslag vrijwillig begaan werd met het oogmerk om te dooden, op den persoon van
Jean-Louis Lezy, om den diefstal te vergemakkelijken of om er de straffeloos2• KAMER. - I Juli 1942.
heid van te verzekeren; 2° vrijwillig, met
1° HOF VAN ASSISEN. - VRAGEN GE- het oogmerk om te dooden en met voorbedachten raad een doodslag te hebben
STELD AAN DE JURY. WET VAN -15 MEl
begaan ov den persoon van Jean-Louis
i838, ARTIKEL 20. - 0BJECTIEVE VRAAG :
Lezy;
CC WERD EEN DOODSLAG GEPLEEGD >>. HOOFDVRAAG.
Overwegende dat de jury, door de antwoorden op de hem gestelde vragen den
2° DIEFSTAL.
BESCHULDIGDE
NIE'l'
beklaagde schuldig heeft verklaard aah
SCHULDIG VERKLAARD AAN DOODSLAG, WEL
zwaren diefstal met de omstandigheid dat
SCHULDIG AAN DIEFSTAL GEPAARD MET DOODer een moord begaan werd om den diefSLAG. WE'l'TELIJK ·VEROORDEELD 'l'O'l' DE
stal te vergemakkelijken of om er de
STRAF GESTELD IN ARTIKEL 475 VAN HET
straffeloosheid van te verzekeren doch
STRAFWE'l'BOEK.
niet schuldig a an moord verklaard' heeft ;
1 o De awn de j~wy gestelde vraag of het dat het assisenhof, bij toepassing van verzachtende
omstandigheden, den beklaagde
vaststaat dat een doodslag op een beveroordeeld heeft tot twintig jaar dwangJJaalden da;tum en· een bepaalde plaats
arbeid;
we1·d gepleegd, is op zich zelf een hoofdvmag. (Wet van 15 Mei 1838, art. 20.)
Overwegende dat de vijfde vraag, in
2° De besohuldigde, die niet sohuldig is
het middel bedoeld en waarop de jury beverklaa1·d aan doodslag, maa1· sohuldig
vestigend geantwoord heeft, in de · volaan dietstal, die, na-ar de vaststeUing
gende bewoordingen was opgesteld : .
van de jury, door een doodslag we1·d
<<Staat het vast dater te Nechin, kanton
ve1·gemakkelijlct, is wettelijk veroor::
Templeuve, 1n den nacht van 21 op 22 Jadeeld tot de stmt gesteld in aTtikel 475
nuari 1941, een. vrijwillige dooding, met
van het Stmtwetboek (1).
het oogmerk om te dooden, begaan werd
op den persoon .van Jean-Louis Lezy?>>;
(DEVIAENE.)
Overwegende, eenerzijds, dat die vraag
op zich zelf beschou'wd een hoofdfeit beARREST.
treft en noch van dubbelzinnigheid noch
van ingewikkeldheid is aangetast ;
Gelet op het arrest gewezen op 11 Maart
Overwegende, anderzijds, dat er niet
1942 door het Assisenhof van Henegoude minste tegenstrijdigheid bestaat in de
wen;·
Over het eenig middel tot verbre- verklaring dat de aanlegger niet schuldig
king, schending van artikel 20 der wet is aan den in de vijfde vraag aangehaalden doodslag maar toch schuldig is aan
van 15 Mei 1838, van artikelen 337 van
een diefstal vergezeld van doodslag in
het Wetboek van strafvordering, 475 van
de voorwaarden voorzien bij artikel 475
het Strafwetboek en daarbij hierop gesteund dat er tegenstrijdigheid of althans van het Strafwetboek;
Dat er, inderdaad, onderling verband
dubbelzinnigheid bestaat in de antwoorkan bestaan tusschen den diefstal en den
den van de jury, daar de vijfde aan de
doodslag
en dat, bijgevolg, de straf, voor-.
jury gestelde vraag over een feit liep
dat of een hoofdfeit of een verzwarende zien bij het hiervoren aangehaald artikel 475, toegepast worden kan op den
omstandigheid kon uitmaken :
aanlegger, dader van den diefstal, zelfs
Overwegende dat luidens het arrest van
verwijzing en de akte van beschuldiging, · wanneer de rechtstreeksche en persoonlijke deelneming van dezen laatste aan
aanlegger beschuldigd was om te N echin,
in den nacht van 21 op 22 Januari 1941 : den doodslag niet bewezen is;
1° bedrieglijk, ten nadeele van Jean-Louis
Waaruit volgt dat het middel in rechte
Lezy, te hebben weggenomen, :wol, spek,
niet opgaat;
kCJffie en andere waren alsook twee handEn overwegende dat voor 't overige de
doeken, twee zakken, een brieventasch en
substantieele of op straf van nietigheid
een onbepaalde som geld, met de omstan- voorgeschreven rechtsvormen werden nadig:h~den dat de .diefstal gepleegd werd
geleefd, ·en dat de uitgesproken straf wettelijk is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
(1) Verbr., 14 'Juli 1924 (Bull. en PAsrc., 1924,
voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot
I, 481).
de kosten.

-841 Juli 19·12. - 2e kamer. - Voonzitter,
H. HodUm, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, H. Deleuze.
Gelijkl. oonclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.
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REGELING V.AN RECHTSGEBIED.
BESCHIKKING VERWIJZEND NAAR DE CORREC'riONEELE RECHTBANK WEGENS MISDAAD. BESCHIKKING WIJST NIET DE VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN AAN. - ARREST VAN RET
HOF VAN BEROEP DAT ZICH ONBEVOEGD VER·
1
'KLAAR1'. - REGELING VAN RECHTSGEBIED. VEHWIJZING NAAR KAMER VAN INBESCHULDI<HNGSTELLING.
W cmneer een besohikking van de raadkamer een · pe1·soon ve1·wijst naar de
oo1Tectioneele reohtbank, tvegens misdaa:d, zondm· opgave van ve·rzaohtende
omstandigheden, en het Hot van beroep
zich daanta onbevoegcl verklaard heett;
bestaat er aanleicling tot regeling van
t·eohtsgebied, en tot verwijzing van de
zaak na.ar de lcamer· wtm. ·inbe8oh~tldi
gingstelling.

r.echtsmacht is ontstaan dat den loop van
het gerecht belemmert;
Overwegende clat de betichting, zooals
ze omschreven in gezegde beslissingen,
naar luid van artikelen 461, 468 en 469
van het Strafwetboek, .beteugeld wordt
met opsluiting, wat een crimineele straf
is ; dat dienvolgens de correctioneele recht~
bank en het Hof van beroep er slechts
dan kennis van mochten · nemen wanneer
. de rechtsmacht het bestaan van verzaclltende · omstandigheden ten voordeele van
den verdachte had aangenomen ;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelend_e, verklaart de beschikking
der raadkamer dd. 14 October 1941 nietig
en niet bestaande; zegt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der rechtbank van eersten aanleg
te Brussel en dat melding ervan zal gedaan worden op den kant der vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van beroep te Brussel.
·
1 Juli 1942. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Hodtlm, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vet·slaggevet·, H. Waleffe. ~
Gelijkl1tidende oonclus·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

(PROCUREUR GENERAAL. TE LUIK,
'!'. WAEGEMANS.)

1"

ARREST.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied uitgaande van den
H. procureur generaal bij llet Hof van
beroep te Luik, dd. 17 Maart 1942;
Gelet op de beschikking van de raadkamer der rechtbank van eersten aanleg
te Brussel del. 14 October 1941 die den
H. Waegemans v66r de correctionneele
rechtbank te Brussel verwezen lleeft, om
te Brussel, op 25 September 1941, bedrieglijk een fiets weggenomen te llebben ten
nadeele van Guillaume Coomans met de
omstandiglleid dat de dief, op heeter daad
betrapt, geweld of bedreigingen heeft gebruikt hetzij om de weggenomen voorwerpen in zijn bezit te houden, hezij om
·zijn vlucht te verzekeren;
Gelet op het arrest op 12 Maart 1942
door het Hof van beroep te Luik gewezen, dat !let vonnis van de correctioneele
reclltbank te Brussel ge:Wijzigd heeft
waarbij de betichte veroordeeld werd
hoofdens gezegde betichting, arrest waarbij het Hof zich onbevoegd verklaart om
kennis te ne:lnen van de beticllting om reden dat de beschikking der raadkamer
ten voordeele van den aanlegger geen enkel verzachtende omstandigheid aanhaalt;
Overwegende dat de beschikking en het
arrest beide hiervoren aangehaald in
kracht van gewijsde zijn gegaan en dat
uit hun tegenstrijdigheid een geschil van

KAMER. -

9 Juli 1942.

1° BEVOEGDHEID EN REOHTSGEBIED. - BURGERLI.JKE ZAKEN. - BEGROOTING VAN DEN EISCH DOOR PARTIJEN. ZONDER VOORWERP WANNEER ER WETTELIJKJ<:
GRONDSLAGEN TOT BEGROOTING DESTAAN.
2° BEVOEGDHEID EN REOHTSGEBIED. - BuRGERLIJKE zAKEN. - PARTIJEN HEDDEN VERWAARLOOSD DEN EISCH TE
DEGROOTEN. - VONNlS IN LAATSTEN AANLEG.
3o BEVOEGDHEID EN REOHTSGEBIED. - BUllGEULlJKE ZAKEN. - BEGROOTING VAN DEN EISCH OP MEER DAN
12.500 FRANK OM TE VOLDOEN AAN DE WETTEN OP DE BEVOEGDHEID EN HET RECHTSGEBIED. - VoRMT NIET DE OPGAVE VAN HET BE·
DRAG VAN DEN EISCH. - BEGROOTING ZONDER
GEVOLG WANNEER ARTIKEL 33 DER WET VAN
25 MAAR'!' 1876 NIET VAN TOEPASSING IS.
1 o W anneer een geding van clien aat·d is
dat het begroot lean wm·den naar de
wettelijke gt·ondslagen, behoort het niet
aan de pat·tijen die begt·ooting te doen
overeenkomstig artilcel 33 der wet van
25 Maart 1876, oolc inclien voor den
1·eohter niet de bestanddeelen wet·den
opgegeven, die de wettelijke sohatting
van het gecUnrJ toelaten (1).
(1) en (2) Verbr., 24 Februari 1916 (Bull. en
1917, I, 39, en het advies van het
0. M.); 23 November 1933 'ibiil., 1934<, I, 77,

PASIC.,

-852o W anneer het bedmg van den eisch niet
bekend is, is het vonnis in laatsten aanleg gewezen (1).
3o De in het inleidend exploot gedane
vermelding dat de eisch begroot is op
meer clan 12:500 frank, om. te voldoen
aan de wetten op de bevoegdheid en ,het
reohtsgebied, rnaakt geenszins de opgave
ttit van het bed1·ag van den eisoh en
heett geen gevolg, wannee1· a:rtikel 33
van de wet van ~5 Maart 1876 zelf niet
van toepassing is op het geding.
(QUITER, T. DI~PUYDT EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet .op bet bestreden arrest op 21 December 1938 gewezen door bet Hof van beroep te Gent;
.
Over bet eerste middel, gesteund op de
schending van artikelen 16 (gewijzigd bij
koninklijk besluit van 13 Januari 1935,
art. 5), 21 en 33 der wet van 25 Maart
1876 uitmakende bet inleidend boek van
bet Wetboek van burgerlijke rechtspleging, doordat het Hof vaii beroep, vaststellende dat de eisch er toe strekte een
globule vergoeding van 150.000 frank te
bekomen, doch het voorwerp 'l'oas geweest
van een schatting door -eischers op meer
dan 12.500 frank, in hoofde van elk hunner en voor ieder punt van den eisch, in
bet bestreden arrest nochtans verklaart
dat het beroep niet ontvankelijk was, om
reden dat artikel 33 der wet van 25 Maart
1876 over de bevoegdheid, dat de partijen toelaat den aanleg door schatting
van den eisch te bepalen, slechts van toepassing kan zijn in geval het een eisch
geldt waarvan de wettelijke schatting
niet bestaat, en dat in onderhavig geval
deze wettelijke basis bestond, vermits de
titel van elkeen der appellanten een onderscheiden en persoonlijke titel was,
wanneer toch bedoeld artikel 33 van toepassing is in geval de wettelijke waarde
van den eisch niet kan bepaald worden
door bet onderzoek er van, zooals hij is
opgesteld en dat, namelijk, wanneer verschillende personen krachtens onderscbeiden titels een globaal bedrag vorderen,
bet hun: beboort gebruik te maken van
bet ,vermogen door ·dit artikel verleend,
door schatting van het aan elk bunner
toekomende aandeel ;
En bet tweede, afgeleid nit de schending van artikelen 1134, 1317, 1319, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek, ei1
schending van artikelen 16 (gewijzigd bij
en het advies van het 0. M.); 24 Mei 1934
(ibid., 1934, I, 286); 17 Juni 1937• (ibid., 1937,
I, 192) en 26 September 1940 (ibid., 1940, I,
229). Oontra : Verbr., 2 December 1909 en
6 Januari 1910 (ibid., 1910, I, 25, 59).
(1) Zie de nota op de vorige bladzijde.

koninklijk besluit van 13 Januari 1935,
art. 5), 21 en 33 der · wet van 25 Maart
1876 over de bevoegdheid, uitmakelide
bet inleidend boek van bet Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, doorclat het bestreden arrest, om bet door eischers in .
verbreking ingestelde hooger beroep onontvankelijk te verklaren, beslist beeft
dat de eisch ntet bepaald was geweest in
hoofde van elkeen der appellanten wanneer toch bet exploot van recbtsingang
de uitdrukkelijke melding inbield : « Geding geschat, om te voldoen aan de wetsbepalingen nopens de bevoegdheid en den
aanleg, en voor zooveel 'noodig, op meer
dan 12.500 frank, aailgaande elkeen der
partijen in zake, en elk hoofd der vra:ig »
waaruit blijkt !lat de individueele eisch
volkomen. bepaald was· in de mate waarin
de wetsbepalingen betreffende de bevoegdheid en den :ianleg· bet vereischen :
Overwegende dat uit bet bestreden arrest blijkt dat dP vorderingen van den
aanlegger in verbreking en van zijn medeaanleggers, vorderingen welke ertoe
strekten hun te zamen een geldsom van
150.000 frank te doen toekennen als scbadevergoediRg, op een persoonlijken en af.zonderlijken titel steunden, en, derbalve,
oriderscbeiden vordering en uitmaakten;
dat deze door de voorziening niet bestreden vaststelling van den recbter over den
grond, bindend is;
Overwegende dat, luidens artikel 21 der
wet van 25 Maart 1876 de bevoegdheid en
het beloop van den laatsten aanleg vastgesteld worden · door den aard en bet be'
drag van den eisch; dat artikel 33 derzelfde wet den aanlegger zelf slechts toelaat zijn eiscb te begrooten, wanneer de
wettefijke grondslagen tot begrooting ontbreken; dat, anderzijds, luidens artikel 25 van vo·ormelde wet, de door meer
aanleggers totale geeischte geldsom de
bevoegdbeid en den aanleg slechts bepaalt wanneer de aanleggers v66r het gerecht krachtens een en denzelfden titel
optreden;
Dat uit cle vereeniging .dezer wetsbepalingen volgt dat het de partijen vrijstaat
het gescbil te begrooten en bet beloop vall
den aalileg te bepalen wanneer - en in
dit geval aileen - de bij .artikelen 21
tot 33 der wet van 25 Maart 1876 gelegd
de grondslagen ontbreken ;
Overwegende dat bet vaststaat dat de
onverdeelde eisch van 150.000 frank schadevergoeding, tegen de verweerders in
verbreking gericht, in werkelijkheid vijf
persoonlijke ·en van elkaar onderscheiden
_vorderiilgen bevatte, die elk op een afzonderlijken grond steunden; dat daaruit
volgt dat de. begrooting van ieder dezer
vorderingen, welke ·strekten tot het ontvangen van een geldsom in kapitaal, volgens de wet afzonderlijk was, en met het
bedrag zelf van den eisch gelijk stond;
dat, dit bedrag niet aangeduid zijnde,

-86de aanleggers noch den regel van voor(H. PAUWELS EN DE MARNIX DE SAINTE ALDEmeld artikel 25 mochten inroepen, deGONDE, T. SAINT HUBEHT CJ,UB DE BELGIQUE.)
wijl hun titels onderscheiden waren, noch
gebruik mochten maken van de bij arti- '
ARREST.
kel 33 voorziene wijze van begrooting,
vermits dit artikel slechts van toepassing
Gelet op het aangeklaagd arrest op
wordt wanneer de wettelijke grondslagen 30 Juni 1942 gewezen door het Hof van '
tot begrooting ontbreken ;
beroep te Brussel ;
Aangaande de beslissing over de puOverwegende dat de vermelding van het
inleidend exploot van aanleg : « Gedi:ngen blieke vordering :
Overwegende dat bet artikel 9 der wet
. geschat; om te voldoen aan de wetsbepalingen nopens de bevoegdheid en den del. 28 Februari 1882 het gebruik van
aanleg, op meer dan 12.500 frank aan- eendekooie'll in tijd van open jacht uitgaande elkeen der partijen », niet kan drukkelijk toelaiJ:t; dat deze uitdrukking
aangezien worden als aanduiding van het het tijdperk wil beduiden waarop de
jacht op wilde eenden open is, welke ook
beclrag van den eisch, in den zin van artikel 21; dat, inclerdaad, dergelijke verc de wettelijke wijze van vangen van dat
melding het bedrag van .clen eisch geens- wild weze; dat deze uitlegging,. bevolen
zins bepaalt, doch slechts een ]legrooting door den tekst, ook is opgelegd door de
is die, tot toepassing van artikel 33 strek- voorbereidende werken, waaruit volgt dat
kende, aileen gelclig kan zijn wanneer de wetgever aan de eigenaars van eendevoormeld artikel zelf op het geschil toe- kooien een recht heeft willen erkenne'll
gelijk aan dit van al de andere jagers
passelijk is ;
Overwegende dat het bestreclen arrest van wilde eenden ;
Overwegende dat de macht aan de Redus terecht, en· zonder de' bewijskracht
van het inleicl~d exploot van aanleg te geering door artikel 1 der wet dd. 28 Feschenden, beslist heeft dat het bedrag van bruari 1882 toegekend, om uitvoeringsden eisch van · elken aanlegger ongekend maatregelen te treffen, door die beschikis gebleven, e'll dat het aldus wettelijk king beperkt is; dat de Regeering, buiten
aanduicling van de tijdperken; e'll van
onbepaald was of dit bedrag al dan niet de
de provincilln of gedeelten van provincien
het beloop van den laatsten aanleg over- geen
beperkende voorwaarden mag leggen
trof;
op een door de wet erkend recht; dat,
Dat de middelen in rechte niet opgaan; haar
toelaten verschillende openingsdaOm die redenen, het Hof verwerpt de tums vast te stellen volgens het gebruikte
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot voorwerp, gelijkstaat met haar toe te laue kosten en tot d·e vergoeding van 150 fr.
ten naar willekeur het gebruik van door
jege:ns elken verweerder in verbreking.
de wet toegelatene voorwerpen af te
scbaffen;
·
9 Juli 1942. - 1" kamer. - Voorzitter,
Overwegende dat het aangeklaagd arH. Soenens, raadsheer waarnemend voorrest, - door te beslissen dat het ministezitter. - Verslaggever, H. Louveaux. rieel besluit del. 24 Augustus 1939 wetteGelijkluidende oonolusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal. - Pl'd- lijk is in zoover het het gebruik van
eendekooien verbiedt op eeil tijdperk
te1·s, MMr• Veldekens, Marcq, Delacroix.
waarop de jacht op wilde eenden bij middel van andere voorwerpe'll open is, en
door aanleggers te veroordeelen om de· beschikkingen van gezegd ministerieel be2° KAMITIR.
13 Juli 1942.
sluit te bebben overtreden, - de in de
voorziening ingeroepen teksten geschonJACHT. - PLAATSEN VAN EENDENKOOIEN.
den heeft;
J ACHTWIJZE TOEGELATEN T!JDENS OPEN J ACHT
Aangaande de beslissing over de burgerOP WILDE EENDEN. l\iiNISTERIEEL BESLUIT
lijke vordering :
WAARBIJ DE JACHT DOOR MIDDEL.VAN EENDENOverwegencle dat de verbreking van de
beslissing op de publieke vordering deze
KOOIEN GESLOTEN WORDT GEDURENDE DEN TIJD
.DAT DE JACHT OP DE EENDEN OPEN IS. 0Nvan de beslissing op de burgerlijke vordering medesleept ;
WETTELIJKHEID.
Om die redenen; bet Hof, en zonder stil
De wet veroorloot t het geb1·uik van eente blijven bij het middel tegen de beslisdenkooien ged1wende al den tijd flat de
sing op de burgerlijke vordering, verjaoht op wilde eenden open is; is onwetbreekt het aangeklaagd arrest ; beveelt
. telijk cle bepaling van het ministedeel
dat onderhavig arrest ... ; veroqrdeelt de
beslttit hetwelk die jaohtwijze ververwerende partij tot de kosten; verwijst
biedt gedu1'ende den tijd dat de jaoht
de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
op wilde eenden doo1· middel van andere
.faohttuigen open is. (Wet van 28 Fe-

bruari 1882, artt. 1, 8, 9; min. besl.,
4 Augustus 1939, art. 4.)

13 Juli 1942. - 28 kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsbeer waarneme'lld voorzitter. - Verslaggeve·r, H. de Cocqueau

des Mottes. ---'- Tegenst1·ijdige conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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GEWIJSDE. ~ STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE,
VRIJGESPROKEN, KAN NADIEN NIET MEER VERVOLGD WORDEN WEGENS HETZELFDE FElT,
ZELFS ANDERS OMSCHREVEN.

De beklaagde, die door een co1·rectioneele
rechtbank of een politim·echtbank werd
vrijgesp1'0ken, kan nadien _niet meer
wp1·den ve1·volgd wegens hetzelfde feit,
al is het anders omschreven. Deze regel
is van toepa·ssing, wellce ook de reden
weze die den belr;laagde definitief ontslaat van de tegen hem ingestelde ve1·volgingen (1).
(RAKELS EN ANDEREN, 'f. BIJLOOS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 7 October 1941 gewezen door de .correctioneele
rechtbank te Tongeren, uitspraak doende
in graad van beroep ;
Over de tweede en derde middelen samen : schending van de rechtsregelen non
bis in idem en res judicata pro veritate
habetm· en van artikelen 13 der wet van
17 April 1878, 360 van het W etboek van
strafvordering, gewijzigd door het eenig
artikel der wet van 21 April 1850, doordat het vonnis van de correctioneele
reclitbank dd. 24 December 1940, uitmakend een in kracht van gewijsde gegane
eindbeslissing, betichte niet op nieuw
mocht vervolgd worden uit hoofde van
hetzelfde doch anders omschreven fei:t :
Overwegende dat, luidens de vaststel' lingen van het bestreden vonnis, er op
6 Januari 1940, te Genk, een aanrijding
gebeurde tusschen de auto's van Rakels
en van Bijloos ;
Dat, naar aanleiding van de te dezer
gelegenheid vastgestelde feiten, Rakels,
als betichte en Catteaux, als burgerlijk
verantwoordelijke partij, vervolgd werden om te Genk den 6n Januari 1940, bij
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, doch
zonder het inzicht om een ander aan te
randen, onvrijwillig slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan Bijloos;
Dat, bij beschikkiDg dd. 22 Februari
1940, de betichte naar de politierechtbank
werd verwezen nadat de raadkamer het
bestaan van v'erzachtende omstandigheden had vastgesteld;
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank te Tongeren, zetele~d in graad
(1) Zie de nota van den Heer advocaat generaal Raoul Hayoit de Termicourt, bij dit arrest
gedrukt in Bull. en PAsrc., 1942, I, 17L

'd7van beroep, bij op tegenspraak gewezen
vonnis dd. 24 December 1940, heeft beslist -dat « het ten gronde der vervolging
liggende feit » op 6 J anuari 1940 gepleegd
werd en dat de laatste verjaringstuitende
daad gesteld werd op 22 Februari 1940
zoodat de publieke vordering en ook d~
burgerlijke vordering, slechts den 18n October 1940 ingesteld, gedoofd werden verklaard om reden van verjariDg;
Dat dit vonnis kracht van gewijsde
heeft verkregen;
Overwegende verder dat de aanleggers,
op 11 Januari 1941, door het openbaar
ministerie werden gedagvaard v66r de politierechtbank «om te Genk den 6n Januari 1940, de eerste, bestuu~·der van een
voertuig, alvorens een iD beweging of stilstaanden weggebruiker voor te steken
zich niet vergewist te hebben dat de baa~
aan zijn linkerzijde vrij was over een voldoende lengte om alle gevaar voor ongevallen te vermijden ll, en de tweede als
burgerli~k v~rantwoordelijke partij ; '
Dat d1t fe1t door artikel 35 van het koninklijk besluit van 1: Februari 1934. is
voorzien en dat de verjaring der publieke
vordering vervalt na een jaar van den
dag af W(\arop het misclrijf wercl gepleegcl;
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank te Tongeren, in hooger beroep,
door het bestreden vonnis beslist dat de
vroegere vordering van het openbaar .ministerie gedoofcl werd verklaarcl door verjaring « gelet op, den vorm in denwelke
zij werd ingecliencl >> ;
Dat de rechtbank, in haar eerste vonnis del. 24 December 1940, « het ten gronde
der vervolging liggencle feit >> had onclerzocht · om over de publieke votaering te
vonnissen;
Dat het bestreden vonnis deze eerste besiissing inroept als hebbencle de verjaring
gestuit, ofschoon ze in een andere instantie werd gewezen ;
Overweg'ende' dat alclus uit de vaststelliDgen yan het vonnis blijkt clat de rechter de gedachte is toegedaan dat de eerste
en de tweede vervolgingen op een en hetzelfde feit gegrond waren;
. Overwegende dat, desonclanks, de rechter de tweede vervolging als ontvankelijk
heeft aangezien, namelijk om reden dat
het gezag van gewijsde van het vonnis dd.
24 December 1940 zich beperkte tot den
vorm der vorclering van het openbaar
ministerie, en dat, na de verjaring gestuit
te hebben verklaard door voornoemd vonnis, hij ten gronde de aanleggers heeft
veroordeeld op straffelijk en burgerlijk
gebied;
Maar overwegende dat, wanneer bij
den rechter in correctioneele of in enkele
politiezaken een feit aanhangig is gemaakt, hij uooit gebonden is in princiep
door de kwalificatie clie aan het feit gegeven werd; dat, binnen het gebiecl van
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zijn bevoegdbeid en rekening gehouden
met de rechten cler verdediging, hij integendeel verplicht is op het feit dat bij
hem aanbangig is gemaakt, de strafbepaling toe te passen die het werkelijk beteugelt; dat, in tegenstelling met wat artikel 360 van het Wetboek van Strafvordering toelaat in crimtneele zaken. een
persoon die vrijgesproken :wordt ni~t opnieuw mag vervolgd worden hoofdens hetzelfde feit anders gekwalificeerd;
Overwegenue dat de vrijspraak in bovengemelde zaken toegepast wordt op aile
vonnis of arrest dat een einde stelt aan
het geding en den betichte definitief ontslaat van de vervolgingen tegen hem gericht, hetzij dat het aangetijgde feit niet
be:wezen is, hetzij dat dit feit noch misdaad, noch wanbedrijf, noch overtreding
uitmaakt, hetzij dat de publieke vordering te niet is gegaan door verjaring of
om een andere reden ;
Dat daaruit volgt dat het bestreden
vonnis de in de middelen aangehaalde
wetsbepalingen heeft geschonden;
Overwegende dat, daar de publieke vordering te niet is gegaan, er geen aanleiding tot verwijzing bestaat, wat aangaat
de" door het openbaar ministerie ingestelde
vordering tegen den betichte en de burgerlijk verantwoordelijke partij ;
Overwegende dat, wat betreft de vordering der burgerlijke partij, de verwijzing in aile geval client bevolen (W etboek
van Strafvordering, art. 429, 6° alinea);
Om die redenen, het Hof, verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de rechtbank van eersten
aanleg te Tongeren en dat melding ervan
zal gemaakt worden op den kant der vernietigde beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten ; verwijst de
zaak, aileen wat betreft de vordering der
burgerlijke partij, naar de correctioneele
rechtbank te Hasselt, zetelende in graad
van beroep.
·
13 Juli 1942. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. - Gelijlcluidende concl·usie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
VACAN'l'IHKAMER. -

22 JuJi 1942,

1° MISDRIJF. - FISCALE ZAKEN. - MrsDRIJF DAT DEN BEKLAAGDE NIET KAN TOEGEREKEND WORDEN. - KAN GEEN GROND OPLEVEREN TOT STRAF.
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- MATERIEELE OVERTREDING VAN EEN WETTELIJK
VOORSCHRIFT. - BEWIJS DAT DE DAAD NIET
AAN ·DEN DADER RAN TOEGEREKEND WORDEN. BEWIJS IS TEN LASTE VAN DEN OADER.
1 o Niemand

kan, in fiscale misd1"ijven
evenmin als in andere stl-afzaken, wo1·-

den veroo1·deeld wegens een daad die
hem niet lean worden toegeTekend (1).
2° De wetten. op de douanen en accijnzen
bf daaTmee ve1·wante za"lcen st1·ajJen de
eenvoudig mate1·ieele oveTtl·edin_qen van
haaT vooTschrijten,· het behooTt aan de~t
dade1· zelf van deze schending, wanneet·
hij bew.eeTt dat zij hem niet kan worden toe.qerekend, zullcs te bewijzen (2).

(BEHEER VAN FINANCIEN,

T:

DE PUYDT.)

ARREST.
Gelet op het arrest op 5 Mei 1941 gewezen door het Hof van beroep te Gent;
Over het eenig middel tot verbreking :
·schending van artikels 1, 2, 3, 6, 8 in het
bijzonder 9b en l1 der wet van 28 Maart
1923 welke de wetgeving betreffende de
taks op autovoertuigen en andere motorof stoomvoertuigen wijzigt en van artikel 1, alinea 1, van het koninklijk besluit
van 30 October 1927 genomen in uitvoering van artikel 9b van voormelde wet;
daar het bestreden arrest beklaagde vrijgesproken heeft om reden dat zijn fiscaal
kenteekenj « bij een !outer toeval binnen
zijn wagen gevallen was » wat ontegensprekelijk veronderstelt dat het niet op
bestendige wijze en op eene door wind en
weer beschutte 'en van buiten zichtbare
plaats gevestigd was, en wanneer het feit
dat het fiscaal kenteeken zich niet op de
vereischte plaats bevond voldoende :was
om de overtreding vast te stellen, wat de
veroordeeling van beklaagde als gevolg
moest bebben;
Overwegende dat de verweerder vervolgd was om artikel 1 van het koninklijk besluit del. 30 October 1927 te hebben
overtreden ;
Overwegende dat, zoowel in fiscale als
in aile andere strafrechtelijke zaken, niemand veroordeeTd kan worden wegens een
feit dat hem op. geenerhande wijze kan
toegerekend worden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
bindend vaststelt dat het fiscaal kenteeken op het autorijtuig van verweerder
vastgehecht was, op de wijze voorzien
door artikel 1 van het koninklijk besluit
van 30 October 1927, maar· dat liet « bij
een !outer toeval >> binnen den wagen gevallen was ;
Over:wegende dat het arrest aldus er op
wijst dat de verweerder het; bewijs heeft
geleverd dat hij de door de wet voorgeschreven maatregelen had getroffen en
dat het kortstondig ontbreken aan fiscaal
kenteeken op den buitenkant van den wa(1)
1936,
(2)
1934,
1939,

Ve~br., 15 .OctQber 1935 (Bv,ll. en PAsic.,
I, 7).
Verbr., 9 April 1934 (Bull. en PAsrc.,
I, 231) en 24 Januari 1939 (Arr. Verb1-.,
biz. 23; Bull. en PASIC., 1939, I, 41).
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-89gen hem hoegenaamd niet kon toegerekend worden;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof ver:~:Verpt de
voorziening, 'kosten ten laste van den
Staat.
22 Juli 1942. - Vacantiekamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

VACANTIEKAMER. -

5 Augustus 1942.

BEROEP. - STRAFZAKEN.- BEVOEGDHEDEN
VAN DEN RECHTER IN BEROEP. - 0PENBAAR
MINISTERIE EN BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN
IN BEROEP. - RECHTER IN BEROEP ONTSLAAT
llEKLAAGDE VAN EEN. DEEL VAN DE SCHADEYERGOEDING. - 0NWETTELIJKHEID.
De rechter ·in bm·oep mag niet, op de beroepen van het openbaa1· ministerie en
van de burge1·lijke pa1·tij alZeen, den
belclaagde ontslaan van een gedeelte
van de schadevergoeding waa1·toe hij
jegens de burge1·lijke partij doo1· den
ee1·sten rechter werd vemordeeld (1).

(Wetb. v. Strfv., art. 202; wet v. 1 Mei
1849, art. 7.)

nochtans de aan aanlegster toegekende
schadevergoeding van 750 tot 250 frank
heeft verminclerd ;
Overwegende dat de beklaagcle Goclenne
geen. hooger beroep heeft ingestelcl tegen
het vonnis dat hem tot schadevergoeding
jegens de eischende burgerlijke partij
veroordeelt; dat, op enkel beroep van de
burgerlijke partij handelencl voor de be~
scherming barer belangen, de bestreclen
beslissing den beklaagde niet mocht ontslaan van een gedeelte van de door den
eersten rechter uitgesproken veroordeeling; dat door dit te doen het bestreden
vonnis artikel 202 van het W etboek van
Strafvordering en artikel 7 der wet del.
1 Mei 1849 heeft overtreden;
Om die redenen, het Hof verbreekt de
bestreden beslissing, doch slechts voor
zociveel ze over de burgerlijke vordering
uitspraak doet; beveelt dat onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de rechtbank van eersten
aanleg te Marche-en-Famenne en dat melding ervan zal gemaakt worden op den
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwerpt de voor.ziening voor 't
overige; veroordeelt · den verweerder tot
de helft der kosten en laat de andere
helft ten laste van de aanlegster; verwijst
de zaak naar de correctioneele rechtbank
te Neufchateau zetelencl in hooger beroep.
5 Augustus 1942. - Vacantiekamer. Voo1·zitter en verslaggeve1·, H. Waleffe,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Geliikluidende concl·us·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat genernal.

(GUENTAL, T. GODENNE.)
ARREST.
Gelet

op

het

bestreden

VACANTmKAMmR. -

vonnis

op

16 April 1942 gewezen door de correctio-

neele rechtbank te Marche, zetelende · in
graad van beroep;
Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd op eeii rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en .dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
.A,angaande de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij :
Over het middel hieruit afgeleid dat de
rechtbank, statueerende over de hoogere
beroepen van het openbaar ministerie. en
van de burgerlijke partij, wanneer de beklaagde geen hoog~r beroep had ingesteld,

5 Augustus 1942.

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. BESLUIT VAN 3 JULI 1940 BETREB'FENDE HET
YASTSTELLEN VAN DE PRIJZEN. - BETREFT
NIET DE SCHATTING VAN DE DOOR HET MISDRIJF YEROORZAAKTE SCHADE.
Het door de SeC?·eta.rissen generaal van
de ministe1·ies van voedselvooTziening
en van eco1wmische zalcen genomen bee
sluit van 3 Juli 1940, aangaande het
vaststelZen van de p1·ijzen de1· lcoopgoederen en waren, betrett den veJ"lcoop en
het aanbod tot ve1"1coop van lcoopwaren
of producten van den veeteelt, maar
niet de scha;tting van de doo1· een misdrijf geleden schade. (Besluit van 3 Juli

1940, artt. 1 en 5.)

(HANDIUEUX, T. WALLAYS.)
ARRES'l'.

(1) Verbr., 25 October 1938 ~Arr. Verbr.,
1938, blz. 223; Bull. en PAsrc., 1938, I, 336) ;
contra, Verbr., 22 J anuari 1906 (Bull. en
PASIC., 1906, I, 91).

Gelet op het bestreden vonnis op 6 Mei
194,2 gewezen door de correctioneele rechtbank te Marche, zetelende in hooger beroep;

-90Over de voorziening van den beklaagde
Handrieux :
I. .Aangaande de beslissing gewezen
over de publieke vordering :
Over het middel : schending van artikel33
van het koninklijk besluit dd. 1 Februari
1934 houdende reglement op de politie
van het vervoer en het verkeer, cloordat
l:iet bestreden vonnis de aanleggers voor
bet ongeval verantwoordelijk verklaart
zonder de door beklaagde begane fout
vast te stellen en door slechts te steunen
op een vermoeden van fout dat het ten
onrechte uit die wetsbepaling afieidt :
Overwegende dat, is het juist dat bet
bestreden vonnis, dat op de beschouwingen van het vonnis n quo steunt, verklaart dat het onderzoek niet heeft toegelaten te weten of het paard van de burgerlijke partij door d~n autowagen, bestuurd door den eersten aanlegger, verwond werd omdat het paard den kop zou
gedraaid' hebben op bet oogenblik van het
voorsteken van den vrachtwagen, of omdat de bestuurder een plotselinge beweging naar de rechterzijde heeft gedaan,
het dan toch de door den bestuurder gepleegde fout heeft bepaald welke de twee
aanleggers voor het ongiwal verantwoordelijk stelde;
Dat het vonnis n quo, inderdaad, vaststelt dat in de twee bovengezegde veronderstellingen de eerste aanlegger het in 't
middel bedoeld artikel 33 heeft overtreden
omdat hij, om de beweging van het voorsteken uit te voeren, niet genoeg de linkerzijde heeft gehouden om het aanraken of aanhaken van het voor te steken
voertuig te vermijden;
Overwegende, voor 't overige, dat de
bestredeno beslissing (zonder belang) ;
II . .Aangaande de beslissing over ue
vordering van de burgerlijke partij :
Over het middel hieruit afgeleid dat het
bestreden vonnis het bedrag der schadevergoeding heeft vastgesteld, namelijk de
waarde van het gedood paard, zonder rekening te houden met het besluit dd.
3 Juli 1940, hoogere prijzen verbiedend
dan deze normaal toegepast op 10 Mei
1940·
ov'erwegende dat bet besluit dd. 3 Juli
1940, dat als voorwerp heeft het speculeeren te beteugelen op de prijzen van
. koopwlJ_ren en diensten, alleen van toepassing is op den verkoop of het te 'koop
aanbieden van koopwaren of producten
van den veeteelt;
Dat het zonder verband blijft met de
schatting van de door een misdrijf veroorzaakte schade ;
Overwegende dat het middel aldus in
rechte niet opgaat;
Over de voorziening van Dessart, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat de aanlegger bij .de
stukken geen authentieke uitgifte van-de
bestreclene beslissing heeft gevoegd;

Dat de voorziening niet ontvankelijk is
(art. 419 van het Wetboek van Strafvordering) ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen ; legt de· kosten ten laste
van de aanleggers.
5 .Augustus 1942. - Vacantiekamer. Voorzitter en ver·slaggever·, H. Waleffe,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkl~tidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt, advocaat generaal.

VACANTIEKAMI!JR. -

5 Augustus 1942.

POLI'l'IE V.AN DEN KOOPH.ANDEL. BESLUIT VAN 28 JUNI 1941 VAN DE SECRETARISSEN GENERAAL VAN DE MINISTERIES VAN
LANDBOUW EN YOED.SELVOORZIENING EN VAN
JUSTITIE, MISDRIJF. VERBEURDVERKLARING YOORZIEN DOOR AH'l'IKEL 6 VAN DAT
BESLUIT. VOORWAAHDEN.

In gevnl 1Jwn misdrijf tegen het beslwit
vnn 28 Juni 1941, genomen door de Secretarissen genernal vnn de ministeries
van lnndbouw en voedselvoonzienin{f
en van j·ustitie, en st·rekkend tot verzwnring vnn de strntten wegens sl·uikslachting en .ongeoorlootden handel in
vleesch, kan de ver-beurdverklnring niet
worden uitgespr·olcen tenzij over·ee·ulcomstig a~·tilcel 42 van het Stratwetboek. (Besluit van 28 Juni 1941, art. 6..)
(LIBOTTE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 15 December 1941 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
Over het middel ew officio : schencling
van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat de aanlegger veroorcleeld werd wegens inbreuk op artikel 1
van het besluit dd. 28 Juni 1941 van de
Secretarissen generaal der ministeries
van landbouw en voedselvoorziening envan justitie;
Overwegende- dat het bestreden arrest,
wat de verbeurdverklaring aangaat, zich
er bij bepaalt het vonnis a quo te bekrachtigen, dat de verbeurdverklaring van
de inbeslaggenomene waar heeft uitgesproken, zonder op het bestaan te wijzen
van de voorwaarden voorzieri bij artikel 42 van het Strafwetboek en artikel 6
·van het voormeld besluit ;. ·
Overwegende dienvolgens dat dit punt
van het beschikkend gedeelte niet gerechtvaarcligd is en dat, het bestreden arrest artikel 97 der Grondwet heeft geschonden ;
.
En overwegende, voor 't overige, dat de
bestreden beslissing geveld werd op een
rechtspleging in dewelke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
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rechtsvormen _werden nageleefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verbreekt de
bestredene beslissing, doch slechts voor
zooveel ze de verbeurdverklaring heeft
bevolen van de in beslag genomene waar;
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; ve>wijst de zaak aldus bepaald naar h~t Hof
van beroep te Luik.
5 Augustus 1942. - Vacantiekamer. Voon1iitte1· en vers!aggever, H. Waleffe,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlc!uidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
VACANTIEKAMillR. -

12 Augustus 1942.

lo ARBEIDSONGEVAL.- ONGEVAL VOORTVLOEIEND UIT OORLOGSRISICO EN OVERKOMEN
AAN EEN ZEEMAN. - KONINKLIJK BESLUIT
VAN 8 APRIL 1940. - GESCHIL BETREFFENDE
DE VERGOEDING VAN DE SCHADE. - 0NDERWORPEN AAN DE WET VAN 30 DECEMBER 1929,
W AT DE BEVOEGDHEID EN DEN AANLEG BETREFT,
2° MIDDELEN TOT VERBREKING,. BURGERLIJKE ZAKEN, - MIDDEL AANVOEREND DAT EEN VORMVEREISCHTE DOOR DEN
RECHTER WERD VERZUIMD. -:- VERZUIM
BLIJKT NIET UIT DE BESTREDEN BESLISSING.
- RODDEN VAN ZITTINGSBLAD NIET VOORGESCHREVEN. MIDDEL DAT FEITELIJKEN
GRONDSLAG MIST.

1o Het

vonnissen van geschillen aa~n
gaande de vergoeding van de schade
veroorzaalct door een a1·beidsongeval
aan een zeeman, blijft, wat de bevoegdheid en den aanleg betrett, beheerscht
flom· de wet van 30 December 1929, oolc
~vannee1· het ongeval het gevolg is va1n
een oorlogsrisico, zooals voorzien bij
het lconinlclijlc besluit van 8 April 19.1,0.

(Kon, besl. v. 8 April1940, artt. 1 en 2.)
2° Mist teitelijlcen g1·ondslag het middel
dat tegen den rechter, die over de zaalc
ten g1·onde beslist heeft, aanvoert dat
hij ve-rzuimde een gedelegee1·de van het
bestuu1· van het zeewezen te hooren, dan
wanneer dU verzuim niet blijkt uit de
tot staving van de voorziening overgelegde stulclcen en het v66r den 1·echter
qehouden zittingsblad niet werflt vertoond.

(GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE KOOPVAARDIJ, T. JANSSENS LOUISE, W0 VAN GORP.)
Bestreden vonnis van de 1·echtbanlc van
eersten aainleg te Antwerpen, gewezen
den 19n Novembe1· 191,0 :

Gehoord partijen in hunne middelen en
besluiten;
Gelet op artikelen 2, 34, 35, 37 en 41
der wet van 15 Juni 1935;
Gezien de stukken des gedings o. a. het
vonnis, waartegen beroep, gewezen door
den vrederechter van het vim·de kanton
Antwerpen, dd. 3 Juli 1940, in regelmatige
uitgifte overgelegd, en de beroepsakte
van 14 September 1940, geboekt en hier
aangehecht;
Aangezien het beroep regelmatig geschied is;
Aangezien partijen het eens zijn aangaande de juiste toedracht der bewijsvoering door beroepster te leveren, te weten
het al of niet bestaan van een rechtstreeksch oorlogsrisico, als oorzaak van
het vergaan van den steamer Meuse;
Aangezien de onderzoeksraad voor de
scheepvaart de onclerstelling van een
stranding verworpen heeft en de waarschijplijkheid van een oorlogsrisico aangenomen heeft ;
Aangezien, naar eenparige meening van
alle andere desaangaande geraadpleegde
techniekers, zulks wel het geval was;
Dat het inderdaad niet betwist worclt
dat de reederij op grond van oorlogsrisico
vergoed werd ;
Dat kapitein Simison, die de vier lijken
terug vond, de meening van beroepster
toegedaan was ;
Aangezien de vier lijken half aangekleed waren, hetgeen een haastig verlaten
van het zinkend schip bewijst, zulks aan
boord van het vlot, dat gewoonlijk aan
dek ligt, hetgeen op een ander gevaar dan
de schijnbaar geseinde stranding duidt ;
Dat het onderbreken van het S. 0. S.be!'icht het bestaan van een plotseling en
l1iterst gevaar van vergaan laat aannemen;
Dat eindelijk de broze en onzekere
indrukken van den marconist, die het
S. 0. S.-bericht ontving, niet van aard
zijn om dergelijke gevolgtrekkingen te
ontzenuwen, ook wanneer die marconist,
naar zijn best weten, overseinde hetgeen
hij uit de zending had meenen te kunnen
uitmaken en hetgeen dan ook de waarheid cler claadzaak kan geweest zijn,·
vooraleer het oorlogsrisico opdaagde en
het S. 0. S.-bericht deed ophouden;
Om deze redenen, de rechtbank, aanvaardt het beroep en rechtdoende, alle
andere of verdere besluiten verwerpend,
hervormt het vonnis a quo; zegt voor
recht dat beroepene de wettelijke vergoedingen wegens werkongevallen zal moeten betalen, vermeerderd met 50' t. h. wegens het oorlogsfeit; verwijst beroepene
tot cle kosten der beide gedingen.
Verzoelcschrift tot verbrelcing.

Eerste middel : Overtreding v.an de artikelen 1 en 12 van het koninklijk besluit

...
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van 8 April 1940, houdend herinrichting
van de afdeelingeil << Oorlogsrisico >>, bij
toepassing van de wet van· 30 December
1929 op de gemeeilschappelijke kassen der
koopvaardij en zeevisscherij, en, voor
zooveel als noodig, van artikel 6 van het
koninklijk besluit van 12 Maart 1937,
houdend inrichting van de bijzondere afdeelingen << Oorlogsrisico's >> bij toepassing van de wet van 30 December 1929 op
de gemeenschappelijke kassen van de
koopvaardij en zeevisscherij; 453, alinea 2, van het Wetboek van rechtspleging;
10 der wet van 25 Maart 1841 op de bevoegdheid;
OJlldat het betwiste vonnis ten onrechte het beroep heeft ontvangen, door de
toekomende verweerster in verbreking gericht tegen de beslissing van den heer
vrederechter van het vierde kanton Antwerpen in datum van 4 Juli 1940;
Daar artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 April 1940 voornoemd, welk
bevoegdheid toekent aan den vrederec;hter, aangeduid in artikel 31 der organieke
wet van 30 December 1929 ten einde te
beslissen over betwiste gevallen in zake
oorlogsrisico's, geen enkele bepaling inhoudt die toelaat aan te nemen dat de
opstellers van gezegd· besluit, voor wat
betreft dit soort van proces, de regel van
den dubbelen graad van rechtsmacht aang·eduid in artikel 31 der organieke wet
zouden willen behouden hebben, processen
voor dewelke zij eene speciale ·proceduur
inrichten, omringd door aanvullende
waarborgen, hetgeen noodzakelijkerwijze
de beslissingen uitgesproken door den
vrederechter moet doen beschouwen als
zijnde geveld in laatsten aanleg; ·
Tweede middel : Overtreding der artikelen 1 en 12 van het koninklijk besluit
van 8 April 1940, houdend herinrichting
der afdeelingen << oorlogsrisico's >>, bij toepassing van de wet van 30 December 1929
op de gemeenschappelijke kassen voor de
koqpvaardij en zeevisscherij, en, voor
'-- zooveel als noodig, van artikel 6 van het
koninklijk besluit van 12 Maart 1937 houdend inrichting der bijzondere afdeelingen « oorlogsrisico's >>, bij toepassing van
de wet van 30 December 1929 op de geineenschappelijke kassen voor de koopvaardij en zeevisscherij, omdat het bestreden vonnis over een betwist geval in
zake oorlogsrisico's beslist heeft, zonder
een afgevaardigde van het bestuur van
het zeewezen gehoord te hebben, zooals
het door voornoemd artikel 12 voorgeschreven is, des te meer dat het blijkt
uit de bescheiden der rechtspleging dat
deze afgevaardigde in eersten aanleg. ook
niet gehoord werd ;
Om deze redenen, en onder voorbehoud van het recht van eischeres huidige niiddelen uiteen te zetten in een
uitbreidend vertoog, neergelegd overeenkomstig artikelen 13 der wet van
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25 Februari 1925 op de rechtspleging in
verbreking, besluit ondergeteekende advocaat bij het Hof van verbreking voor eischeres dat het U behage, Heeren, de bestreden beslissing te verbreken, de zaak
en de partijen te verwijzen naar een andere rechtbank van eersten aanleg, zetelend in' graad van beroep, toekomende
verweerster in verbrell:ing te veroordeelen
tot de · kosten der vordering tot verbreking en tot deze der vernietigde beslissing.

.Memorie tot antwoord :
Antwoord op het eerste middel : volgens eischeres tot verbreking zou, gelet
op de bewoordingen van artikel 12 van
het koninklijk besluit van 8 April 1940,.
houdend herinrichting der afdeeling << ootlogsrisico's >> de vrederechter in laatsten
aanleg over de betwiste gevallen -in zake
oorlogsrisico's uitspraak doen.
Er dient nochtans opgemerkt dat het
koninklijk besluit van 8 April 1940 geenszins het toepassingsgebied der wet van
30 December 1929 uitbreidt. Zijn doel il!f '
hoofdzakelijk de gemeenschappelijke kassen in te richten en hen in de mogelijkheid te stellen over nieuwe inkomsten te
beschikken, die hun zullen toelaten de
bijzondere lasten te dragen, spruitend uit
de risico's veroorzaakt door den staat van
oorlog.
Het besproken koninklijk besluit refereert en steunt zich uitdrukkelijk op bovenvermelde wet van 30 December 1929,
waarvan artikel 1 het volgenrle bepaalt :
<< De vergoedingen van ongevallen, overkomen aan zeelieden voordeeltrekkende
uit de wet dd. 30 December 1929 in den
loop en. ten gevolge van de uitvoering van
hun arbeidsovereenkomst, doch voortvloeiende. uit een oorlogsrisico, worden
geregeld overeenkomstig de voorschriften
van bedoelde wet en namelijk der artikelen 3 tot 11 >>.
De bepalingen van die wet blijven dus
van toepassing, niet alleen artikel(m 3
tot 11, maar ook de door haar andere gestelde regelen.
Welnu artikel 31, alinea 1, dier wet van
30 December 1929 voorziet dat de vrederechter in laatsten ·aanleg beslist tot een
waarde van 300 frank en in eerste instantie tot welk bedrag de vordering ook
strekt.
Ter zake, zooals spruit uit het vonnis
van den heer vrederechter van het 4° kanton te Antwerpen, overtrof het geschil
die waarde van 300 frank.
Te vergeefs vraagt men zich af hoe en
waarom artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 April 1940 van dien regel zou
afgeweken zijn.
Door te bepalen dat de vrederechter uitspraak zal doen na een afgevaardigde van
de gemeenschappelijke kas en een afge-
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-vaardigde van het bestuur van het zeewe:zen gehoord te hebben over de betwiste
.gevallen in zake « oorlogsrisico's )), veronderstelt dit artikel geenszins dat de vre·derechter in laatsten aanleg beslissen zal;
Integendeel de maatregelen, door dit artikel voorzien, duiden eerder aan dat de
beoordeeling van de ongevallen, door een
-oorlogsrisico veroorzaakt, als bijzonder
kiesch worden geacht, wat logischerwijze
medebrengt dat, volgens het gemeen
recht, vastgesteld in artikel 31 van de
wet van 30 December 1929, het beroep tegen de beslissing van den vrederechter
mogelijk is voor zooveel ~e betwisting
-op meer dan 300 frank draagt.
Ovel'igens de regel van de dubbele jurisdictie is- een grondbeginsel van ons
recht neergelegd in het decreet van 1 Mei
.1790 dat draagt « L'Assemblee nation.ale
-decrete {!u'il y aura deux degres de juridiction en matiere civile, sauf.les exceptions particulieres qu'elle pourra determiner et sans entendre rien prejuger en
matiere cr~minelle )).
Hoe zou derhalve een koninklijk besluit
-van dezen regel kunnen af:wijken? De Koning beschikt aileen ov~r de bevoegdheid
reglementen en besluiten te nemen die
noodig zijn voor de uitvoering der wetten.
Weliswaar kan men aannemen met DE
PAGE, t. I, 1e uitg., nr 177, dat in geval van
:stilzwijgen van den wetgever, hij ambtshalve kan optreden, indien de _noodzakelijkheid van zijn tusschenkomst zich voor
de tenuitvoerlegging van de wet doet gevoelen, maar dezelfde auteur doet te recht
-opmerken << le Souverain est lie par la loi
en ce sens qu'il ne puise qu'en elle son
pouvoir de reglementation ... Il ne peut la
suspendre ni dispenser de son execution
(Constitution, art. 67) )).
Ret afschaffen van den regel van den
dubbelen aanleg zou hier gelijkstaan met
de afschalffing · van een uitdrukkelijken
regel, vastgesteld in artikel 31 van de :wet
van 30 December 1929.
Veel meer, daar artikel 12 van het koninklijk besluit afschalffing niet in terminis voorziet, zou men tot het besluit ko- ·
men, indien men de stelling van het verzoekschrift moest aanvaarden, dat dit koninklijk besluit stilzwijgend afgeweken is
van eel! algemeen grondbeginsel van onze
wetgeving, wat a1s volkomen onaanneembaar blijkt.
Verweerster meent dus te mogen besluiten clat het eerste midclel grondslag mist
in techte.
Antwoord op het tweede middel :
Dit middel is gesteuncl op -het feit dat
de vrederechter over een betwist geval
in zake oorlogsrisico's zou beslist hebben,
zoncler een afgevaardigde van het bestuur
van het zeewezen gehoord te hebben, zooals is voorzien door artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 April 1940.

Ret miclclel mist grondslag in feite :
Er is niets dat in de aan uwe hooge
rechtsmacht voorgelegde stukken aanwijst dat die afgevaardigde niet gehoord
werd.
De bewering dat de vrederechter gevonnist zou hebben zonder dezen pleegvorm in aanmerking te nemen werd door
eischeres tot verbreking niet aangehaalcl
voor (len rechter in beroep.
Overigens, zelfs indien. men moest aannemen dat deze pleegvorm niet nageleefd
werd, zou zich de vniag stellen of het
hooren van den afgevaardigde van het
Zeewezen een substantieele pleegvorm uitmaakt. Arfikel 12 van het besproken koninklijk besluit zegt het niet en niets
laat toe te veronclerstellen dat.'de uitvoerende niacht die bedoeling had. 'Integendeel het feit dat, die tusschenkomst voor
de rechtbank van beroep niet wordt voorzien, wijst duidelijk aan dat het niet hooren van den afgevaardigde van het Zeewezen of van de gemeenschappelijke kas
de nietigheid van de beslissing van den
vrederechter niet medesleept.
Moest men, ten slotte,_ aannemen dat
het koninklijk besluit van 8 April 1940
wel dit hooren als een substantieele formaliteit aanzien heeft, dan zou · zicli de
vraag stellen of een koninklijk besluit de
gewone proceduur, zooals zij vastgesteld
is in de wet van 30 December 1939, geldig
kon aanvullen.
,
Die vraag moet een ontkennend antwoord krijgen. Laatstgenoemcle wet voorziet, ten bate van de uitvoerende macht,
geen dergelijke bevoegdheicl en de tUS"
schenkomst der afgevaardigden, waarvan sprake in artikel 12 van het besluit
van 8 April 1940, kan niet aanzien worden als een maatregel die zich opdrong
om de wet uitvoerbaar te maken.
Om deze redenen, heeft ondergeteekende advocaat voor het Hof van verbreking de eer, voor verweerster in cassatie,
te besluiten dat het U, zeer geachte Heeren, zou behagen, de voorziening af te
wijzen met veroordeeling van eischeres in
verbreking tot de kosten van verbreking_
en tot de wettelijke vergoeding van 150 fr.
a an verweerster.
ARREST.

Gezien het bestreclen vonnis dd. 19 November 1940, tusschen partijeri op tegenspraak gewezen door de rechtbank van
eersten aanleg te Antwerpen zetelende in
graad van beroep;
Over het eerste middel tot verbreking :
schending der artikelen· 1 en 12 van het
koninklijk besluit van 8 April 1940, houdende herinrichting der afdeeling « oorlogsrisico's )), bij toepassing der wet van
30 December 1929 op de Gemeenschappelijke Kassen der koopv.aardij en zeevisscherij, en, voor zooveel als noodig, van

-94m:tikel 6 van het koninklijk besluit van
12 Maart 1937, houdende inrichting der
bijzondere afdeelingen « oorlogsrisico's >>,
bij toepassing der wet van 30 December
1929 op de Gemeenschappelijke Kassen
van koopvaardij en zeevisscherij; 453, alinea 2, van het Wetboek van Rechtspleging ; 10 der wet van 25 Maart 1841 op de
bevoegdheid, om reden dat het bet:wiste
vonnis ten onrechte het beroep heeft ontvangen door de verweerster in verbreking
gericht tegen de beslissing van den heer
vrederechter van het 4° kanton Antwerpen,
in datum van 3 Juli Hl40, daar artikel 12
van het koninklijk besluit van 8 April
1940 voornoemd, welk bevoegdheid toekent aan den vrederechter aangeduid in
artikel 31 der organieke wet van 30 December 19!9, ten einde te beslissen over
betwiste gevallen: in zake oorlog!jrisico's,
geen enkele beschikking inhoudt die zou
toelaten aan te nemen dat de opstellers
van gezegd besluit, :wat betreft die soort
van processen, den regel van den dubbelen graad van rechtsmacht, aangeduid. in
artikel 31 der organieke wet, zouden wil~
len behouden hebben, processen voor dewelke zij een speciale proceduur inrichten, omringd door aanvullende waarborgen, hetgeen noodzakelijkerwijze de beslissingen uitgesproken door gezegden vrederechter moet doen beschouwen als
zijnde geveld in laatsten aanleg :
Overwegende dat het bestreden vonnis
gewezen is over een' eisch tot vergoeding
voor een arbeidsongeval voortvloeiend uit
oorlogsrisico, en overkomen aan een zeeman, voordeel trekkend uit de wet van
30 December 1929;
Overwegende dat, zooals staat te lezen
in de inleiding van het koninklijk besluit
van_ 8 April 1940, de ongevallen door oorlogsrisico niet uitgesloten zijn van de toepassing van voormelde wet; :waaruit volgt
dat deze beschikkingen het vonnissen der
geschillen over die soort ongevallen beheerschen;
Overwegende dat het daaropvolgend koninklijk besluit, op dat gebied genomen,
enkel als voorwerp kan hebben te voorzien in de uitvoering van de wet, zonder
er aan te derogeeren ;
Overwegende dat het koninklijk besluit
van 8 April 1940, genomen is, zooals het
trouwens verklaart, krachtens de wet van
30 December 1929, en dat het als eenig
voorwerp heeft in dezer uitvoering te
voorzien, in zoover het de uitbreiding
gelclt van haar voordeelen tot het vergoeden der arbeidsongevallen aan zeelieden
door oorlogsrisico veroorzaakt;
Overwegende dat geen enkel der beschikkingen van het besluit derogatie ·inhoudt van de regelen -over de bevoegdheid
en den aanleg, die door de wet van 30 December 1929 zijn gesteld voor het vonnissen der geschillen betreffende de arbeidsongevallen a an zeelieden overkomen;

Overwegende, in 't bijzonder, clat zulk
een derogatie niet voorkomt in ai;tikel 12
van het koninklijk ·besluit, dat uit het
koninklijk besluit van 12 Maart 1937 is.
overgenomen, en luidens :welk « de vrederechter. bevoegd om kennis te nem~n
van de rechtsvordering betreffende de vergoeding aan de .zeelieden of hun rechthebbenden verschuldigd, krachtens de wet
van 30 December 1929 beslist, na een afgevaardigde _van de gemeenschappelijke
kas en een afgevaardigde van het bestuur
van het Zeewezen gehoord te hebben, over
de betwiste gevallen in zake oorlogsrisico's » ·
Ove~wegende inderdaad, dat deze bepaling, al brengt ze in de rechtspleging een
voorschrift dat op dat bijzonder gebiecl
als noodzakelijk voorkomt, toch naar het
stelsel der wet waarvan ze de uitvoering
regelt, verwijst;
En overwegende dat, luidens artikel 31
van voormelde wet, de rechter bevoegcl
om kennis te nemen van de betwistingen
die zij voorziet, slechts tot de :waarde van
300 frank in hoogsten aanleg kan beslissen;
.
Overwegende dat uit clie bescliouwingen
volgt dat het bestreden arrest, door in de
zaak het beroep te ontvangen, ver van de
wet te overtreden, zich er juist heeft naar
geschikt ; ,
.
Over het tweede middel : schending der
artikeleli 1 en 12 van het koninklijk besluit van 8 April 1940, houdend herinrichting der afdeelingen cc oorlogsrisico's >>, bij
toepassing der wet van 30 December 1929
op de Gemeenschappelijke Kassen voor
koopvaardij en zeevisscherij, en, voor_
zooveel als noodig, van artikel 6 van het
koninklijk besluit van 12 Maart 1937, !louderide inrichting der bijzondere afdeelingen cc oorlogsrisico's », bij toepassing der
wet van 30 December 1929 op de Gemeenschappelijke Kassen voor koopvaardij en
zeevisscherij, om reden dat het bestreden
vonnis over een betwist geval in zake oorlogsrlslco's beslist heeft zonder een afgevaardigde van het bestuur van het Zeewezen gehoord te hebben, zooals het door
voornoemd artikel 12 voorgeschreven is,
des te meer dat het blijkt uit de bescheiden der rechtspleging dat de afgevaardigde in eersten aanleg ook niet gehoord
werd;
Overwegende dat het blad der terechtzitting v66r den rechter gehouden niet
voorgelegd is,· en er uit geen enkel der bij
de voorziening gevoegde stukken blijkt
dat er in de zaak zonder voorafgaand verhoor van een afgevaarcligde van het beheer van Zeewezen zou beslist geworden
zijn; dat het middel dus in feite niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; ver.oordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot de vergoeding van 150 fr.
jegens de verweerster.
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Vacantiekamer. -

Vo.orzitter, H. Soenens, raadsheer waarneinend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Bail.
GeUjkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt. - Pl.

MMrs Marcq en Van Leynseele.

,VACANTIIDKAMER. -

2 September 1942.·

OVERSPEL.- MEDEPLICH'I'IGE.- WETTE·
LIJK BEWIJS. - BEKENTENIS OPGETEEKEND
DOOR POLITIECOMMISSARIS EN ONDER'XEEKEND
DOOR BEKLAAGDE.
Het wettelijk bewijs van het wwnbedrijf
van medeplichtigheid aan ovm·spel kan
.volgen uit een belcentenis van den medeplichtige, opgeteelcend doo1· den met
het onderzoek belasten politiecommissaris en onde1·teekend door belclaa:gde (1).

in zijn. proces-verbaal opgenomen, en door
het handteeken van den beklaagde bevestigd ; dat het aldus eene gepaste toe passing van artikel 388, alinea 2, van het
Strafwetboek heeft gedaan;
Dat het rniddel in rechte niet opgaat;
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 overeenkomstig
de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.
2 September 1942. - Vacantiekamer. Voo1·zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Wilde. - Gelijkluidende canol., H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

(Strafwb., art._ 388.)
(FRANOKX.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest door het
Beroepshof te Gent op 14 Jariuari 1942
gewezen;
Over het eenig middel tot verbreking :
schending van artikel 388, ~ 2, van het
Strafwetboek, doordat het Hof van beroep van Gent beslist tegen deze stellige
wetsbepaling en tegen de besluiten genamen door betichte en neergelegd ter zitting van 13 Januari 1942, dat de zoogezegde bekentenis, gedaan aan den politiecommissaris en onderteekend door den
-medeplichtige, het bewijs is, naar luid
van alinea 2 van artikel 388 -van het
Strafwetboek;
Overwegende dat · artikel 388, alinea 2,
van het Strafwetboek overgenomen is van
het Strafwetboek van 1810, artikel 388,
alinea 2;
Overwegende dat nit de voorbereidende
werken van dit artikel blijkt dat de wetgever, in deze kiesche materie, het bewijs door getuigen of door mondelinge bekentenis heeft willen uitsluiten, om
slechts· toe te laten het bewijs door geschriften, door den beklaagde geschreven;
dit, wegens de gevaren en de onzekerheden van. die eerstgenoemde bewijsmiddelen ·
O~erwegende dat die gevaren verdwijnen, ais' er een stuk bestaat, door den beklaagde geteekend, en de bekentenis zijner plichtigheld inhoudende, zelfs indien
clit stuk door hem niet geschreven werd;
Overwegende dat het bestreden arrest
terecht als wettelijk bewijs de bekentenis aanneemt, door een politiecommissaris
(1) Zie verbr., 15 Januari 1934 (Bull. en
PAsrc., 1934i, I, 141).

VACANTIIilKAMER. --.:.

2 September 1942.

VERKEER.- SNELRIJDEND WEGGEBRUIKER.
- VERMOGEN OM HET MIDDEN DER BAAN TE
VOLGEN. - VOORWAARDEN.
De toepassing van a1·tilcel 28 van het koninklijk besluit van 1 Feb1-uari 1934,
luidens hetwelk de snekijclende weggeb·mike1· indien cle baan v·rij is en een
aanmtU~nde ve1",01"dening het niet ve1:biedt, het midden de1· baan mag volgen,
·is onde1·wo1·pen aan de voo1·waarde dat
de weggebruike·r zich in vlaklce veld bevi-ndt.

(MONTEVERDI,

1'.

REYNDERS.)

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 8 Januari 1942 gewezen door het Hof van beroep te Luik;
Over het derde middel : schending van
artikel 97 der Grondwet voor zooverre als
noodig van artikel 28 van het koninklijk
besluit van 1 Februari 1934 houdende het
algemeen reglement op het vervoer en het
verkeer, doordat het bestreden arrest niet
vaststelt dat het ongeval zicll in het open
veld voordeed, zoodat het uwe hooge
rechtsmacht in de onrnogelijkheid stelt
zicll te vergewissen of, in de stelling der
aangeklaagde beslissing, de voorwaarden
van toepassing van artikel 28 van het algemeen reglernent op het verkeer wei vereenigd waren en, zoodoende, de wettelijklleid der beslissing na te gaan :
Overwegende dat het arrest, om den
verweerder ·van alle verantwoordelijkheid
voor het ongeval te ontslaan, daarop
wijst dat de verweerder door · het algerneen reglernent op het verkeer en het
vervoer gerechtigd was met zijn auto in
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het midden van den riJWeg, die 6 meter
breed was, te rijden;
Dat het arrest aldus ter zake toepassing heeft gemaakt van artikel 23 vim het
koninklijk besluit dd. 1 Februari 1934
welk in afwijking van den door arti:
kel 27, § 1, gehuldigden regel bepaalt dat
<<in het vlakke veld, behalve op de in
artikel 29; bedoelde' plaatsen, mag de snelgaande weggebruiker, indien de rijweg
vrij is en indien een aanvullend reglement
er zich niet · tegen verzet, het midden van
den rijweg volgen >>;
Overwegende dat er tot toepassing van
die bepaling uitdrukkelijk vereischt wordt
dat de weggebruiker zich in het vlakke
veld zou bevinden ;
Dat het bestreden arrest desondanks
niet vaststelt dat het ongeval zich in het
vlakke veld heeft voorgedaan, zoodat het
Hof in de onmogelijkheid verkeert na te
gaan of de door voormeld artikel 28 vereischte voorwaarden al dan niet vereenigd waren;
Dat het arrest mitsdien artikel 97 der
Grondwet schendt;
.
Overwegende dat het onderzoek ·naar de
andere voorgestelde middelen van alle belang ontbloot wordt;
.
Om die redenen, het Hof verbreekt
het bestreden arrest, voor zoover het
over de door de aanlegster ingestelde
vordering uitspraak heeft gedaan; beveelt dat het 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 gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt den verweerder tot
de kosten; verwijst de zaak, aldus bepaald, naar het Hof van beroep te Brussel.
2 September 1942. - Vacantiekamer. -~
Vooni!itte'l', H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·sla:ggevm·. H. De,
Wilde. - Geltjlcluidende concl., H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

tevens de vom·schritten die niet worden nageleefd en de voorwaarden die
niet werden vervuld, te vm·melden (1).

(PELGHOMS.)
ARREST.
Gezien de voorziening gericht tegen · het
arrest den 25 Februari 1942 geveld door
het Beroepshof van Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling;
.
Gelet op voormeld arrest ;
Over het eenig middel tot verbreking
schending van artikel 97 der Grondwet'
doordat het bestreden arrest niet gemoti:
veerd is;
Overwegende dat het bestreden arrest
er zich bij beperkt te verklaren, dat << aan
al de voorschriften en voorwaarden der
wet van 25 April 1896 niet voldaan
geweest is>> en de vraag tot eerherstelling zonder meer verwerpt ;
,
Overwegende dat de onduidelijkheiO.
van die beweegreden niet toelaat na te
gaan, aan welke voorschriften of voorwaarden de vraag tot eerherstelling niet
voldaan heeft, en dat het Hof zich in de
onmogelijkheid bevindt, zijn contr<ne uit
te oefenen ;
Dat het middel dus gegrond is ·
Om die redenen, het Hof verb~eekt het
bestreden arrest; beveelt dat het onderhavig arrest ov,ergeschreven zal worden
op de registers van het Hof van beroep
te Brussel en dat melding ervan zal geniaakt worden op den kant van de vernietigde beslissing ;kosten te dragen door
den Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
2 September 1942. - Vacantiekamer. Voo1·zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Wilde. - Gelijlcluidende concl., H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

VACANTIEKAMER. ~

vACANTIEKAMElL

~

2 September 1942.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- ARREST
DAT EEN VRAAG TOT EERHERSTELLING VERWERPT. - VERWERPING GEGROND OP DE ENKELE VERKLARING . (( DAT AAN AL DE VOORSCHRIFTEN EN VOORWAARDEN DER WET VAN
25 APRIL 1896 NIET VOLDAAN IS ll. - ARB EST NIE'l' WETTELIJK MET HEDENEN OMKLEED.
Is niet wettelijlc met redenen omlcleed het
an·est dat, om een v1·aag tot eerherstel
te verwerpen, er zich bij bepaalt
vast te stollen dat niet aan a'l de voorsch1·itten en voorwaa1·den van de wet
11an 25 April 1896 is voldaan, zonder

2 September 1942.

REGELING VAN RECHTSGEBIED. STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE HAADKAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF NAAH DE
POLITIERECHTBANK . WORDT VEHWEZEN.
VONNIS YAN ONBEVOEGDVEHKLAHING YAN DEN
POLITIERECHTEH, GEGROND HIEROP DAT, NA
DE BESCHIKKING TO'f VERWIJZING, EEN OMSTANDIGHEID IS GEBLEKEN WAARUIT VOLGT
DAT RET FElT BIJ DE WET .MET EEN STHENGERE COHHECTIONEELE STRAF WORDT BESTRAFT ALS DIE BEPAALD VOOH RET DOOR DE
RAADKAMER BENAAMD MISDRIJF. - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. - YERWIJZING
. (1) V ergel. verb1· ., 8 Juli 1935 (Bull.
PASTC., 1935, I, 305).

en

-97VAN DE ZAAK NAAR DEZELFDE RAADKAMER, ANQERS SAMENGESTELD.
Wo,n1teer. de raadkarner, rnet aanneming
van vm·zaohtende omstandigheden, den
dader van een als wanbedrijf benaamd
feit naa1· den politieTeohtel· heett verwezen, en deze TeohteT zioh onbevoegd
veTklaa1·d heeft orndat, na de besohikking tot verwijzing, een ornstandigheid
aa11 het lioht .is gekomen, waai"Uit volgt
dat het feit bij de wet met een zwadd·del·e oon·eotioneele st1·at woTdt bestmtt
(lan degene die voo1· het in de besohikking benaamd feit is voo1·zien, ondm·zoekt het Hot van veTbreking, waaTbij,
een vm·zoek tot 1·egelin{J van I'Cohtsgebied is ingediend, of de vaststelling van
den Teohter als eoht vom·Jcomt en, indien zulks het geval is, veTnietigt het
de besoMkking, met veTwijzing van de
zaalc naaT dezelfde 1·aadkamer, anders
samengesteld.
,

(PR.OCUREUR. DES KONINGS TE MARCHE, T. ADAM
EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied op 27 Mei 1942 ingediend
door den H. procureur des konings bij de
rechtbank van eersten aanleg te Marche~
en-Famenne;
Overwegende dat de raadkamer der
rechtbank van eersten aanleg te Marcheen-Famenne, bij beschikking . dd. 9 December 1941, de genaamde Amelie Adam,
weduwe Hubert Jacot, huisb:oudster, ge~
boren op 4 April 1895 t~ W aha el;l er gehuisvest, naar de bevoegde politierechtbank heeft verwezen -uit hoofde van « te
Waha, op 11 November 1941, vrijwiliig
slagen te hebben toegebracht aan Cyrus
Boudoux, beeedigde bijzondere wachter
noch in de uitoefening nooh · ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening, met omstandigheid van werkonbekwaamheid voor zooveel als recht ll,
feiten voorzien door artikelen 398 en 399
van het Strafwetboek;
Overwegende dat de politierechtbank te
Marehe-en-.Famenne zich, bij vonnis dd.
13 Januari 1942, onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen over de betichting ten laste van Amelie Adam, :;tls.ook over de samenhangende overtredingen
van lichte gewelddaden en mondelinge beleedigingen welke door den Olfficier van
het openbaar ministerie · bij de politie·
rechtbank te Marche-en-Famenne, ten
1aste van Cyrus Boudoux waren gelegd
geweest; dat die beslissing van onbevoegdheid hierop gegrond is dat de
wachter Cyrus· Boudoux·op het oogenblik
-der feiten in de uitoefening van zijn be-diening van bijzonderen wachter stond en
dat de aan Amelie Adam verwetene feivEnnR., 1942.- 7

ten dus een inbreuk uitmaakten op artikelen 280 en 281 van het Strafwetboek;
Overwegende dat deze twee beslissingen kracht van gewijsde hebben bekomen
en dat uit hun tegenstrijdigheid een negatief geschil van rechtsgebied ontstaat
dat den gang van het gerecht belemmert;
Overwegende dat uit de rechtspleging
na de beschikking van verwijzing schijnt
te blijken tlat Cyrus Boudoux op het oogenblik der feiten in de. uitoefening van
zijn · bediening van bijzonderen wachter
stond;
: Dat de inbreuken te zijnen laste gelegd verknocht zijn met deze verweten
a an Amelie Adam;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, vernietigt de hierboven
bedoelde beschikking van de raadkamer
der rechtbank van eersten aanleg te,Marche-en-Famenne de dato 9 December 1941;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers dier
rechtbank en dat melding er van zal gemaakt worden op den kant van de vernietigde beschikking; verwijst de zaak naar
de raadkamer van de rechtbank van eer'sten aanleg te Marche-en-Famenne, anders samengesteld.
2 September 1942. - Vacantiekamer. VooTzitteT, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter.
V e1·slaggever,
H. Louveaux. - Gelijkluidende oonolusie,
· H; Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
VACANTIEKAMiiJR. -

2 September 1942.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. - CONCLUSIE NIET BEANTWOORD. - VONNIS NIET WETTELIJK ·ME'l'
REDENEN OMKLEED.
Is niet wettelijlc met 1·edenen omkleed
het vonnis dat den eisoh van de buTgerlijlce partij geg1·ona verlclam·t, zonder
de door beklaagde in zijn 1·egelmatig ge
nomen oonolusie opgeworpen veTweermiddelen te beantwoorden. (Grondw.,

art. 97.)
(LEDOYEN EN ANDEREN, T. COSEMANS EN ANDEREN.)
ARREST (UITTREKSEL)
Gelet op het bestreden vonnis op 7 Januari 1942 gewezen door dp correctioneele
rechtbank te Luik, uitspraak cloende in
graad van hooger beroep;
Voor zooverre de voorzieningeh ingediend zijn tegen de beslissing gewezen
over de burgerlijke vordering door Fran<;ois Herzet uitgeoefend tegen de aanleggers:
.
Over het eenig iniddel : schending van
artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 der Grondwet,
161, 163, 176, 408 en 413 van het Wetboek
0
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van Strafvordering, doordat het vonnis
de conclusH!n van de aanleggers niet beantwoordt :
Overwegende dat de aanleggers in regelmatig genomen conclusH~n v66r den rechter in hooger beroep ingeroepen hebben
« dat de burgerlijke partij Herzet een bezwaar inbrengt dat evenzeer overdreven
is als van bewijs ontbloot ll, dat inderdaad, na een werkloosheid van•elf dagen
die hem betaald werd, Herzet zijn werk
heeft hervat en dat uit de geneeskundige
getuigschriften blijkt dat dit licht ongeval voor de burgerlijke partij geen enkel
objectief gevolg heeft achtergelaten; dat
er dus geen aanleiding bestaat aan zijn
eisch recht te doen welke gegrond is op
subjectieve bevestigingen, vastgesteld door
een geneeskundig getuigschrift na de aanstelling; dat het evenzoo is nopens een
tandoperatie en dat cle kosten daarenboven niet ten genoege van rechte gerechtvaardigd zijn ll ;
« Dat een schadevergoeding van maximum 1000 frank, naar het schijnt, al!e
schade zoowel materieele als moreele
welke Herzet heeft kunnen lijden, zeker
voldoend zal herstellen ll ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
alleenlijk vaststelt dat de eerste rechter
de feiten juist heeft beoordeeld en, dienvolgens, het vonnis a quo bevestigt dat
de aanleggers veroordeelt een som te betalen· van 3000 frank aan de burgerlijke
partij Herzet en aan deze laatste akte
verleent van het voorbehoud .dat ze
maakt;
Overwegende dat de eerste rechter zelf
zich er bij bepaald had vast te stellen
dat de som van 3000 frank deze was
welke ex wquo et bono mocht vastgesteld
worden;
wa·aruit volgt dat het bestreden vonnis
de door de aanleggers inger.oepene verweermiddelen niet heeft beantwoord en
clat het artikel 97 der Grondwet, in de
voorzieningen bedoeld, heeft geschonden;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis voor zooveel het uitspraak heeft gedaan over de vordering
door de burgerlijke partij Fran(;ois Herzet ingesteld tegen de aanleggers ; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers der rechtbank van
eersten aanleg te Luik en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant van
·de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt de voorziening voor 't overige; veroordeelt den verweerder Herzet tot een
vierde der kosten, laat het overige ten
laste van de aanleggers; veroordeelt dezen tot een vergoeding van 150 frank jegens ieder der verweerders Victor Cosemans, Luigi Moro en N. V. Charbonnages
de Gosson-La Haye et Horloz reunis·;
verwijst de zaak aldus bepaald naar de
·correctioneele rechtbank · te Hoei, zetelende in graad van beroep.

2 September 1942. -

Vacantiekamer. -

Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. De
Wilde. - GeUjkl. conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, advocaat genenial.

VACANTIEJKAMER. -

9 September 1942.

GERECHTELIJKE

UITWINNING.

ARREST DAT HET BESLAG GELDIG VEl\KLAART.
BEPALING IN HET ARREST VAN DEN DAG
VUUR DEN VERKOO~- 0NWETTELIJK.

Is onwettelijk de bepaUng waarbij in een
arrest, hetwelk een onrom·end beslag
geldig verklaart, de dag vuor .den ve1·koop w01:dt aangewezen. (Wet v. 15 Au-

gustus 1854, art. 32, gewijzigd door artikel 3, § 1, van het besluit van 13 September 1940.)
(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. DEMEUNIER.)
ARREST,

Gelet op het bestreden arrest op 25 Januari 1941 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het eenig middel tot verbreking :
schending van artikel 32 der wet van
15 April 1854 op de gerechtelijke uitwinning, zooals het gewijzigd werd door artikel 3 van het besluit van 13. September
1940 betreffende uitstel van betaling en
houdende wijziging van gezegde wet, en
voor zooveel als noodig van dit artikel 3,
doordat het aangeklaagd arrest, alhoewel het beslag op onroerende goederen
door den aanlegger ten laste van den verweerder gedaan goed en geldig verklaart,
bevolen hel)ft dat op Maandag 17 Februari 1941 tot den verkoop van het in,
beslag genomen onroerend goed zou overgegaan worden bij tusschenkomst van den
bevoegd(m H. vrederechter, dan wanneer,
krachtens het nieuw hierboven vermeld
artikel 32, zooals het bij artikel 3 van het
besluit dd. 13 September 1940 gewijzigd
werd, de dag van den ve.rkoop door den
vrederechter zal vastgesteld worden in
de door de wet bepaalde perken :
Overwegende dat, krachtens, artikel 3.
van het besluit van 13 September 1940,
houdende wijziging van de wet-van 15 Augustus 1854 op de gerechtelijke uitwinning «de dag van den verkoop door den
vrederechter zal worden vastgesteld )) ;
Overwegende dat het aangeklaagd\ arrest, door op eigen gezag den dag voor
den verkoop vast te stellen, de in 't middel bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, het _Hof verbreekt het.
bestredeh arrest, doch slechts voor zooveel het op Maandag 17 Februari 1941 deu
dag van den verkoop heeft vastgesteld;
beveelt dat onderhavig arrest zal overge- ·

- i

-99schreven worden op de registers van het
HDf van beroep te Brussel en dat melding
ervan zal gedaan worden op den kant van
het gedeeltelijk vernietigd arrest ; veroordeelt den verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak alzoo bepaald naar het
Hof van beroep te Luik.
9 September 1942. - Vacantiekamer. Voorzitte1·, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Bail.
Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

2e

KAMER.· -

16 September 1942.

(Twee a1'f'esten.)

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
BENUTTIGING VAN DE NIET VROEGE-AARDAPPELENOOGST VAN 1941. - ACHTERHOUDEN OF
BEZIT, OP ONRECHTMATIGE WJ;JZE EN MET
WINSTOOGMERK, VAN AARDAPPELEN. VERZUIM, NA DE TOEGELATEN VOORAFNEMING, HET
OVERSCHOT VAN DEN OOGST TE BEHOUDEN' EN
AF TE LEVEREN VOOR DE VOEDSELVOOR.ZIENING.
VooHWAAHDEN VAN HET MISDRIJF.

H et om·echtmatige achtm·houden en bezit, met winstoogmerk, van ni'3t vroege,
van den oogst van 1941 vom·tlcomende
aardappelen, evena:ls de schending van
de veTplichting om, ten behoeve van de
voedselvoorziening der 6evolking, het
oveTschot van den oogst, na de toegelaten voo·ratneming, te behouden en at
te leveTen, Onderstellen of wel dat, de
overtreder niet de hoeveelheid aa1·dappelen, die ·hij verplioht was te bewa1·en
_ ·voor de voedselvoo1·ziening, heett behouden, of wel dat, al heett hij ze behouden, hij in gebre1ce gebleven is ze
a;f te leveren, wannem· hij daartoe het
bevel heett gelcregen. Het bestaan van
deze misdrijven lean niet wo1·den afgeleid uit het enkel teit dat de vom·tbrenger een gedeelte van zijn oogst heett
verborgen gehouden of dat hij aan de
cont1·oletws een valsche ve1'lclaring heett
afgelegd aangaande de hoeveelheid
aM"dappelen, die hij op dat oogenblik
bezat. (Besl. van 5 Juli 1941, artt. 1, 2,

6, 10, 14; besl. van 16 Augustus 1941,
art. 1.)
EERSTE ARR-EST.
(PROCUREUR. GENERAAL TE
T.. LEON WA"'LKENS.)

GENT,

Gelet op het bestreden arrest op 3 Februari 1942 gewezen door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Gent;
Over het eenig middel : schending ·of
verkeerde toepassing van artikelen 1, 2, 6,
10 en 14 van het besluit van 5 Juli 1941
betreffende de benuttiging van den oogst
der niet-vroege aardappelen, en artikel 1

van het besluit van 16 Augustus 1941 tot.
verzwaring van de straffen voor sommige
misdrijven tegep de wetsbepalingen bet:reffende de voeds·elvoorziening en de
rantsoeneering in zake broodgraangewassen, aardappelen endroge peulvruchten :
·Overwegende dat de verweerder beticht
was van te Huise, op 18 December 1941 :
A. Met winstbejag en in strijd met de
voor de benuttiging van den oogst geldende voorschriften, circa 10.000 kg.
aardappelen te· hebben behouden of voorhanden gehouden, met de omstandigheid
dat het misdrijf begaan werd -door een
producent en aldus geacht wordt uit
winstbejag te zijn gepleegd en dat de
waarde van de producten, eet- of koopwaren die het voorwerp van het misdrijf
uitmaken, 1.000 frank overschrijdt;
B. Producent van ten minste een are
niet-vrDege aardappelen, na de wettelijke
voorafnemingen gedaan te hebben, het
overige van zijn aardappelproductie niet
voor de bevoorrading van de bevolking
te hebben bewaard of geleverd ;
Overwegende dat uit de vereeniging der
in 't middel bedoelde teksten blijkt dat de
hierboven vermelde betichtingen noodzakelijk veronderstellen ofwel dat de overtre(\er onder· zijn bewaring de hoeveelheden aardappelen niet heeft gehouden welke
hij voor de bevoorrading moest bewaren,
ofwel dat, alhoewel hij ze bewaard heeft,
hij in gebreke is gebleven ze te leveren
wanneer zulks hem bevolen werd door de
Centrale « Aardappelen ll hetzij rechtstreeks. (besluit dd. 5 Juli 1941, art. 10),
hetzij door tusschenkomst van het gemeentebestuur (besluit dd. 5 Juli 1941,
art. 14, § 3) ;
Overwegende dat het ·bestaan, in zake,
van het een of het ander dezer strafbare
feiten niet blijkt uit de vaststellingen van
het aangeklaagd .arrest; dat uit dit laatste daarentegen voortvloeit dat de hoeveelheden aardappelen welke de verweerder voor de bevoorrading moest bewaren
bij hem en in zijn bezit 'waren, en anderszijds, dat op den datum waarop pr·oces·verbaal te zijnen laste gesteld werd, hij
nog geen leveringsbevel had gekregen uit.gaande hetzij van de Centrale « Aardappelen ll, hetzij van het gemeentebestuur;
Overwegende dat .de rechter in hooger
beroep, door in dezen staat der feiten het
. v66r hem gebrachte bevel van niet-vervol~
ging te bevestigen, de in 't middel ingeroepene beschikkingen geenszins heeft geschonden, doch ze juist heeft toegepast;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; legt de kosten ten laste van
den Staat,
TWEEDE ARREST.
(PHOCUREUR GENER.AAL TE GENT,
T, LEOPOLD CORIJN.)

Gelet op het bestreden arrellt ·op 4 April
1942 gewezen door de kamer van inbe-

-- 100 -schuldigingstelling van het Hof van beroep te Gent;
Over het ee:O:ig middel :, schending yan
artikelen 1, 2, 6, 10 en 14 van het besluit
van 5 Juli 1941 betreffende de benuttiging van den oogst dl:)r niet-vroege aardappelen en artikel 1 van het besluit van
16 Augustus 1941 tot verzwaring van de
straffen voor sommige misdrijven. tegen
de wetsbepalingen betreffende de voedselvoorziening en de rantsoeneering in zake
broodgraangewassen, aardappelen en droge peulvruchten :
Overwegencle dat de verweerder verdacht was van te Zeveren, op 25 November 1941 :
A) Met winstbej ag en in strijd met de
voor de benuttiging van den .oogst geldende voorschriften, eene hoeveelheicl van
ten minste 1.350 kg. aardapiJelen te hebben voorhanden gehouden;
B) Deze hoeveelheitl aardappelen niet
voor de bevoorrading der bevolking te
hebben geleverd of bewaard;
Overwegende dat uit de vereeniging der
in 't middel bedoelde teksten blijkt dat de
hierboven vermelde betichtingen noodzakelijk veronderstellen ofwel dat de overtreder onder _zijn bewaring de hoeveelheden aardappelen niet heeft gehouden
welke hij voor de bevoorrading moest bewaren, ofwel dat, alhoewel hij ze bewaard heeft, hij in gebreke is gebleven
ze te leveren wanneer zulks hem bevolen
werd door de Centrale « Aardapl)elen >>,
hetzij rechtstreeks (besluit del. 5 Juli
1941, artikel 10), hetzij door tusschenkomst van het gemeentebestuur (besluit
dd. 5 Juli 1941, art. 14, § 3) ;
Overwegende dat het bestaan, in zake,
van het een of het ander dezer strafbare
feiten niet blijkt uit de vaststellingen van
het aangeklaagd arrest; dat clit laatste
daartegen eroD wijst << dat uit de verklaring van den H. burgemeester van
Zeveren is gebleken dat- verdachte slechts
gehimden was aardappelleveringen te
doen op 2, 9 en 24 Decembl:)r 1941; dat
op 25 November 1941, datum van de vaststellingen der bekeurders hij dus geen onwettelijke achterhouding heeft gepleegd;
dat het feit dat verdachte op 25 Novem. ber 1941 een deel van zijn aardapiJeloDbrengst verborgen hield en aan de bekeurders een onjuiste aangifte deed van
het aantal aardapl)elen die hij thans nog
bezat slechts aanwijzing geven kan van
een voornemen later achterhouding te Dlegen of hoogstens van een poging van achterhouding, maar niet van een voltrokkene achterhouding; dat noch het voornemen alleen noch de poging van achterhouding onder ·de toepassing vallen van
de strafwet; dat dus geen voldoende aanwijzing van schuld bestaat tegenover verdachte en geen aanleiding bestaat tot verder vervolg » ;
Overwegend~ dat 1 de rechter in hooger

beroep, door in deze voorwaarden het
v66r hem gebrachte bevel van niet-vervolging te bevestigen, de in 't middel ingeroel)ene beschikkingen geenszins heeft geschonden, doch ze juist heeft toegepast ·
Om die redenen, het Hof ver:werDt 'de
voorziening ; legt de kosten ten laste van
den Staat.
16 Septembe~· 1942. - 2° kamer. - Voo·rzitte1·, H. Hodtim, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Fauquel.Gelijlcluidende cor~,clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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16 September 1942.

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. BESLUIT VAN 16 AUGUSTUS 1941 TOT VERZWARING VAN DE STRAFFEN -VOOR ZEKERE
MISDRIJVEN TEGEN DE VOEDSELVOORZIENING
EN DE RANTSOENEERING. - 0NTVANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE VORDERING AFHANKELIJK VAN EEN AANGIFTE DOOR DE ADMINISTRATIEVE JURISDICTIE.
De ontvankelijlcheid van de pltblielce vor(le1·ing tot toepassing van de st1-atfen
vom·zien bij het besl?tit va.n 16 Augustus
1941, betrettende de verzwa1·ing van de
stmtfen wegens zekere misdrijven tcgen de wcttelijke bepalingen op de voedsclvoorziening en de 1·antsoeneering in
broodg1·aan, aardappelen en droge moeskruiden, is athanlcelijk va~t het besta(ut
van een vom·atgaande aangitte van de
administratieve jurisdictie. (Besluit van
16 Augustus 1941, art. 1, § 1, en besluit

van 15 Februari 1941, art. 5.)
(DE ROYE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 13 December 1941 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het middel em officio : schending
van artikelen 5 van het besluit van 15 Februad 1941, 1, 7 en 8 van het besluit van
16 Oogst 1941 :
Overwegende dat de aanlegger, bij beschikking der raadkamer van de rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen del.
14 November 1941, naar de correctioneele
rechtbank van dien zetel verwezen werd
om, op 25 October 1941. te Antwerl)en en
te Moortsel de beschikkingen van artikel1, §§ 1 en 2 van het besluit van 16 Augustus 1941 te hebben overtreden; dat het
bestreden arrest het Hof van beroep bevoegd verklaart om van die iribreuk kennis te nemen, en den beklaagde veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van
twee maanden;
Overwegende dat, luidens artikel 1, § 1,
van het besluit van 16 Augustus 1941, opdat de. hoven en rechtbanken de .bij deze
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beschikking voorziene hoofdgevangenis(LUYPAERT, T. VAN CALSTER.J
straf mogen uitspreken, vereischt is dat
ARREST (UITTREKSEL).
de zaak bij hen aanhangig is gemaakt
geweest « overeenkomstig artikel 5 van
Gelet op het bestreden vonnis op 19 Fehet besluit van 15 Februari 1941 >> ;
Overwegende dat dit laatste artikel be- bruari 1942 gewezen door de ·con·ectioslist dat de publieke vordering v66r de neele rechtbank te Brussel, zetelende in
rechtbanken tot beteugeling van de in graad van beroep;
Omtrent het eerste miclclel : schending
artikel 1 bedoelde misdrijven sle~hts vervolgd wordt : 1° op aangifte van de :ad- van artikel 561, § 7, yan het Strafwetministratieve rechtS'macht, 2° in het ge- boek doorclat het bestreden vonnis de aanval van verhaal van wege den overtreder legster in verbreking veroorcleeld heeft,
tegen de administratieve beslissing ... >>, om, tegen de verweerster in verb~e~ing,
burgerlijke partij, anclere. bele.~digmgen
wat hier niet gebeurd is;
Overwegende dat uit het verband der te hebben gericht dan die biJ hoofdteksten blijkt dat de vordering van het stuk V titel VIII boek II, van het Strafopenbaar ministerie tot veroordeeling van wetboek voorzien; dan wanneer het an~
den overtreder op voet van het besluit mus inj7wiandi ontbrak, dam; de beleedivan 16 Augustus 1941, slechts, ontvanke- gingen gericht waren tegen _den. _echtgelijk is indien er een voorafgaandelijke noot van de verweerster en m ZIJn aanaangifte van de administratieve rechts- wezigheicl, en clan wannee~ niet bewezen
werd dat de aanlegster Wist dat de ve:r;macht bestaat;
Overwegende dat uit de aan het J;lof weerster aanwezig was en de beleedi...
van verbreking. overgelegde rechtsplegmg gende :woorden kon hooren :
Overwegende clat het bestreden vonnis
blijkt dat de aan den aanlegger- ten laste
gelegde feiten het voorwerp van derge- vaststelt dat nit het voorafgaand onderzoek en uit het onderzoek ter terechtzitlijke- aangifte niet hebben mtgemaakt;
Overwegende dat, de vervolging dus ting gedaan blijkt clat de aanlegster door
niet regelmatig aanhangig werd gemaakt haar woorden het. inzicht heeft gehad de
bij het Hof van beroep, dat dit laatste verweerster te beleedigen ; dat daardoor
bijgevolg, in schending van de in het mid- het bestreden vonnis beslist dat, zelfs
del bedoelde teksten, van de zaak heeft indien de beleedigingen gericht werden
kennis genomen · en de veroordeeling van tot den echtgenoot van de verweerster,
de aanlegster, · door ze uit te brengen,
den aanlegger heeft uitgesproken;
toch het inzicht heeft gehad de verweerOm die redenen het Hof verbreekt het st-er te treffen ;
liestreden arrest; 'beveelt dat onderhavig
Overwegende clat dergelijke beoordeearrest zal overgeschreven worden op de · ling bindend is ;
registers van het Hof van beroep te BrusDat het middel niet kan aangenomen
sel en dat melding er van zal gemaakt worden;
worden op den kant van het vernietigd
Om clie redenen, het · Hof verwerpt de
arrest· laat de kosten ten laste van den voorziening; veroorcleelt de aanlegster tot
Staat.' zegt dat er in den huidigen stand cle kosten.
der z~ak geen aanleiding bestaa:t tot ver16 September 1942. - 2" kamer.- Voorwijzing.
zitte1·, H. Hocllim, raadsheer :waarnemend
16 September 1942.- 2° kamer.- V001'- voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
zitter, H. Hod lim, .raadsheer waarnemencl
Gelijlcluidende concl7tsie, H. Roger
voorzitter.- verslaggeve1·, H. Fauquel.- Janssens de 'Bisthoven, aclvocaat geneGelijlcl7tidende conclusie, H. Roger Jansraul.
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
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KAMER. -

16 September 1942.

BELEEDIGINGEN. - KwAADWILLIG OPZET. - BINDENDE BEOORDEELING VAN DEN
RECHTER.
De rechte1· stelt bindend vast dat belclaagde het opzet heeft gehacl een bepaalclen pe1·soon te beleedigen, dan zelfs
wannem· cle beleedigende woo1·clen we1·den gericht tot een derde (1).

(1) Zie verbr., 10 Juli 1916 (Bull. en PAsrc.,
1917, I, 191).

KAMER. -

16 September 1942.

10 HOF VAN ASSISEN. -

0NDERZOEK
TER TERECHTZITTING. - LIJST VAN GETUIGEN DOOR BESCHULDIGDE BETEEKEND AAN RET
OPENBAAR MINISTERIE. - GEEN VERPLICHTING VOOR RET OPENBAAR MINISTERIE DIE GETUIGEN TE DAGVAARDEN.
2o HOF VAN ASSISEN.- VRAGEN AAN DE
JURY. - DEELNEMING_ VAN MEER BESCHULDIGDEN AAN DEZELFDE MlSDAAD. - GEEN WET
TELIJKE VERPLICHTING AAN DE JURY DE
VRAAG TE STELLEN BETREFFENDE DEN DATUM
VAN ELKE DAAD VAN DEELNEMING.

1o De beteekening van een lijst va;n get7tigen, doo1· belclaa·gde aan het o(len-

-102baar ministm·ie gedaan, brengt voor het
openbaiw ministerie niet de ve1plichting
mede om die getuigen v66r het Bot van
assisen te dagvaarden. (Wetb. v. Strfv.,

art. 315, alinea 2.) (1)
2° WanneeT mee1· pe1·sonen m· van beschuldigd zijn te hebben deelgenomen
aan dezelfde misdaad, vereischt geen
enkele wetsbepaling dat aan de juTy
de vraag 1JJordt gestelcl aangaande
den dat~tm waarop elke van de daden
van deelneming aa.n de misdaad we1·d
gepleegd. (Wetb. van Strafv., art. 337.)

(DE GEYTER EN ANDEREN.)
ARREST,
Gelet DP het bestreden arrest op 22 Mei
1942 gewezen door het Hof van assisen
van Oost-Vlaa:ilderen ;
Aangaande de voorziening ingesteld
door Albertine De Geyter ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 315, 317 en 408 van het Wetboek
van rechtspleging in strafzaken en 97 der
Grondwet, doordat, alhoewel de aanlegster aan het openbaar ministerie een lijst
van negentien getuigen had bekendgemaakt, een dezer getuigen noch gedagvaard noch verhoord werd;
·
Overwegende dat de beteekening van
den naam van een getuige aan het openbaar ministerie dit laatste de verplichting
niet Dplegt dezen getuige te doen dagvaarden;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel : schending van
artikel 337 van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, doordat geen vraag
aan de jury werd gesteld nopens de niede,plichtigheid wegens hulp of bijstand;
Overwegende dat de achtste vraag,
hoofdvraag betreffende de mededaderschap en volgende uit de akte van beschuldiging, door de jury bevestigend beantwoord ·werd, zoodat het zonder belang
wordt in welke bewoDrdingen de negende
vraag, subsidi'\ire vraag 'betreffende de
medeplichtigheid, opgesteld werd, dewijl
de jury op deze vraag geen antwoord
meer moest geven ;
Dat het middel, bij gebreke van belang,
niet ontvankelijk is;
Over het derde middel : schending van
artikel 337 van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, doordat er aan de·
jury niet gevraagd werd op welken datum
de aanlegster het voorstel aan een medebeschulcligde zou gedaan hebben het
slachtoffer van kant te maken;
Overwegende dat noch door vDormeld
trtikel 337, noch door eenige andere wetsbepaling is vereischt dat de jury ondervraagd worclt nopens den datum waarop
(1) Zie verbr., 14 Juli 1902 (Bull. en PAsrc.,
1902, I, 312).

elke daad van deelneming aan het vaststaande misdrijf werd bedreven;
Dat het. middel rec'·telijken grondslag
mist';
En overwegende, betreffende de voorzieningen door al de aanleggers ingesteld,
dat 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 en veroordeelt de aanleggers tot de kosten.
16 S"eptember 1942. - 28 kamer. - V001'zitteT, H. Hod lim, raadsheer ·waarnemend
voorzitter. - · Vet·slaggever, H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.
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17 S,eptember 1942.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING BEANTWOORDT NIET EEN BIJ . CONCLUSIE
VOORGEDRAGEN VERJWEERMIDDEL. - NIET
WETTELIJK MET REDENEN OMKLEED.
Is niet wettelijk met redenen omkleed de
beslissing di.e een partij veT001'deelt tot
betaUng van een onderhoudsuitkeering,
zonder een doo·r deze pa1·tij bif conclus·ie voorged1·agen veTweermiddel te beantwoorden. (Grondw., art. 97.)

(R. BALLIEUX, T.

G.

BALLIEUX.)

ARREST,
Gelet op het bestreden vDnnis op
18 April 1941 gewezen door de rechtbank
van eersten aanleg te Charleroi zetelende
in hooger beroep;
Over het eerste middel en het eerste
onclerdeel van het tweede middel : scherrding van artikel 97 der Grondwet, daar
het bestreden vonnis de aan den rechter
over den grond onderworpene conclusies
niet heeft beantwoord : ·
Overwegende dat de aanlegger, door
den eersteil rechter verDordeeld · om aan
den verweerder, zijn vader, maandelijks
75 frank tot onderhoud uit te keeren,
v66r de rechtbank in hooger beroep een
conclusie heeft genomen waarin hij als
verweermiddel tegen de vordering staande
hield : << 1° dat deze vordering niet ontvankelijk is, Dmdat verweerder zijn familie gansch verlaten heeft sedert 1913, en
dat de Quders die hun kinderen verlaten
hebben het recht niet hebben Qm van die
meerderjarig geworden kinderen een uitkeering tot onderhoud te vorderen; 2° dat
de verweerder zijn staat van behoefte
niet bewijst en dat, ingeval deze staat
wezenlijk is, hij dan uitsluitend het gevolg is van luiheid; 3° dat hijzelf zon-
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der geldmiddelen is, en dat hij door zijn
schoonvader onderhouden wordt »;
Overwegeride dat het bestreden vonnis
slechts dit laatste verweer beantwoordt :
het rechtvaardigt het bedrag van 75 fr.,
door den eersten rechter toegekend, bij
de beschouwing dat het feit voor den aanlegger met zijn vrouw en zijn kind bij
zijn schoonvader geherbergd te zijn, clezen
laatste niet nooclzakelijk ontslaat van de
_verplichting aan den aanlegger een beperkt loon te storten voor -de diensten
welke hij blijft bewijzen;
Overwegencle dat het zonder antwoord
laat het verweer van den aanlegger, gesteund op de onwaardigheid van den verweerder, op de werkelijkheid en de oorzaak van zijn staat van behoefte;
Overwegencle dat het dus niet met redenen omkleed is en dienvolgens artikel 97 der Grondwet ill 't middel bedoeld
schendt;
Om die redenen, het Hof, en zonder
- acht te slaan op het tweede gedeelte van
het tweede middel, verbreekt het bestreden
vonnis · beveelt dat het onderhavig arrest
zal ove'rgeschreven worden op de registers
der rechtbank van eersten aanleg te Charleroi en dat melding er van zal gemaakt
- worden op den kant- cler vernietigde beslissing; veroordeelt den verweercler tot
de kosten; verwijst de zaak naar de
rechtbank van eersten aanleg te Bergen,
zetelende als rechter in hooger beroep.
17 September 1942. - 1" kamer. - V:om·H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
_Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
zitter,
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17 September 1942.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. P ARTIJ AANVOEREND DAT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TEGENl'ARTIJ ERKEND WERD
DOOR EEN VOORGAAND VONNIS, DAT DEFiiUTIEF
IS EN IN KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN. BESLISSING ER ZICH BIJ BEl'ERKEND TE VERKLAREN DAT EEN TUSSCHENVONNIS DEN RECHTER, DIE HET HEEFT GEWEZEN, NIET lliNDT. BESLISSING NIET .MET REDENEN OMKLEED.
Beantwoordt niet de conclusie en is derhalve niet wettelijk met redenen omkleed de beslissing die, dan wanneer
een partij bij c&nclusie aanvoerde dat
het .beginsel van de verantwoordelijkheid der tegenpartij werd erkend door
een voorgaand vonnis, dat definitief is
en in kracht van uewijsde is gegaan,
er zich bij bepaalt te verklaren dat een
tusschenvonnis den Techter, die het uewezen heejt, niet bindt. (Gronclwet,

art. 97.)

(VAN HAEREN, T. MOENS EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het vonnis op 13 April 1940 op
tegenspraak tusschen partijen gewezen
door de rechtbank van eersten aanleg te
Brussel zetelende in hooger beroep ;
Over het eerste middel : schencling van
artikelen 97 der Gronclwet, 1134, 1350 tot
1352, 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, cloorclat het aangeklaagd
vonnis, om de stelling van den aanlegger
te verwerpen, te weten clat het vonnis van
den vreclerechter cld. 29 September 1937
definitief uitspraak had geclaan over de
verantwoorclelijkheid, in principe, van de
verweerclers in cassatie, er zich bij bepaald heeft te zeggen dat de rechter door
zijn tusschenvonnis niet verbonden was,
en clus geen uitspraak heeft gedaan over
het punt dat hij te beantwoorden had, te
weten clat een tusschenvonnis over een
punt clefinitief kan zijn (in zake over de
verantwoordelijkheid der verweerders),
en dus, dienaangaande, ·den rechter definitief bindt :
.
Over het eerste onderdeel :
- Overwegencle dat de aanlegger, toen appelant, v66r de rechtbank in hooger beroep staande hield, zooals hij het voor
den vreclerechter geclaan had, dat het incidenteel vonnis del. 29 September 1937
definitief was, en, dienaangaande, kracht
van gewijsde had bekomen vermits de
verweerders stilzwijgend erin hadden berust;
Overwegencle clat de rechtbank in hooger beroep, zooals de eerste rechter, cleze
conclusie verwierp door de enkele bevestiging clat een tusschenvonnis den rechter
die het gewezen had niet bond ;
Overwegencle clat cleze reclen het midclel
van den aanlegger niet beantwoordt, dat
staancle hielcl clat ten minste op een punt
____: het beginsel van de verantwoordelijkc
heid · ·- het vonnis geen tusschen- doch
een eindvo:p_nis uitmaakte;
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
dus niet met redenen omkleed is, en dat
het middel, Jn zijn eerste onderdeel, gegrond is;
En overwegencle dat het tweede onderdee! van het eerste middel, en het tweede
middel zooals het eerste onderdeel van
het eerste middel slechts· het gedeelte der
beslissing bestrijden dat uitspraak doet
over den eisch tot schadevergoeding ; dat
wegens de hierna uitgesprokene verbreking overbodig is ze te beantwoorden;
Om deze redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis, doch slechts voor zooveel het den anlegger van zijn eisch tot
schadevergoeding verwijst en hem tot de
kosten veroordeelt; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden 011
de registers van de rechtbank van eersten
aanleg te Brussel en dat melding ervan
zal gedaan worden op den kant van het
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gedeeltelijk vernietigd vonnis; veroordeelt
de verweerders tot de kosten; verwijst
de zaak aldus bepaald naar de rechtbank
van eersten aanleg te Leuven zetelende in
hooger beroep.
17 September 1942. -1° kamer.- Vom·,
zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. De Wilde.
G~lijkluidende concl~tsie, H.
Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

belang de handhaving vaq~ ·de hechtenis
vereischt (S). (Wet van 20 April 1874,

artt. 5 en 7; wet van 29 Juni 1899.)
(LAMBRECH'l'S.)
ARREST.

bevel tot aanhouding den datltm van de
teiten, waarom het werd ve1·leend, moet
vermelden (1).
2° De onden1oeksgm·echten, die over de
voo1·Zoopige hechtenis uitspraak doen,
zijn sZechts gehouden in hun beslissingen
den datum van de feiten, die het bevel
tot aanhouding wet,tigen, te ve1·melden,
wanneer, aangawnde dezen datum een
betwistin,q op1·ijst, die de ontvankelijkheid van de publieke vordering be.trett (2).
so Is wettelijk met 1wlenen omlcleed en
is niet dubbelzinning het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat,
uitspraalc doende op de concl~tsie waa1'in beklaagde enlcel feitelijke omstandigheden · a·anvoe·rt tot staving van zijn
aanvraag tot invdjheidstelling, vaststelt dat deze omstandigheden niet van
zulken aa1·d zijn clat zij de invrijheidstelling wettigen en dat het openbaa1·

Gelet op de bestreden arresten, respectievelijk op S1 December 1941, 28 Januai'i
en 25 Februari 1942 gewezen door het Hof
van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de voorzieningen vei'knocht zijn en dienen samengevoegd ·te
worden;
Over h~t eenig middel tot cassatie :
s-chending door voormelde arresten van
artikelen 97 der Grondwet, 1S17 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek nopens de bewijskracht der akten - deze
akten zijnde in 'onderhavig geval de conclusHln door aanlegger voor de kamer van
inbeschuldigingstelling neergelegd, 21 en
22. der wet van 17 April 1878 of voorafgaande titel van het Wetboek van strafrechtspleging - 22, S2, 46 en 47 van het
Wetboek van strafrechtspleging, 1, 4, 5; 7
van de wet van 20 April 1874 op de ·vOOl'loopige hechtenis, der wet van 29 Juni
1899 ; van artikel 496 van het Strafwetboek; der rechten van de verd~.diging eu
der wettelijke voorschriften die aan eischer de mogelijkheid verzekeren om door
het Hof van cassatie het toezicht uit te
oefenen, waarmede het gelast is over de
beslissingen nopens. zijne zaak ;
·
a) Eerste oriderdeel, door de ·antwoorden met een niet overeenstemmende moti. veering, gelijkstaande met een gebrek aan
beweegredenen op de conclusien neergelegd door den aanlegger namelijk op S1 December 1941 voor de kamer van inbeschuldigingstelling; conclusien door dewelke
verzoeker vroeg het voornoemd aanhoudingsbevel nietig .te verklaren door toepassing namelijk der artikelen 21 en 22
der wet van 17 April 1878 en bijgevolg
zonder deze beslissingen met redenen te
omkleeden ; b) tweede onderdeel door den
aanlegger zijne vrijheid te ontnemen zonder aan te duiden dat de feiten, waarover
vervolging of onderzoek, gepleegd werden op zulk een datum dat de verjaring
niet kon verkregen zijn; c) derde onderdee!, door geen recht te doen aan de conclusien van den aanlegger, met op geen
overeenstemmende wijze hare beslissingen
met redenen te omkleeden, 't zij in rechte,
't zij in feite en onder andere door niet te
laten weten of de kamer van inbeschuldigingstelling deze co;nclusien verwierp
om reden dat de feiten aangegeven of in-

(1) Verbr., 15 Februari 1897 (Bull. en PAsiC.,
1897, I, 96).
(2) Zie verbr., 5 Februal'i 1940 (Bull. en
PASIC., 1940, I, 32).

(3) Zie verbr., 14 Mei 1923 {Bull. en PAsiC.,
1923, I, 308); 7 Januari 1935 {ibid., 1935, I,
100) en 29 November 1937 (ibid., 1937, I, 358;
Arr. Verbr., 1937, biz .. 165).
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23 September 1942.

1° VOORLOOPIGE HEOHTENIS. - BEVEL TOT AANHOUDING. - DATUM DER FElTEN.
- 0PGAVE 'NIET BIJ DE WET VEREISOHT.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLISSINGEN VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN UITSl'RAAK DOENDE· OVER DE VOORLOOPIGE HEOH.TENIS. - GEEN BETWISTING AANGAANDE DEN
DATUM DER FElTEN DIE HET BEVEL TOT AANHOUDING RECHTVAARDIGEN. - VERMELDING
VAN DEZEN DATUM IN DE BESLISSING NIET VEREISOHT BIJ DE WET.
so REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - AANGEHOUDEN BEKLAAGDE .VRAAGT ZIJN INVRIJHEIDSTELLING. - 00NCLUSIE WAARBIJ SLECHTS
FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN WORDEN AANGEVOERD: - ARREST VASTSTELLEND DAT DIE
OMSTANDIGHEDEN NIET VAN DIEN AARD ZIJN
DAT ZIJ DE INVRIJHEIDSTELLING WETTIGEN EN
DAT HET Ol'ENBAAR BELANG DE HANDHAVING
VAN DE HECHTENIS VEREISCHT. - ARREST
WETTELIJK MET REDENEN OMKLEED.
1 o Geen enlcelc 1{?et schrijft vom· dat het

-'105geroepen door <len conclueerenden niet
bewezen waren of wel omdat zij oordeelde dat deze-feiten, - zelfs indien bewezen - niet juist :waren om onder toepassing te vallen der wetsbepalingen
door elk van deze conclusien ingeroepen,
en ten slotte, door zonder overeenstemmende motiveering, de vraag van aanlegger tot in vrijheidstelling onder borgtocht, te vermijden;
N opens het eerste onderdeel :
Overwegende dat in v66r de kamer van
inbeschuldigingstelling genomen conclusie de aanlegger staande hield, eenerzijds,
dat het te zijnen laste verleend bevel tot
aanhouding nietig was, daar het geen aanduiding opgaf riopens den datum waarop
het weerhouden misdrijf zou gepleegd· ge. weest zijn, en anderzijds dat de feiten,
zooals ze uit den bundel voorkwamen,
niet strafbaar waren;
Overwegende dat het arrest op 31 December 1941 gewezen vaststelt dat de aanlegger wegens · een oplichting, door artikel 496 van liet Strafwetboek gestraft,
was vervolgd en dat « e1' dienaangaande
aanwijzingen bestonden ll ;
Dat het er aan toevoegt dat « geen wet
verdscht dat het bevel tot aarihouding,
waarin de aard van het den beklaagde
ten laste gelegd misdrijf en de toepasselijke wetsbepalingen worden vermeld, bovendien. nog de omstandige opgave zou
bevatten van de feiten die de telastlegging
uitmaken ll ;
·
Dat het arrest alclus op passende wijze
de opgeworpen verweermiddelen heeft beant:woord;
·Nopens het tweede onderdeel :
Overwegende dat door geen wet is vereischt dat het bevel tot aanhouding den
datum zou bepalen waarop de feiten, die
het bevel ten grondslag liggen, zic~ voorgedaan hebben;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten, die over de handhaving der voorloopige hechtenis uitspraak doen, evenmin
wettelijk gehouden worden in hun beschikkingen dien datum te bepalen, tenzij ·er over deze een be twisting zou ontstaan die de ontvankelijkheid van de publieke vordering zelf betreft;
Overweg·ende dat, in het onderhavig geval, zoodanige betwisting niet werd opgeworpen; dat inzonderheid de aanlegger
niet staande gehouden heeft dat de publieke vordering door verjaring te niet was
gegaan en integendeel er, ·in de door hem
genomen conclusies, op gewezen heeft dat
« uit ..den bundel en de processen-verba:al
voortvloeide dat de oplichting tusschen
11 en 13 December 1941 zou gepleegd geweest zijn ll ;
Nopens het derde onderdeel. :
Overwegende dat de aanlegger,- in de
v66r de an·esten van 28 Januari en 25 Februari 1942 genomen conclusie, aileen om~

standigheden van feitelijken aard heeft
doen gelden;
.
.
Dat de kamer van iribeschuldigingstelling, door vast te stellen da t die omstaridigheden niet van clien aard waren dat
zij de aangevraagde invrijheidstelling
zouden rechtvaardigen en dat het algemeen belang de handhaving der hech tenis
eischte, klaar en duidelijk te kennen heeft
gegeven dat de aangevoerde omstandigheden, stonden ze zelfs vast, toch niet tegen de vereischten van het alg~meen belang konden opwegen;
Dat het middel, wat het eerste en het
derde onderdeel betreft, in feite niet opgaat en dat het tweede onderdeel rechtelijken grondslag mist;
En overwegende voor 't overige dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de uitgesproken beslissingen overeenk~stig de wet zfjn ;
Om die redenen, het Bof voegt de voorzieningen. op de algemeene rol ingeschreven sub nis 6809, 6857 en 6899, samen, en
uitspraak doende door een en hetzelfde
arrest ; verwerpt de voor.zieningen ; verwijst aanlegget in de kosten.
23 September 1942.-2° kamer. - Voorzitte?·, H. Hodum, raadsheer waarnemerid
voorzitter. - Verslaggever, B. Istas. Gelijkluidende conclusie, B. Raoul Bayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

Mrs-

DRIJF. UITLOKKING DOOR AGENT VAN BET
BESTUUR, UITLOKKING HEBBEND EEN ANDER DOEL DAN BET VERVOLGDE MISDRIJF. KAN DE VRIJSPRAAK NIET. WETTIG]j:N,

2° DOU.ANEN EN ACCIJNZEN. -

RE-

GELMATIG PROCES-VERBAAL VAN BET BESTUUR.
BEWIJSKR;I.CBT.

1 o De uitlolclcing vanwege een agent van
het bestuur lean de vrijspmalc va,n -den
dader van een misdrijf tegen de wetten
op de douanen slechts rechtvaardigen
indien het teit, waartoe de agent belclaagde heeft aangezet, dat misdrijf
zelf uitmaalct {1).
2° In znken va,n douanen en accijnzen
heett liet regelmntig dOll?' de bedienden
van het b.estuur opgemnnkte p1'ocesverbaal lllmcht va,n bewijs totdat de
valschheid er vnn bewezen w01·dt. Het
bestann vnn zoodnnige vnl'schheid wo1·dt
niet vastgesteld_ door het · a-rrest dnt er
zich bi.f bepnnlt te ve1·klnren dnt e1· 1'edenen besta:af': om de verklaringen van
de ve1·bnlisnnten slechts met omzichtig(1) Verge!. verbr., 3 Februari 1941 (Bull. en
1941, I, 30; .4•·r.· Yerbr., 1941, biz. 21).

PASIC.,

106heid te aanvaanZen (2). (Wet van 26 .Au-

gustus 1822, art. 239.)
(BESTUUR VAN FINANCIEN,
EN ANDEREN.)

'T.

NEYLEN

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 3 Januari 1942 gewezen doer het Hof van beroep te Brussel ; ·
Over het middel tot verbreking : schending van artikelen · 97 der Grond:wet,
239 der algemeene wet van 26 .Augustus
1822, 1319 en volgende van het Burgerlijk
W etboek, 154 en 189 van het W etboek
van Strafvordering, 10 en voor zoover
noodig 1, § 1, 2, 11, 1~ en 14 (vervangen
door artikel 2 van de besluit-wet van
14 November 1939) der wet van 29 .Augus. tus 1919 op het regiem van den alcohol,
daar waar in eene vervolging die, luidens
de_ inleidende dagvaardin~ op de aanhaling van een fiscaal proceS'-verbaal gegrond is, het bestreden vrijspraakhoudend arrest het aan dit proces-verbaal
verschuldigd geloof _miskent :
1 o Eerste tak, door de valschheid van
het proces-verbaal niet vast te stellen, of
althans door niet het wettelijk bewijs te
bepalen dat toelaat tot deze valschheid
te besluiten, zoo doende het Hof van verbreking belettend zijn controle uit te oefenen;
2o Tweede tak, door aan het procesverbaal eene beteekenis toe te schrijven
die in opvallende tegenstelling is met de
bewoordingen daarvan;
Nopens het eerste onderdeel van het
middel :
Overwegende dat de verweerders vervolgd werden om daden te hebben gesteld
die van zoodanigen aard zijn dat zij de
vaststellingen van overtreding der artikelen 1 en 2 der wet van 29 .Augustus 1919
of de opsporing, met het oog op deze vaststellingen, gedaan door de bij artikel 11
van hoogergenoemde wet vermelde beambten, belet of belemmerd hebben; dat
die vervolging gegrond was op een proces-verbaal opgesteld door twee beambten van het beheer der douanen .en accijnzen;
Overwegende dat het bestreden arrest
de ver:weerders vrijspreekt · omdat, ten
eerste, « de vaste feitelijke bijzonderheden opgeleverd door het onderzoek v66r
het Hof gedaan onbetwistbaar bewijzen
clat de bekeurders op ondulclbare wijze
de verweerders uitgelokt hebben en dat
clezen het vo.orstel ronduit afgewezen hebben ll en, ten tweede, omdat <<de verkiaringen der bekeurders· met omzichtigheid
dieiien ontleed, daar de feiten die deze
agenten de verweerders aantijgen door
(2) Verbr., 8 Juni 1937 (Bull. en PAsrc., 1937,
·I, 175; Arr. Yerbr., 1937, blz. 57).·

hun eigen al te zonderlinge gedragingen
ontstonden ll ; waaruit het arrest afleidt
dat het proces-verbaal van alle bewijskracht ontbloot is;
Overwegende, eenerzijds, dat het uit het
arrest niet volgt dat het misdrijf waartoe
de bekeurders de verweerders opgestookt
hebben dit misdrijf zou zijn :welk het
voorwerp van het proces-verbaal uit-·
maakt;
Overwegende, anderzijds, dat, in fiscale
zaken, het door de beambten van het
beheer regelmatig opgesteld proces-verbaal voile kracht van bewijs heeft, ten
zij de vals·chheid er van bewezen :worde
(alg. wet dd. 26 .Augustus 1822, art. 239).
Dat dergelijk bewijs niet daaruit aileen
kan volgen dat er termen aanwezig zijn
om met omzichtigheid de verklaringen der
bekeurders aan te nemen ;
Overwegende derhalve dat het arrest
de in het middel aangeduide :wetsbepalingen heeft geschonden ;
Dat het onderzoek naar het tweede onderdeel van het middel van belang ontbloot wordt;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt ... ; veroordeelt
de verweerders tot de kosten, verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
23 September 1942. - 2° kamer. - F oorzittM, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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VERKEER.- VooRRANG VERLEEND DOOR ARTIKEL 54 VAN DEN WEGCODE, - 0NTSLAAT
DEN GEBRUIKER VAN DEN HOOFDWEG NIET VAN
DE VERPLICHTING DE NOODIGE VOORZORGSMAATREGELEN TE TREFFEN.
De ve1·1ceersvoo·rrang, door a·rtikel 54 van
het koninklijk besluit van 1 Februa1·i
1934 ve-rleend aan den geb1'Uike1· van
den hoofdweg, ontslnat dezen nicf van
cle ve1·plichting om de do01· de omstandigheden geboden voo1·zorgsmaat1·egelen
tot het voorkomen van een botsing te
nemen (1).

(VAN KEER, T. VETS.)
ARREST (UITTREKSEL).
Gelet op het bestreden arrest op
25 April 1942 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
(1) Verbr., 18 September 1939 (Bull. en
PAsrc., 1939,. I, ·375; Arr. Verbr., 1939, biz. 206)
en 25 November 1940 (Bull. en PASIC.; 1940,

I, 305).

.
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.Aangaande de beslissing op de publieke
deelt de 1·echte1· in bemep, die de straf
vordering :
vermindm·t, op IJindende wijze of er
Over· het eerste middel : schending van
grond bestaat om appelant tot het geheel
llet rechtsprinciep : in dubio pm reo aoorof tot een gedeelte van de lcosten van
·dat het Hof aangenomen heeft dat aanberoep te ve1·oordeelen, of hem e1· van
legger eene overdreven snelheid had ontgeheel te ontslaan. (Wet van 1 Juni
.wikkeid, wanneer er allerminst hierover
1849, art. 3, al. 2.)
.twijfel bestond, wat ten bate van aan(VAN TITTELBOOM, T. SMEKENS.)
legger moest spelen :
. Over het tweede ll:J.iddel : schending van
ARREST (UITTREKI)EL) .
.artikel 54 van het koninklijk besluit vail
1 Februari 1934 doordat het arrest. den
Gelet op het bestreden arrest op 11 Mei
. voorrang van aanlegger miskent, wanneer 1942 gewezen door. het Hof van beroep te
..aanlegger een baan volgde die krachtens Gent;
artikel 42 (3o en 4°) van voormeld besluit
Over het derde middel : s·chending van
als hoofdbaan moest aangezien worden artikel 211 en 194 van het Wetboek van
€ll verweerder den weg van aanlegger is
Strafvordering, doordat het Hof de opkomen afsnijden, en het arrest aldus ten gelegde straf vermindert en niettegen.onrechte den aanlegger heeft veroordeeld ; staande al de .kosten van beroep op den
· Overwegende dat de aanlegger veroor- betichte legt;
deeld werd om artikel 418 en 420 van het
Overwegenge dat de aanlegger tegen
Strafwetboek te hebben overtreden;
het vonnis a quo hooger beroep had ingeOverwegende dat het bestreden arrest steld;
,
vaststelt dat de aanrijding te wijten is
Overwegende dat, in dit geval, de
aan de overdreven snelheid waarmede de · tweede alinea van het artikel 3 der wet
aanlegger reed en aan dezes onvoorzich- van 1 Juni 1849 bepaalt dat, wanneer de
tigheid bij het voorbijsteken van het door straf verminderd wordt door het vonnis
den verweerder geleid gespan ;
·
in hooger beroep, dit laatste den betichte
. Overwegende dat, ware het zelfs aan- een deel aileen der kosten van beroep ten
genomen dat het arrest ten onrechte aan laste kan leggen en zelfs de betichte van
den aanlegger den verkeersvoorrang op al die kosten kan vrijstellen;
den hoofdweg heeft betwist, de uitgesproOverwegende, echter, dat de rechter
kene veroordeeling dan nog wettelijk ge- niet verplicht wordt van die bepaling toerechtvaardigd zou zijn op grond van de passing te maken en dat het hem vrij
. hoogervermelde vaststellingen ;
..
.
staat te beslissen dat de betichte tot al
Dat inderdaad, ondanks den biJ arh- de kosten van beroep zal veroordeeld wor:kel 54 van het' reglement op de verkeer~ den;
.
politie bepaalden voorrang, de weggebrmDat zijn beoordeeling dienaangaande
ker van den hoofdweg vetplicht wordt de· van feitelijken aard is en derhalve niet
voorzorgsmaatregelen te treffen, die t~r aan de contrOle van het Hof van verbrevoorkoming van aanrijding, door de om- king onderworpen is ;
·
standigheden geboden worden ;
En overwegende (zonder belang) ;
Dat het middel derlialve niet aangenoOm die redenen, het Hof verwerpt de
men worden kan;
voorziening, veroordeelt den aanlegger
En overwegende ... ;
tot de kosten.
Om die redenen, het Hof verwerpt de
23 September 1942. - 2• kamer. - Voorvoorziening, veroordeelt den aanlegger tot
zitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend
de kosten.
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
23 September 1942.- 2• kamer.- VoorGelijlcluidende conclusie, H. Raoul
zitter, H. Hodlim, raadsheer waarnemend
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
voorzitter. - Verslaggevm·, H. de CocqueaU: des Mottes. - GeUjlcluid.ende conclusie : H. Raoul Hayoit de Termicourt,
2• KAMruR. - 23 September 1942 .
.advocaat generaal.
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. GERECH'.rSKOSTEN. - STRAFZAKEN. BEKLAAGDE VEROORDEELD DOOR EERSTEN
RECHTER. - .ARREST, OP BEROEP VAN BEKL~AGDE, DE STRAF VERMINDEREND.- KOSTEN
VAN RET BEROEP TEN LASTE VAN DEN VEROORDEELDE GELEGD. - BINDENDE BEOORDEELING.
Wanneer belclaagde beroep instelt ti3gen
een vonnis dat hem veroordeelt, beOo1·-

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. BEKLAAGDE VEROORDEELD DOOR EERSTEN
RECHTER. - BEROEP VAN OPENBAAR MINISTERrE ALLEEN. - ARREST VAN BEVESTIGING.
- VEROORDEELING VAN BEKLAAGDE TOT EEN
GEDEELTE VAN DE BEROEPSKOSTEN. - 0NWETTELIJK.
Wannem· het openbaa1· ministe1·ie alleen
beroep instelt tegen een vonnis waarbij
belclaagde wo1·dt ve1·oordeeld, mag de
rechter in beroep, indien hij het vonnis
a quo bevestigt, den belclaagde niet ver-

-108Over het eenig middel tot verbreking :
schending van artikels 498 en 500 van
llet Strafwetboek en van artikel 9, meer
1 Juni 1849, art. 3, al. 1.) (1)
bepaaldelijk 9b, 1°, 9e, 5°; 9/, 5°, van llet
(VERMOESEN, T. BAES.)
besluit van 5 September 1940 betreffende
de verdeeling der. verbruiksmelk, doorAR.REST (UITTREKSEL).
dat het bestreden arrest eiscller tot verGelet op het bestreden arrest op 21 Mei breking veroordeeld heeft tot een gevan1942 door het Hof van beroep te Brussel genisstraf van vijf maanden en tot een
gewezen;
.
.
geldboete van 100 fr. gebracllt op 700 fr ..
- Over het eenig middel : schending van uit hoofde van de betichtingen voorzien
arfikel 3 der wet van 1 Juni 1849 op de in de laatste alinea van artikel 498 en van
herziening van het tarief in strafzaken : deze voorzien in de tweede en derde aliOverwegende dat Baes v66r het Hof
van artikel 500 van het Strafwetvan beroep werd gebracht op het hooger nea's
boek, alhoewel llet aanneemt dat de kooberoep van het openbaar ministerie ai- pers den aard der verkocllte en zoogeleen· dat het Hof de beslissing van den zegde vervalscllte zaak « bestatigden »,
eersten rechter bekrachtigd heeft;
als wanneer voor de toepassing dezer
Overwegende dat het bestreden arrest, wetsbepaling~n, llet bedrogen zijn van de
niettegenstaande die bekrachtiging, den koopers vereiscllt is, en dit gedaan heeft
aanlegger veroordeelt tot 1/5 der kosten onder voorwendsel dat deze koopers voor
van hooger beroep jegens de openbare hun verkoopen ten tijcle der ten laste gepartij en aldus de in het middel bedo'elden legde feiten vetplicht waren zich tot de
tekst schendt;
melkerij door eiscller uitgebaat te wenEn overwegende voor 't overige ... ;
den terwijl dergelijke monopolie niet beOm die redenen, het Hof verbreekt, bij
sto~d en tegengesproken ·is door de begedeeltelijke weglating, het bestreden ar- palingen van artikel 9 van llet besluit van
rest voor zoover het Louis ·Baes veroor- 5 September 1940 :
deelt tot 1/5 der kosten van hooger beOverwegende dat luidens de dagvaarroep; beveelt dat onderha vig arres.t zal ding aanlegger vervolgd werd hoofdens- :
overgeschreven worden op de registers a) melk tot 's menscllen voeding dienvan het Hof van beroep te Brussel en dat stig en bestemd om verkocht of gesleten
melding ervan zal gemaakt worden op te worden vervalscht te hebben of te hebllen kant der gedeeltelijk vernietigde be- ben doen' vervalschen (Strfw., art. 500,.
slissing ; verwerpt de voorziening voor 't tweede alinea); b) gemelde melk veroverige · veroordeelt Vermoesen tot de kocht, gesleten of te J·oop gesteld te hebllelft d~r kosten in verbreking; laat het ben wetende dat dezelve vervalscllt was:
overige ten laste van den Staat.
(St~fwb., art. 500, derde alinea); o) den
23 September 1942. -_26 kamer.- Voor- kooper bedrogen te hebben omtrent den
aard der verkochte zaak door iets te verzitter, H. Hoalim, raadslleer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fauquel. . koopen of te leveren, schijnbaar gelijk
GelijlcZ1lidende conclusie, H. Raoul· aan wat hij kocllt of meende te koopen
(Strfw., art. 498) ;
.
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
. Overwegende dat het bestreden arrest
den aanlegger wegens die drie misdrijven
tot een enkele straf van vijf maanden
2 6 KAMER. - 23 September 1942.
gevangzitting en 100 frank boete. lleeft
VERYALSCHING YAN YOEDINGSMID- veroordeeld daar de feiten het gevolg
DELEN. ~ MISBRIJF. - VOORWAARDEN. waren van ~en en lletzelfde misdadig opzet;
A1·tilcel 500 alinea i2, van het St1·atwetDat moest men zelfs aannemen dat het
boek, best1·att de ve1·vaZsching van de
arrest ten onrechte de lloogervermelde
tot voeding geschilcte waren of drarnken,
misdrijven
b en c bewezen heeft veronathankelijlc van elken verde1·en verklaard, de uitgesproken straf desondanks
lcoop of elk verde1· slijten, op voo1·gerechtvaardigd zou zijn op grond van
waanle echte1· dat clie waren of dranhet misdrijf sub litt. a·;
Jcen bestemd wezen om verkocht of :qeOverwegende, inderdaad, dat de tweede
sleten te worden.
alinea van artikel 500 van het Strafwet(DE VETH.)
boek de vervalsclling van voor de voeding
geschikte waren en dranken bestraft, onARREST.
verminderd allen verderen verkoop of omGelet op het bestreden arrest, door het zet ervan, op voorwaarde echter dat die
Hof van beroep te Gent op 5 November waren en dranken bestemd zouden zijn
1941 gewezen ;
om verkocht of ges-leten te worden;
Dat het bestaan van die laatste omstan(1) Verbr., 23 September 1929 (Bull. en
digheid ter zake door het bestreden arPAsrc., 1929, I, 310, 4'). Zie vorig arrest in
rest is vastgesteld;
zake van Van Tittelboom, t. Smekens.
Waaruit volgt dat het middel, in zoooo·rdeelen tot slechts een gedeeZte van
de kosten van het be1·oep. (Wet van
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verre het de· betichting a betreft, rechteJijken grondslag mist en, voor het overige,
niet ontvankelijk is (Wetb. v. Strfv.,
.artt. 411 en 414) ;
En overwegende ...
Om die redenen; het Hof verwerpt de
voorziening en veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
23 September 1942. - 2• kamer. - Voor.zUte1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. -- Ve1·sZaggever, H. Istas. ·GelijkZttidende concZusie, H. Raoul Hayoit
.([e Termicourt, advocaat generaal.
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])IEFSTAL. - VRIJSTELLING VAN STRAF
VOLGEND UIT VERWANTSCHAP OF AANVERWANT·
SCRAP. - GELDT NIET IN GEVAL VAN EEN BE.
WEERDE FEITELIJKE AANNEMING.
.De vrijsteUing van stmt toegestaan wegens dietstaZ gepZeegd door atstammelingen ten nadeeZe van hun opgaande
bZoedvm·wanten kan niet worden ingeI'Oepen do01· den da,der van den dietstaZ
die, zonder wetteZijk aZs kind te zijn
aan[Jenomen door den benadeeZde, bewee1·t dat hij feitelijk werd aangenonomen. (Strafwb., art. 462.)

(GLAISE.)
ARREST.
Gelet op het arrest op 29 April 1942 gewezen door het Hof van beroep te Luik;
Over het middel : schending van artikel 462 van het Strafwetboek, doordat het
bestreden arrest geweigerd heeft deze
beschikking toe te passen op de feitelijke
aanneming van een kind, dan vooral wanneer aanlegger minderjarig was v66r de
wet van 22 Maart-1.940, die de aanneming
.([er minderjarigen toelaat :
Overwegende dat aanlegg·er veroordeeld
werd wegens diefstal en poging tot (liefstal met verzwarende omstandigheden ten
nadeele van M. Glaise;
Overwegende dat hij v66r het Hof van
beroep staande hield dat, daar hij in
feite door het slachtoffer der diefstallen-.aangenomen werd, op hem de exceptie
moest toegepaBt worden welke van rechtsvervolging ontslaat, en ingesteld is door
artikel 462 van het Strafwetboek ten bate
van de afstammelingen die een diefstal
gepleegd hebben ten nadeele van hun
bloedverwanten in de opgaande linie;
Overwegende dat het bestreden arrest
terecht heeft beslist dat de feitelijke aan~
neming, door aanlegger ingeroepen, niet
in aanmerking kon genomen worden; dat
inderdaad indien het waar is dat de wettelijke aanneming den aangenomene van
den bij artikel 462 van het Strafwetbqek

voorzienen buitengewonen maatregel kan
doen genieten,'' de aangevoerde feitelijke
aanneming echter tusschen het slachtoffer der diefstallen en den aanlegger geen
enkele betrekking van vaderschap en van
afstamming heeft doen ontstaan welke
uit de wettelijke aanneming voortvloeit
en welke den wetgever de beslissing heeft
doen nemen de vrijstelling toe te staan
v:oor de diefstallen tusschen bloedverwanten in rechte opgaande en nederdalende linie;
Overwegende dat het middel, in zoover ·
het partij trekt van den staat van minderjarigheid van den aanlegger v66r de
wet dil .. 22 Maart 1940, in feite zooals
in rechte niet opgaat;
Dat het vaststaat dat aanlegger meerderjarig was vanaf 22 Maart 1940 en v66r
het in voege treden der voormelde wet ;
dat de rechterlijke oplossing van het geschil enkel zou kunnen afhangen van het
eenig punt te weten of, op het oogenblik
waarop de feiten der betichting gepleegd
werden, de aanlegger ai dan niet in den
wettelijken toestand van den· aangenomene was jegens het slachtoffer der misdrijven;
En overwegende voor 't overige dat de
substantieele en op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de .uitgesprokene veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ;. veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
30 September 1942.- 2• kamer.- Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VersZaggever, H. Deleuze.
.,-. GelijkZuidende concZusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat genei:aal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED. STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE RAAD·
KAMER DIE, ZONDER •. ANNEMING VAN VER·
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, EEN MISDAAD
CORRECTIONEEL MAAKT, - VONNIS VAN ONBEVOEGriVERKLARING. - LATERE WET DIE OP
HET FElT SLECHTS CORRECTIONEELE STRAF·
FEN STELl'. - VERNIETIGING VAN HET VONNIS
VAN ONBEVOEGDVERKLARING EN VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK.
Wannee1· de raadkamer, zonde1· ve1·zachtende omstandigheden ten voordeele
van bekZaagde aan te nemen, een hem.
ten Zaste geZegde misdaad naa-r de correctioneeZe rechtbanlc verwijst en deze
rechtbank zich onbevoegd heeft ve1··
kZaard om er van lcennis te nemen,
maar, na die beslissingen, een nieuwe
wet op het teit sZechts correctioneele
st-raften steU, ve1·nietigt het Hot van.
verb·relcin,q, het 1·ech tsgebied regeler~;a,
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het vonnis van onbepoegdve·rklar·ing en
verwijst het de zaak naar· de correctioneele r·echtbanlc. (Strfwb., art. 2;besl. v.

19 Juni 1942, art. 1, tot vervanging van
het besluit van 28 Juni 1941, houdende
bestrafling van de sluiksch verrichte
slachtingen en den onwettigen handel
in vleesch.)
(PROCUREUR DES .KONHWS TE AARLEN;
T. MASSON.)
ARREST.

Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied uitgaande van den Heer
procureur des konings te Aarlen, dd. 7 Januari 1942;
Gelet' op de beschikking van de raadkamer der rechtbank van eersten aanleg
te Aarlen, dd. 22 November 1941, waarbij
Andre Masson naar de correctioneele
rechtbank te Aarlen werd verwezen om,
te Muno, op 12 September 1941 :
a) Bedrieglijk een schaap te hebben
weggenomen ten nadeele van Hubert
Theodore;
b) Het besluit van 28 Juni 1941 op de
sluikslaGhtingen en den onwettigen handel in vleesch te hebben overtreden om
onwettig een schaap te hebben geslacht
of te hebben doen slachten;
Overwegende dat die beschikking geen
enkel verzachtende omstandigheid aanhaalt wat de tweede betichting betreft;
Overwegende dat uit de rechtspleging
nochtans schijnt te blijken dat de aan
Masson ten laste gelegd sluikslachting
vail een schaap heeft plaats gehad zonder
het akkoord van den eigenaar van het
dier; dat het besluit van 28 Juni 1941,
door de beschikking ingeroepen, dat feit
met opslliiting straft;
Overwegende dat dus de raadkamer de
zaak naar. de correctioneele rechtbank
niet mocht verwijzen zonder, ten voordeele_ van den beklaag(le, het bestaan van
verzachtende omstandigheden aan te halen;
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank van Aarlen, waar diezelfde
vervolging aanhangig was gemaakt, op
10 December 1941, zich onbevoegd heeft
verklaard om van de aan Masson ten
laste gelegde feiten kennis te nemen;
Overwegende echter dat sedert dien in
werking is getreden, in vervanging van
het besluit van 28 Juni 1941., het besluit
van 19 Juni 1942 tot beteugeling van de
sluikslachting en den onwettigen handel
in vleesch, dat de sluikslachting, in onderhavig geval in de rechtspleging voorzien, met een gevangenisstraf van achttien maand tot vijf jaar beteugelt;
Overwegende dat artikel 12 van het bee
sluit van 19 Juni 1942 beschi)l:t dat de feiten die onder de toepassing van het besluit van 28 Juni 1941 vallen, strafbaar
blijven overeenkomstig de beginselen van

artikel 2 van het Wetboek van Straf..,
recht;
Dat daaruit volgt dat, wanneer men
zich aan de nieuwe wetgeving hoildt, de.
beschikking der raadkamer, waarbij de
beklaagde naar de correctioneele rechtbank werd verwezen, wettelijk is en dat. ·
het Hof van verbreking er dient voor tezorgen dat de nieuwe min strenge wet op
den beklaagde wordt toegepast;
Om die redenen, het Hof, het rechtsge-bied regelende, verbreekt het bestreden
vonnis der correctioneele rechtbank van
Aarlen dd. 10 December 1941; zegt dat
onderhavig arrest zal worden overgeschreven op de registers der correctioneele·
· rechtbapk. te Aarlen en dat melding er
van zal gemaakt worden op· den kant der
vernietigde beslissing; verwijst de zaa~
naar de correcttoneele rechtbank te Marche.
30 September 1942.- kamer.- Voor·zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever·, H. Deleuze.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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30 September 1942.

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. HUISZOEKING VERRICHT, ZONDER MACHTIGING VAN DEN VREDERECHTER, IN EEN STAl'ELPLAATS VAN KOOPWAREN BESTEMD VOOR DEN
HANDEL.- WETTELIJK.

De

af}enten, die belast zijn met de op-'
sporing van de misd1·ijven tegen ·devoedsez,,oorziening en betrefjende de
misbruilcen in den handel met zelcer·e
waren of lcoopwaren, kunnen, zondet·
machtiging van den vrederechter, binnendringen in plaat~en, die stapelplaat-.
sen zijn van lcoopwaren, in bezit gehouden met het oog op den koophandel.

(Besluit-wet van 27 October 1939, artikel 7, 1° en 3°.)
(PANAYOTIDES.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 21 Februari 1942 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel;
Over het eerste middel : schending van
artikel 3 van het decreet dd. 29 April
1792, 131 der wet dd. 28 germinal jaar VI,
21 van de besluit-wet dd. 30 Januari 1935,
zevende alinea,- 3 van het besluit dd.
27 October 1939 doordat het bestreden
arrest het proces-verbaal van 1 Maart
1941 en de daaropvolgende rechtspleging
regelmatig verklaart, dan wanneer, daar
de verbaliseerende agenten hun vaststellingen gedurende een_ onwettelijke doorzoeking gedaan hebben, de vervolging niet·
mocht aangenomen worden;

-
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Overwegende dat het aangeklaagd arrest souverein vaststelt dat de plaats
waar de vaststelling geschiedde noch de
verblijf- noch de woonplaats van den aanlegger was, doch eene stapelplaats uitmaakt, die belangrijke voorraadwaren
bevatte welke aanlegger voor de uitbating
van zijn handel gebruikte ; dat het uit
deze vaststellingen heeft kunnen afieiden
dat de doorzoeking, krachtens artikel 1,
§ 1, van het besluit dd. 27 October 1939,
zonder voorafgaande toelating mocht geda.an worden ;
Overwegende dat de feitelijke beschouc
wingen waarop het middel steunt in
strijd zijn met de bindende vaststellingen
van den rechter en dat het middel dus
niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel : schending van
artikel 1 van het besluit dd. 27 October
1941 doordat het aangeklaagd arrest de
vervolging ontvankelijk heeft verklaard,
dan wanneer, daar aanlegger in de vereischte vormen en termijn een nieuwe of
verbeterende verklaring heeft gedaan,
geen enkele vervolging tegen hem meer
uitgeoefend mocht worden :
Overwegende dat het aangeklaagd arrest (len aanlegger tot een enli:ele straf, ·
een geldboete van 3.000 frank, veroordeelt hoofdens een reeks misdrijven waaronder sommige slechts als voorwerp badden de weggelaten of onvoldoende verklaring;
Overwegende dat, moest men het ]lliddel gegrond veroiiderstellei\, de uitgesproken straf niettemin gerechtvaardigd zou
blijven bij toepassing der door den rechter over den grond ingeroepen wetsbepalingen, andere dan deze betreffende de
verplichtlng van verklaring;
Dat het middel dus ;niet ontvankelijk is
(art. 411 en 414 van het Wetboek van
Strafvordering) ;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd gewezen op een rec)ltspleging
waarin .de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesprokene
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
30 September 1942.- 2• kamer.- VoorzUter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vet·sla·ggever, H. de Cocqueau des Mottes. - Gelijlcluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
advocaat generaal.
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1° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - V ASTSTELLING DAT BEKLAAGDE ZIJN
CONCLUSIE HEEFT VOORGELEZEN EN NEERGE-

LEGD, - VASTSTELLING DIE NIET NOODZAKJ<:LIJK MOET VERMELD zi,JN IN DE BESLISSING
VAN DEN RECHTER ..
2° BEROEP. - STRAFZAKEN. - EENPARIGHEID. - BEKLAAGDE DOOR EERSTEN RECHTER
VEROORDEELD, WEGENS MEER MISDRIJVEN, TOT
EEN ENKELE STRAF Op' GROND VAN EENHEID
VAN OPZET. - RECHTER IN BEROEP VERWIJDERT ZEKERE TELASTLEGGINGEN, MAAR BEHOUDT DE STRAF.
EENPARIGHEID NIET
VEREISCHT.
3° VALSCHHEID IN GESCHRIFTEN.
- GESCHRIFT DAT, IN ZEKERE MATE, BEWIJS
KAN OPLEVEREN VAN DE VASTGESTELDE FElTEN.
- ARTIKEL 196, LAATSTE ALINEA, VAN HET
STRAFWETBOEK VAN TOEPASSING.
4° LIJFSDWANG. - KOSTEN JEGENS DE
PUBLIEKE PARTIJ. VEROORDEELDE DIE
VOLLE ZEVENTIG JAAR OU,D IS GEWORDEN OP
Dli:N DAG VAN RET ARREST. - GEEN LIJFSDWANG.
1 o De vaststelling dat belclaagde voor den
rechter conclusies heett voorgelezen en .
overgelegd, moet niet noodzalcelijlc vet·meld worden in het · vonnis of het arr:est zelf (1).
2° W anneer de eerste rechter een persoon,
wien meer misdrijven worden ten laste
gelegd, veroordeeld heett tot een enlcele
strut, op grond van de eenheid van het
misdadig opzet, moet de beslissing van
den rechter in bm·oep, die enlcele van
die misdrijven van de hand wijst, maar
de uitgesprdlcen strat behoudt, niet genomen zijn met eenparigheid. (Wet van
4 September 1891, art. 2.)
3° De valschheid, bestratt bij artilcel 196,
laatste alinea, van het Strafwetboelc,
onderstelt niet noodzalcelijlc een geschrift dat vollcomen bewijs oplevet·t
·van het vastgestelde of verlclaarde teit; ·
voldoende is het dat het geschrift in
zelcere mate bewijs oplevert van dat
teit (2).
·
4° Lijfsdwang lean niet worden uitgesprolcen tegen een vm·oordeelde die, op den
dag van het arrest, zeventig jaar oud isgeworden. (Wet van27 Juli 1871, art. 6.) ·
(MAES.)

ARREST.
. Gelet op het J:iestreden arrest op 18 April
1942 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, gesteund hierop
dat het Hof in zijn arrest verzuimd heeft
melding te maken van de door den beklaagde genomen en overgelegde conclusie :
Overwegende dat het zittingblad van het
(1) Zie voetnota bij verbr., 6 Februari 1939

(Arr. Verbr., 1939, blz. 43).
(2) Zie verbr. 8 Januari 1940 (Arr. Verbr.,
1940, biz. 1; Bull. en PASIC., 1940, I, 6).

-'- 1'12 Hof van beroep vaststelt dat de raadsman
van den aanlegger geschreven conclusies
gelezen en overgelegd heeft;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat dergelijke vaststelling moet herhaald worde:Q. in de beslissing van den rechter ;
Dat het arrest,de in conclusies aangevoerde eischen en excepties beantwoord
heeft en, bijgevolg, wettelijk gemotiveerd
is;
Waarliit volgt dat het middel in rechte
niet opgaat;
Over het tweede middel, gesteund hierop dat het Hof, na een·van de twee door
den eersten rechter weerhouden betichtingen te hebben weggelaten, nochtans. het
bedrag der straf behouden heeft :
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
was · wegens meerdere valschheden en gebruik: ervan:, die de eerste rechter bewezen
verklaard heeft en hoofdens dewelke hij
slechts een enkele straf heeft uitgesproken, omdat de aanlegger slechts een strafbaar inzicht heeft gehad;
·
Overwegende dat het Hof van beroep
geoordeeld heeft dat slechts eene der
valschheden en gebruik ervan bewezen
was gebleven en dezelfde straf als de
eerste rechter heeft uitgesproken;
Overwegende dat het Hof van beroep
met reden niet heeft vastgesteld dat de
beslissing met eenparige stemmen genomen werd; dat inderdaad, door slechts
·een strafbaar opzet aan te nemen en een
e:Qkele straf uit te spreken voor de misdrijven van zelfden aard de eerste rechter
bevestigde dat de aan den beklaagde ten
laste gelegde misdrijven slechts een enkel
wanbedrijf uitmaakten ;
Overwegende dat. de rechter van hooger
beroep dat zelfde wanbedrijf, ontdaan
van zekere omstandigheden, bewezen heeft
verklaard; dat het Hof van beroep, door
dezelfde straf toe te passen als de eerste
rechter, noch een · vrijspraak noch een
door den eersten rechter uitgesproken
straf heeft gewijzigd; dat, bijgevolg, de
beslissing niet-moest genomen worden met
eenparige stemiJ:len (wet van 4 September
1891, art. 2) ;
Dat daaruit volgt dat het middel in
rechte niet opgaat;
Over het derde middel hieruit afgeleid
dat het Hof voor recht gezegd heeft dat
het exemplaar van de verklaring van inschrijving in het handelsregister door de
grilffie aan den handelaar overhandigd een
titel is, bestemd om de hoedanigheid van
handelaar en den aard van het handelsbedrijf te bewijzen. « Dergelijk bescheid
maakt slechts een ontvangstbewijs uit dat
alleen voor .den deposant bestemd is en
dat geen enkele wettelijke waatde noch
bewijskracht heeft ll :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het exemplaar van de ver-

klaring van inschrijving van den aanlegger in het handelsreg'ister te Brussel, vervalscht door den aahlegger, voorzien was
van de officieele meldingen betreffende de
inschrijving en geteekend was dooe den
grilffier van de rechtbank van koophandel;
Overwegende dat dergelijk bescheid in
zekere mate het bewijs kan leveren der
feiten welke er in verklaard zijn;
· Overwegende dat artikel196; laatste alinea, van het Strafwetboek, dat het arrest
op den aanlegger toepast, niet noodzakelijk een geschrift onderstelt dat het
volledig bewijs levert van de ver)daring
van het vervalscht feit;
Overwegende dat het 111iddel dus niet
mag aangenomen worden ; ·
Over het middel ex officio, schending
van artikel 8 der wet van 27 Juli 1871 :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na den aanlegger tot de kosten der rechtspleging te hebben veroordeeld, den lijfsdwang uitspreekt ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de aanlegger geboren is op 17 September 1870 en dat hij,
bijgevolg, zijn zeventigste jaar bereikt
had ten tijde van het arrest en zelfs ten
tijde der vaststaand verklaarde feiten;
Overwegende dat, luidens artikel 6 der
wet van 27 Juli 1871, de· lijfsdwang in
g·een geval kan worden uitgesproken tegen hen die linn zeventigste jaar hebben
bereikt·
Dat het arrest die wetsbepaling geschonden heeft ; .
En overwegende, voor 't overige, 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 .veroordeeling overeenkomstig de wet zijn ;
·
Om die redenen, het Hof verbreekt de
bestreden beSlissing, doch in wover slechts
het den lijfsdwang heeft uitgesproken ;
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
ervan zal gemaakt worden op den kant
der gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
zegt dat er geen aanleiding bestaat tot
verwijzing ; kosten ten laste van den
Staat.
7 October 1942. - 2e kamer. - Vom·zitt.er, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Deleuze. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat. generaal.
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RFJDENEN VAN DITI VONNISSEN EN
ARRITISTEN. STRAFZAKEN. ARREST
WAARBr.J DE INTERNEERING VAN EISOHER IN
EEN BIJZONDERE INSTELLING WORDT BEVOLEN.
00NOLUSIE VAN EISOHER BEWEREND DAT
DIE INTERNEERING NIET MOOHT BEVOLEN 'WORDEN.- 00NOLUSIE NIET BEANTWOORD.- ARREST NIET MET REDENEN OMKLEED.

Werd nliet wettelijk met redenen omlcleed het arrest waarbij de internee1'ing van eisoher in een bijzondere instelling wordt bevolen, zonder dat het
de oonolusie beantwoordt, waarin ei.soher aanvoenle clat deze interneering
niet mooht worden bevolen. (Grond-

wet, art. 97.)
(KOENDERS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 9 Juli
i942 door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Brussel
,gewezen;
Over het eerste middel : schending van
:artikel 97 der Grondwet, evena.ls de bewijskracht der conclusies, van artikelen 1319 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het Hof van beroep te Brussel,
alhoewel door conclusie verzocht de ontstentenis vast te stellen van een onderzoek
nopens den geestestoestand van den besluiter op het oogenblik der feiten en voor
recht te zeggen dat de voorgaande interneering van 1939 in de omstandigheden
der zaak niet toeliet te besluiten tot een
huidige erge stoornis van het verantwoordelijkheidsgevoel, zich nochtans beperkt
heeft, in een gewone zegswijze, de erge
geestestoornis te bevestigen van den aanlegger, die daardoor onbekwaam wordt
zijn daden te beheerschen, zonder de vaststelling te doen of te weigeren betreffende
de rechtstreeksche elementen van een huidig onderzoek en zonder uitleg te verstrekken nopens de interpretatie van het
oetwiste voorgaande :
Overwegende dat de aanlegger in zijn
v66r het Hof van beroep regelmatig genomen conclusie staande hield, dat de bundel geen rechtstreeksch onderzoek bevatte
nopens den geestestoestand van den aanlegger op het oogenblik der feiten ; d:~ot een
vorige interneering niet toeliet te besluiten tot een huidige erge stoornis van het
verantwoordelijkheidsgevoel van den aanlegger, en dat de vorige geestesstoornis
slechts een voorbijgaande crisis was; dat
de aanlegger sedert die interneering
reeds veroordeeld was geweest · d,oor de
beteugelende rechtsmacht;
Overwegende dat het bestreden arrest
als antwoord op die conclusie, zich er bij
ibeperkt de in het requisitorium van het
YERBR.,

1942. - 8

openbaar ministerie ingeroepen redene1.
over te nemen; dat dit requisitorium zijnerzijds zich beperkt tot de aanhaling
cc dat het vaststaat dat de verdachte door
erge geestesstoornis en geesteszwakheid
is aangedaan waardoor hij onbekwaam
wordt zijn daden te beheerschen en dat de
bescllerming der maatscllappij eiscllt dat
llij onmiddellijk geinterneerd worde » ;
Waaruit volgt dat llet bestreden arrest
lloegenaamd geeu rekeuing heeft gehouden met de verdedigiugsmiddelen van den
aanlegger;
Dat het niet ten geuoege van recht gemotiveerd is en artikel 97 der Grondwet,
in het middel aangehaald, geschondeu
heeft;
run overwegende dat door de verbreking
de behandeling van het tweede middel
overbodig wordt;
Om die redenen, het Hof verbreekt het ·
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Brussel, en dat melding ervan zal gemaakt
worden op den kant der vernietigde beslissing; ver'wijst de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Gent; kosten ten laste van
den Staat.
·
7 October 19\12. - 2• kamer. - Voorzitt.er, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H, De Wilde.
Gelijlcluidende oonolusie, H. Raoul

Hayoit de TermiCourt, advDcaat generaal.
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VERKEER. VASTSTELLING DAT EEN OPENBARE WEG DE VERLENGING IS VAN EEN ANDEREN. - · VASTSTELLING GEGROND OP DE LIGGING VAN DE PLAATS OP HET OOGENBLIK VAN
HET MISDRIJF. WETTELIJK.

De reohter lean wettelijk, ten einde vast
te stellen dat een openbare weg de ve1'lenging is van een andere1t, ste~men op
omstandigheden betreffende de ligging
van de plaats op het oogenblilc van het
misdrijf.
(VLASSENBROEOK EN ANDEREN, T. MOREAUX.)
ARREST.

- Gelet op het bestreden arrest op 14 Juli
1942 gewezen door het Hof van beroep te
Luik;
I. .Aangaande de voorziening van den
eersten aanlegger :
Over het middel : schending van artikel 97 der Grondwet, van artikel 20, 2°
en 4o; 31, 51, 22, 54 en 57, 2°, van het
koninklijk besluit dd. 1 Februari 1934
hDudende algemeen reglement op de politie .van het vervoer en het verkeer, van

--' 114artikelen 1 ·en 2 cler wet del. 1 Augustus
1899 houdencle herziening der wetgeving
en der reglementen op de politie van het
vervoer, doordat het bestreden arrest, na
te hebben vastgesteld « dat de assen der
twee beschou:wde straten van omtrent
8 meters verwijderd zijn, hun ingebeelde
verlengingen ze paraleel en van 2 meters
verwijderd makend >J, · nochtans beslist
dat de Bayetstraat te Charleroi de vetlenging van de Dourletstraat is, door te
steunen geenszins op objectieve en vaststaancle kenmerken, doch op voorbijgaande omstancligheden en subjectieve
kenmerken :
Overwegende dat het eerste in zake gewezen arrest verbroken werd omclat de
rechter in hooger beroep tot de vaststellingen niet .was overgegaan welke toelaten te onderscheiden tot welke categorieen
cle openbare wegen behoorden waarop het
betwist ongeval plaats had gegrepen;
Overwegende dat aanlegger aan het arrest van verwijzing ver:wijt beslist te
hebben dat de Bayetstraat de verlenging
van de Bourletstraat uitmaakt, door te
Rteunen geemizins op objectieve en vast'
staande kenmerken, doch op voorbijgaande omstandigheden en subjectieve
kenmerken;
Overwegencle dat het arrest de . ligging .der plaatsen vaststelt zooals zij op
het oogenblik van het ongeval bestond;
dat ·het inderdaad verklaart « dat er op
het oogenblik der feiten een bijzondere
toestand bestond voortvloeiende hieruit
dat tengevolge van de in de Grootestraat
uitgevoerde werkeri het verkeer afgeleid
was- geweest langs de met de Grootestraat paralele straten, te weten : cle
Bayet- en de Dourletstraat JJ ; dat er op
clat oogenblik dus een verkeer bestond
aangeduid door richtingspijlen; en dat
het eruit afleidt dat « niettegenstaande de
lichte ver:wijdering der . assen van de
Bayet- en Dourletstraat, de Bayetstraat,
op dat oogenblik ten minste, de verlenging der Dourletstraat uitmaakte JJ;
Overwegende, eenerzijds, dat, om te
besluiten clat een openbare weg de verlenging van een andere is, de rechter op
wettige wijze feitelijke omstandigheden
inroept betreffende de ligging der plaatsen op het oogenblik van het misdrijf
waarover hij uitspraak doet;
Overwegende, anderzijds, dat de door
het arrest vastgestelde omstandigheden
het afleiden van het verkeer en het bestaan van een verkeer door richtingspijlen aangeduid, objectieve omstandigheden
zijn';
Dat, indien het arrest d.aarbij voegt
dat cc de beklaagcle, beter dan :wie ook,
van die ligging der plaatsen op de. hoogte
was JJ, en deze omstandigheid ten .onrechte
als cc hoofdpunt JJ kwalificeert, deze ver-.
gissing dan nog voor den aanlegger geen
grief heeft kunnen medebrengen, ver-

mits het beschikkend gedeelte van het arrest wettelijk gerechtvaardigd is door de
andere door den .rechter aangehaalde omstandigheden ;
En overwegende, wat de beslissing op
de publieke vordering betreft, dat de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nageleefd werden en dat de uitgesprokene straf :wettelijk is;
Overwegende, wat de beslissing op de
burgerlijke vordering betreft, dat de aanlegger geen enkel bijzonder middel inroept en dat het Hof er van ambtswege
geen opwerpt ;
II. Aangaande de voorziening van den
tweeden aanlEigger, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Over:wegende dat aanlegger zijn voorziening niet heeft beteekend overeenkomstig artikel 418 van het wetboek van
Strafvord!)riug; dat de voorziening dus
niet ontvankelijk is ;
·
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzien:ingen; kosten ten laste van de
aanleggers.
7 October 1942. - 2• kamer. - Voo1·zitte1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslaggeve1·, 'H. Waleffe.
....:.... Gelijkluidende concl7tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, aclvocaat generaal.
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1° VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN. - OORREOTIONEEL .TE MAKEN MIS~
DAAD. - VERMELDING VAil DE VERZAOHTENDE
OMSTANDIGHEDEN VEREISOHT.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE DOOR DE RAADKAMER VERWEZEN NAAR VE OORREOTIONEELE
REOHTBANK WEGENS EEN l\USDAAD, ZONDER OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 00RREOTIONEELE REOIITBANK MOET ZIOH ONBEVOEGD VERKLAREN.
1 o Een beklao;gde is slechts geldig naa1'
de coTTectioneele 1·echtbanlc venvezen
• wegens een misdaad, indien de beschilcking van de raaclkame1· de ve1·z.achtende
omstandigheden veTmeldt, op gmnd
waarvan zij verklaa1·t dat er aanleiding
bestaa;t om slechts een correctioneele
strat uit te stn-eken. (Wet van 23 Au-

gustus 1919, art. 3.)
2o Wanneer een beklaagde naa1· ae cor1·ectioneele rechtbanlc we1·d ve,-wezen
wegens misdaad, zonder dat in de be~chikking tot ve1·wijzing de vel'zach~
tende omstandigheden wo1"den vermeld,
op · grand van we lice e·r aanleiding bestand om slechts co1"rectioneele st1"atfen
ujt te sp1·eTcen,. heejt het ontbl-eken van
deze wezenlijlce vaststelling tot gevol{f.
dat het misdl'ijf zijn aa1·d van misdaad
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behoudt en moet de correctioneele 1'eclitbanlc z·ich onbevoegd verkla1·en (1).

(KUYLS EN HONINGS, T. GOLDBERG.)
ARREST,
Gelet op _het · bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel op 13 Juli 1942
gewezen;
.A_angaande de voorziening door Fernand
Kuyls ingediend :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 182 van het Strafvorderingswetboek, 1 en 2 der wet van
4 October 1867 gewijzigd door deze van
6 December 1881, van 4 September 1891,
van 23 .Augustus 1919 en van 14 J\ilei 1937;
98 der Grondwet, 467 en 1 van het Strafwetboek;
Overwegende dat Fernand Kuyls, bij
beschikking van de raadkamer der reclitbank van eersten aanleg te Brussel dd.
2 .April 1942, naar de correctioneele rechtbank verwezen werd hoofdens diefstal
met braak, inklimming of valsche sleutels en in bijkomende orde hoofdens he-·
ling;
Over:wegende dat de diefstal alzoo omschreven naar luid van artikelen 467 en 1
van liet Strafwetboek een misdaad is;
Overwegende dat de betichte hoofdens
e!:m als misdaad omschreven feit slechts
gE!ldig naar de correctioneele rechtsmacht
verwezen wordt, indien de beschikking
van verwijzing de verzachtende omstandighedeu heeft aangeduid wegeus dewelke
ze geoordeeld heeft, bij toepassiug van
artikel 3 der wet van 23 Oogst 1919, dat er
alleen een c<irrectioneele straf diende uitgesproken;
Overwegende dat, wat den betichte Fernand E:uyls aangaat, de beslissing van
verwijzing in zake geveld deze omstandigheden niet aanduidt; dat dit gebrek
aan omschrijving, in strijd met wat het
bestreden arrest beslist geen penvergissing kan uitmaken; dat het hier over een
verzuim gaat van een hoofd- en·noodza·kelijke vaststelling die de rechtsprekende
rechtsw.acht nfet kan herstellen; dat dit
verzuim, jegens den aanlegger, als gevolg
heeft gehad dat het feit van diefstal met
verz:warende omstandigheden zijn karakter van misdllad .heeft behouden, waardoor de correctioneele rechtsmacht onbevoegd werd kennis ervan te nemen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door op deze betichting te statueeren en
door den aanlegger hoofdens dit feit te
veroordeelen, de in 't middel aangeduide
teksten heeft geschonden ;
II . .Aangaanc1e de voorziening door Joseph. Honings ingediend :
(1) Vergelijk verbr., 16 october 1939 (Arr.
Verbr., 1939, biz. 214; Bull. en PASIC., 1939, I,
433).

Over de openbare vordering :
Overwegende dat de bestreden beslissing geveld' werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormEm
werdeu nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen pvereenkomstig de wet
zijn;
·
Over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de aanlegger tot staving van zijn voorziening geen midclel inroept en dat het Hof er van. ambtswege
geen opwerpt ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch alleenlijk in zijn
beschikkingen die Fernand Kuyls betreffen; verwerpt de voorziening van Joseph
Honings; beveelt dat onderhavig arrest
zal worden overgeschreven op de registers
van het Hof van beroep te Brussel en dat
melding erva11 zal worden gedaan op dan
kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest'; veroordeelt Honings tot de helft der
kosten ; legt de andere helft ten laste van
den Staat; verwijst de alzoo beperkte
zaak en den betlchte Fernand Kuyls naar
het Hof· van beroep van Gent.
7 October 1942. -· 2• kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzi~ter. Verslu:ggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie : H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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7 October 1942.

1° :VERJ.ARING IN STR.AFZ.AKEN.
MISDRIJF TEGEN ARTIKEL 6 VAN BET KONINKLIJK IJESLUIT VAN 25 .AUGUSTUS 1937. CORRECTIONEELE STRAFFEN BIJ DE WET VOORZIEN·. -:- VERJARING VAN DE PUIJLIEKE VOR·
DERING EN VAN DE IJURGERLIJKI!] .VORDERING
IS DEGENE DIE GELDT TER ZAKE VAN WANBEDRIJVEN.
2° MISDRIJF. - MISDAAD, WANBEDRIJF,
OVERTREDING. - .AARD VAN BET MISDRIJF
IJEPAALD, TOT AAN DE DEFINITIEVE BESLISSING
VAN DE STRAFRECHTIJANK TOE, DOOR DE STR-AF
DIE, KRACHTENS DE WET, VAN TOEPASSING IS.
1 o De te1·mijn de1· verjaring van de publieke vonlering en van de burgerlijlce
vo1·de1'ing, ten aanzien van een misdrijf
bestmtt bij a1·tilcel 6 van het lconinklijlc
besluit van ~ Augttstus 193"1 bet1·ejJende
de politie van de spoonoegen, is dr-te
jaa1·, • tot aan de definitieve beslissing
van den 1·echte1·, die QVe1· de P'ttblieke
vo1·de1·ing uitspraa:Tc doet.
2° De st1·at, die bij 1le wet is voMzien, bepaalt den aa1·d, als misdaad, als wanbed1'ijf of als · overt1·eding, van een te-.
gen de st1·atwet gepleegd misd1"ijf, zuUcs
tot aan de definiUeve besUssing van.
den rechter, die uitspmak moet doeri
ove1· de publielce vorderi1tg. (Strfwb.,

artt. 1, 25, 28 en 38.)
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beslissing g·ewezen is door de rechtsmachten welke over de publieke vordering moeten uitspraak doen, het karakter van het
misdrijf en aldus het regime der verjaring
ARRES'f.
bepaalt zoowel van de publieke als van
de burgerlijke vordering, op het misdrijf
Gelet op het bestreden vonnis op 25 Fe- · gesteund;
bruari 1942 gewezen door de correctioDat het vonnis de in het middel beneele rechtbank te Charleroi zetelende in doelde wetsbepalingen heeft geschonden;
hooger beroep ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
Over het eenig middel der voorziening bestreden vonnis; beveelt. dat het. ondervan het openbaar ministerie en het eerste havig arrest zal overgeschreven worden
middel der voorziening van cle burgerlijke
op de registers der rechtbank van eersten
partij : schending van artikelen 1 van het aanleg te Charleroi en dat melding ervan
Strafwetboek, 21 en 22 der wet del.
zal gemaakt worden op den kant der ver17 April 1878, doordat de correctioneele nietigde beslissing; veroordeelt den verrechtbank de openbare vordering verjaard weerder tot de kosten; verwijst de zaak
heeft verklaard en zich onbevoegd heeft. en de partijen naur de correctioneele
verklaard om over de burgerlijke vorde- rechtbank te Bergen zeteleml in hooger
ring uitspraak te doen, om reden dat beroep.
meer dan zes maanden verloopen waren
7 October 1942. - ze kamer. - Voorsedert 15 Juli 1941, datum van de laatste
tijdige daad de verjaring der openbare zitte·r, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
vordering. stuitend, dan wanneer, daar voorzitter. - vm·slaggever, H. de Cocer in zake kwestie was van een met cor- queau des Mottes. - Gelijkluidende conrectioneele straffen beteugelcl misdrijf, de clusie : H. Raoul Hayoit de Termicourt,
avocaat generaal.
verjaringstermijn clrie jaai· is :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
was, en door den eersten rechter veroordeeld werd tot een politiestraf en tot
2" KAMER. - 14 October 1942.
schadevergoedingen jegens de burgerlijke
partij, uit hoofde van te Courcelles, op VEJRJARING IN S'l'RAFZAKEJN.
7 Maart 1941, artikel 6 van het koninklijk
SOHORSING VAN DEN TERMIJN VOOR DE VERbesluit van 25 Augustus 1937 te hebben
SCHIJNING, VERLEEND AAN DE ONDER DE WAovertreden ;
PENEN GEROEPEN BURGERS. WET VAN
Overwegende dat dit misdrijf door ge24 JULI 1939, ARTIKEL 3, 2°. - WETTEzegd artikel 6 en door artikel 1 der wet
LIJKE HINDERNIS VOOR HET OPENBAAR MINISdel. 5 Juni 1934, met een gevangenisstraf
TERIE OM DE PUBLIEKE VORDERING TE DOEN
van acht tot veertien dagen en met een
VONNISSEN. - GROND TOT OPSCHORSING VAN
g·eldboete van 26 tot 200 frank of met eene
DE VERJARING VAN DIE VORDERING.
dezer straffen alleen gestraft wordt ; dat
het dus een wanbedrijf uitmaakt en dat De schm·sing van den termijn voo1· de
verschijning v66r het vonnisget·echt,
de publieke vordering slechts verjaart na
voorgeschreven bij artilcel 3, 2°, van ae
drie volle jaren (Strfwb., art. 1, wet van
wet· van 24 Juli 1939 ten voordeele van
17 April1878, artt. 21 en 22);
zelcere onder de wapenen opgeroepen
Overwegende, weliswaar, dat de eerste
burg~rs, is ten aanzien van het openrechter, van artikel 85 van het Strafwetbaar ministerie, behalve in het geval
boek toepassing makend, slechts een poliwaa1"in: de belanghebbenden van het door
tiestraf had uitgesproken;
deze wet verleend voorde.el atstand
Doch overwegende dat het openbaar
doen, een wettelijlce hindernis om de
ministerie tegen deze beslissing hooger
publieke vo1•de1·ing te doen vonnissen,
beroep had ingesteld en dat het bestreden
en levert det·halve grand op tot schorvonnis clit beroep heeft aanvaard;
sing van de ver·jaring van cleze vorclcDat niettemin, en zonder uitspraak te
1'ing. (Wet van 17 April1878, art. 27.)
doen over de straf die in zake diende toegepast te worden, de correctioneele recht(DEPIREUX, '1". DE LIEDEKERKE.)
bank de openbare vordering verjaard verklaart en zich onbevoegd zegt om van de
ARREST.
vordering der burgerlijke partij kennis
te nemen, om de eenige reden dat op den
Gelet op het bestreden vonnis der cordatum van het vonnis meer' dan zes maan- rectioneele rechtbank t~ Brussel, zeteden verloopen waren sedert 15 Juli 1941, lende in graad van hooger beroep, del.
datum der laatste daad die de verjaring 26 April 1942;
van de openbare vordering stuitte;
Wat de beslissing betreft gewezen op
Overwegende dat deze beslissing het de openbare vordering :
wettelijk beginsel miskent naar hetwelk
Over het eenig middel hieruit afgeleid
het maximum der krachtens de ·wet toe- dat de ten laste van den aanlegger gepasselijire straf, tot wanneer de definitieve legde overtrecling opklimt tot op 1 April
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1940, en dat de dagvaarding om voor 't ge-

recht te verschijnen dagteekent van Februari 1942, dat de verjaring dus verkregen was;
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
was om te Schaarbeek, op 1 Februari
1940, artikel 35 te hebben overtreden van
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934
op de verkeerspolitie;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zegt «. dat de eerste rechter terecht de
vervolging als niet verjaard heeft aangezien; dat de bepalingen . der wet van
24 Juli 1939, gedurende het in het vonnis
a quo aangeduid tijdsverloop, in de zaak
wettelijk belet hebben dat op de vordering van het openbaar ministerie kon worden uitgesproke:iJ. » ;
Overwegende dat het vom1is ct quo vaststelt dat de aanlegger gemobiliseerd werd
in Februari 1940 en slechts op einde 1941.
afgezwaait is;
.
Overwegende dat de rechtbank met reden beslist heeft dat de vordeting gedurende den tijd der mobilisatie geschorst is
gebleven; dat, inderdaad, uit artikel 3,
2°, der wet van 24 Juli 1939 blijkt dat de
wederoproeping van hem .die van een v66r
de wederoproeping gepleegd misdrijf beticht is, en die van het voordeel dezer
wet niet afziet, een reden van schorsing
van de openbare vordering uitmaakt overeenkomstig artikel '2:l der wet van 17 Apdl
1876;
.
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat de aanlegger in actieven dienst
is getreden op 15 Februari 1940, dat het
misdrijf waarvoor hij vervolgd was, dus
gepleegd wercl v66r zijn wederoproeping ;
Overwegende dat, wamieer men van het
tijdsverloop gaande van 1 Februari 1940,
datum van het misdrijf, tot 16 April 1942,
datum van. het vonnis a quo, den tijd aftl'ekt der schorsing die den 15 Februari,
dag waarop de aanlegger weder werd opgeroepen, scheidt vim den 31 December,
dag waarop de aanlegger is afgezwaaid,
men vaststelt dat er geen jaar verloopen
is tusschen den dag van het rnisdrijf en
de beslissing van veroordeeling;
Overwegende dat het rniddel dus in
rechte niet opgaat;
En overwegende, voor 't overige, dat
de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden
nageleefd, dat de uitgesproken straf wettelijk is;
Wat 'de beslissing betreft gewezen op
de burgerlijke vordering :
Over het rniddel : schending van artikel 35 van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934, doordat het vonnis al de
verantwoordelijkheid op den aanlegger
· geladen heeft :
Overwegende dat het vonnis in geen enkel zijner beschikkingen vaststelt, ln
strijd met wat het middel beweert, dat
een bestuurder een manmuvre vah voor-

steken niet mag aanvangen, indien hij
niet op de rechter helft blijft die hem is
voorbehouden;
Overwegende dat het overige van het
rniddel op beschouwingen van feitelijken
aard steunt waarover het Hof van ·verbreking geen toezicht heeft;
Waaruit volgt dat het rniddel niet kan
worden aangenomen;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
_voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
14 October 1942. - 2e kamer. - Voo1'zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Deleuze.
Gelijlcl!tidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.
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TERUGVORDERING VAN HET NIETVERSOHULDIGDE.- DooR DE STRAFWET
VERBODEN OVEREENKOMS'l.', - 0NGEOORLOOFDE
AARD TEN AANZIEN VAN BEIDE PAH'fiJEN. VHIJWILLIG DOOR. EEN VAN DE PARTI,JEN BETAALDE BEDRAGEN. -ARREST BESLISSEND DAT
DE TERUGVORDERING VAN DEZE SOMMEN IN
REOHTEN NIET ONTVANKELIJK IS, - BESLISSING WETTELIJK.
Is wettig het aT·rest dat beslist dat cle
eische1· 'niet ontvanlcelijlc is om in 1'echten de bedragen tentg te vo1·deren, die
hij v1'ijwillig aan zijn medecontmctant
heeft betaaald, tot ·nitvoe1'ing van een
doo1· de st1'afwet ve1·boden overeenlcomst, wie1' aanl een ongeoo·rloo'tde is
ten aanzien van beide pa1·tijen (1).

(Burgerlijk Wetb., artt. 1131 en 1967.)
(SWENNEN EN ANDERE!\.)
AHREST.
Gelet op . het bestreden arrest op
5 Maart 1942 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
I. Wat de voorzieningen betreft van
Pierre Swennen : ·
Overwegende clat de aanlegger op
11 Maart en 4 Oogst 1942 afstand geclaan
heeft van zijn voorzieningen; dat het Hof
den afstand client te decteteeren;
II. Wat de voorziening van DeVI·esse tegen Swennen betreft :
Overwegende dat Devresse, burgerlijke
partij, geen enkel middel tot staving zijner voorziening inroept; dat het Hof er
ambtshalve geen opwerpt;
III. Wat de vuorziening van Kemp,
burgeJ'lijJ,:e pal'tij, tegen Swennen betreft. :
Over het middel hieruit afgeleid dat
(1) Zie de nota 2 van den H. Advocaat generaal R. Hayoit de Termicourt, bij dit arrest
gedrukt in Bull. en PASIC., 1942, I, 238.

118het arrest de conclusie van den aanlegger
voorwaarden, welke vereischt zijn om !le
niet beantwoord heeft en artikelen 1131,
teksten toe te passen waarbij de den aan1133, 1235, 1376 en 1377 van het Burger- legger ten laste gelegde misdrijven belijk Wetboek geschonden heeft :
teugeld worden, niet vereenigd waren;
Overwegende d·at het arrest, - door
Overwegende, anderzijds, dat het bevast te stellen dat Kemp niet bij vergis- streden arrest zich niet beperkt bij de
sing betaald heeft, doch :wel den prijs van vaststelling waarop het middel wijst; dat
den sluikhandel wetens heeft vereffend, het de waarde onderzoekt van de door den
aanlegger in conclusie betwiste getuige-,
dat er geen onverschuldigde betaling is,
- de conclusie van den aanlegger Kemp,
nissen en de redenen aangeeft waarom
die beweerde dat er aanleiding bestond het deze als bestanddeel van bewijs aantot terugvordering van het onverschul- neemt; dat het aldus de beschouwingen
digde, gepast heeft beantwoord;
van feitelijken aard als niet dienend
Dat het middel in zijn eerste onclerdeel - verwerpt, beschouwingen door den aanin feite niet opgaat;
legger ingeroepen tot staving van zijn beOverwegende dat de aanlegger daarna wering, luidens clewelke het Hof op die
staande houdt dat het arrest,'- door hem getuigenissen niet mocht steunen ;
het recht te ontzeggen den prijs terug te
Waaruit volgt dat de conclusie van den
vorderen die-hij in uitvoering van een onaanlegger werd beantwoord en dat het
geoorloofde overeenkomst aan den ver- middel in feite uiet opgaat;
weercler betaald heeft -, artikelen 1131,
Over het tweede middel : schending van
1133, 1235, 1376 en 1377 van het Burger- artikelen 97 der Grondwet, 184, 193, 196,
lijk Wetboek geschonclen heeft;
197, 213, 214 en 496 van het Strafwetboek,
Overwegencle clat het arrest vaststelt doordat het bestreden arrest de den aanlegger in verbreking ten laste gelegde bedat de aanlegger wist clat de verweerder
een door de wetten en reglementen ver- tichtingen bewezen verklaard heeft, zonboden handel dreef en dat de verkoop van der vast te stellen dat in hoofde van den
meel door den verweerder aan den aan- aanlegger de verschillende intentioneele en
legger geschied is bij ontduiking der materieele bestanddeelen vereenigd wastrafwet, en niet alleen tegen een hooge- ren, die door de wet vereischt zijn opdat
ren prijs dan de wettelijke doch ook zon- de betichtingen zouden kunnen bewezen
verklaard worden en zonder, daarenboder overhandiging, door den aanlegger,
ven, de conclusie te beantwoordel'. waarin
van de vereischte zegels;
'
Waaruit volgt dat de litigieuse overeen- de aanlegger in verbreking bewees dat
komst door de strafwet. verboden was en het hem materieel onmogelijk zou gedat ze dit ongeoorloofd karakter had je- weest zijn de verweten feiten te begaan .:
Overwegende dat het arrest vaststelt
gens beide partijen;
.
Overwegende clat, door te beslissen dat dat uit v66r het Hof gedaan onderzoek
de aanlegger qe sommen niet mocht terug- blijkt dat de Defize ten laste gelegde bevorderen welke hij in uitvoering van der- tichtingen bewezen zijn zooals ze in de
gelijke overeenkomst vrijwillig betaaid dagvaarding omschreven zijn;
Overwegende dat deze de misdrijven
had, het bestreden arrest geen enkel der
in het middel bedoelde wetsbepalingen ge- omschreef in de bewoordingen der wet ;
Overwegende dat de bewijsvoering in
schonden heeft ;
Dat het middel in zijn tweede onder- feite van clen aanlegger op zekere beweringen nopens datums steunde alsook op
dee! dus in rechte niet opgaat;
IV. Wat de voorziening van Defize be- zekere tegenstrijdige verklaringen welke
door
medebetichten of getuigen werclen
treft :
afgelegd;
Over het eerste middel : schending van
Overwegende dat het arrest de reden
artikelen 97 der Grondwet, 184, 193, 196,
aangeeft waarom die beweringen en te197, 213, 214 et 496 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest, om den be- genstrijdigheden niet kunnen opwegen teklaagde te veroordeelen, verklaart dat in gen de bewijzen welke door het onderzoek
strafzaken het bewijs geleverd is, wan- werden ingewonnen ;
Dat het arrest aldus de bewijsvoering
neer het uit de innigste overtuiging van
den rechter ontstaat, en, dat de wet aan van· den aanlegger weerlegd heeft;
den rechter van die overtuiging geen re- · Dat het middel, in elk zijner onderdeekenschap vraagt, dan, wanneer, zooals in len, in feite niet opgaat;
En overwegende, voor 't overige, dat de
de zaak, daar de beklaagde conclusie gebestreden beslissing geveld werd op een
nomen heeft waarin hij de hem ten laste
rechtspleging in dewelke de substantieele,
gelegde misdrijven in rechte en in feite
of op straf van nietigheid voorgeschreven
betwist heeft, de rechter verplicht was de
redenen aan te geven waarom hij die con- rechtsvormen werden nageleefd en dat
de uitgesproken veroordeelingen overeenclusie meende te moeten verwerpen :
Overwegende, eenerzijds, dat de con- k;omstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof decreteert den
clusie van den aanlegger v66r het Hof
van- beroep geen enkele bewijsvoering in afstand van de door den aanlegger Swenrechte behelsde · waaruit bleek dat de nen ingediende voorzieningen, veroordeelt
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hem tot de kosten dier voorzieningen; verwerpt , de andere voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers tot de kosten; veroordeelt daarenboven Devresse en Kemp elk
tot een vergoeding van 150 frank jegens
Swennen.

21 October 1942. - 2 6 kamer. - Voor,zitte1·, H. Hodllm, raadsl1eer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, H. Deleuze,
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

VAN EEN HELING. - DADER VAN DE HEI;ING
OP DE OONOLUSIE VAN DE BURGERLI.JKE PARTIJ VEROORDEELD TOT DE GEHEELE SOHADEVERGOEDING, BEHOUDENS VERHAAL. TOEPASSING VAN ARTIKEL 1382 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.

1° De wegens dietstal ve·roo1·deelde be-

STRAFZAKEN.
BEKLAAGDE WEGENS DIEFSTAL VEROORDEELD. MEDEBEKLAAGDE WEGENS HELING
VEROORDEELD. - HOOFDELIJK VEROORDEELD,
OP GROND VAN BEIDE TELASTLEGGINGEN, TOT DE
KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - 0NWETTELIJKHEID.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST QNTSTAAN).
SCHADE GEHEEL VEROORZAAKT DOOR DEN
DADER VAN EEN DIEFSTAL EN DOOR DEN DADER

lclaagde en de 1.vegens heling ve?·om·deelde medebelclaagde lc~tnnen niet hoof:
delij 7c woTden ve1'001'deeld tot betaling
van f]e lcosten de1' pub lie lee vMdering.
(Strfwb., art. 50.)
2° W anneer de diefstal en de heling van
de gesto!en voo1·we1'1Jen in nanw vm·band tot ellcandei· staan, derwijze dat
zij ten aanzien va.n den benacleelde
voorlcornen als de enlcele oorzaalc van
de doo1· dezen benadeelde geleden
schade, is wettelij 7c geg1'0nd op artilcel 1382 van het Burge1·Ujlc Wetboelc cle
veroo1·deeling, die wordt ve1·!eencl op de
concl~tsie van de bn1·gerlij lee pa?·tij en
die den dader va:n de heling verwijst
tot he1·stel van de geheele schade en tot
de lcosten van de vordering, behondens
diens ve1·haal tegen den dader van den
dietstal (1).
·

(1). Dit arrest raakt de vraag a an betreffende
de vergoeding van de schade veroorzaakt door
verschillende samenloopende onrechtmatige
dad en.
Wanneer dezelfde schade veroorzaakt wordt
door onderscheidene, doch samenloopende onrechtmatige daden, gepleegd door twee of meer
personen, a! wezen die daden van ongelijke
zwaarte; moet worden beslist, op grond van
de artikelen 1382 en '1383 van het Burgerlijk
wetboek, dat ieder van die .personen gehouden
is de geheele schade te herstellen, met dezen
verstande dat de schadevergoeding niet twee
maal moet w01'den betaald, en dat degene, die
ze geheel betaald heeft, zijn verhaal heeft tegen de overige daders, naar verhouding van de
zwaarte van de door ieder van hen begane
onrechtmatige daad.
Dit beginsel wordt vrij algemeen aangenomen door de rechtspraak (zie Brussel, 13 Maart
1926, PASIC., 1928, II, 32; rechtb. Brussel,
17 December 1925, ibid., 1928, III, 77; Brussel,
21 Juni 1930, ibid., 1930, II, 187; rechtb. Luik,
11 Februari 1932, ibid., 1932, III, 151; Luik,
11 Juni 1932, ibid., 1932, II, 159; Luik, 12 Februari 1931, ibid., 1932, II, 80; Brussel, 4 October 1933, ibid., 1934, II, 182; Brussel, 15 Maart
1933, ibid., 1934, II, 165; verbr. 2 April 1936,
Bull. en PAsrc., 1936, I, 209).
De veroordeeling, in zulk geval, tot de geheele schadevergoeding heeft men genoemd een
veroordeeling in solidum. of in tatum. De bertadeelde moet zoodanige veroordeeling vorderen, want de rechter kan niets meer toekennen
dan hetgeen de benadeelde partij eischt
(verbr., 28 April 1941,
Verbr., 1941,
biz. 104). Anderzijds onderstelt zoodanige ver-

oordee1ing noodzakelijk dat de benadeelde zelf
niet gedeeltelijk schuld heeft aan de schade,
want, indien zijn eigen daad deze schade mede
veroorzaakt heeft, kan een gedeelte van de
verantwoordelijkheid ten laste .van den benadeelde zelf worden gelegd, en de overige daders kunnen tot slecht's een gedeelte van de
schadevergoeding worden veroordeeld, terwijl
de benadeelde een gedeelte daarvan zal behooren te dragen (verbr., 2 April 1936, Bull.
en PAsrc., 1936, I, 209).
Het hooger omschreven beginsel is van toepassing wanneer -het schadegeval aanleiding
geeft tot de verantwoordelijkheid van de aanstellers, wegens de daad van hun aangestelden;
.,an de ouders, wegens de daad van de minderjarige kinderen, die met hen. inwonen; van
de onderwijzers of ambachtslieden, wegens de
daad van hun leerlingen of leergasten (artikel1384). Alsdan bestaat eenerzij ds een onrechtmatige daad, begaan door den aangestelde, het
minderjarig kind, den !eerling of leergast, en
1 anderzijds schuld, die wettelijk wordt vermoed
ten laste van den aansteller, den vader of de
moeder, den onderwijzer of den ambachtsman.
Hier bestaat samenloopende, doch onderscheidene schuld, waaruit dezelfde schade is gevolgd, · bij twee of meer personen : deze kunnen
der halve ieder worden veroordeeld tot de geheele schadevergoeding ; de benadeelde kan tot
betaling van de geheele schadevergoeding aanspreken en den dader van de onrechtmatige
daad en den voor dezen dader verantwoorde'
lijken persoon : de betaling door een van hen
gedaan, bevrijdt den andere (verbr., 19 December ·1921, Bul. en PAsrc., 1922, I, 112;
Brussel, 18 Januari 1930, PAsrc., 1930, II, 130;
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ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 11 Juni
1942 door het Hof van beroep te Luik ge-

wezen;
Over het mid del : schending van artikel 50 van het Strafwetboek, doordat het
bestreden arrest, uitspraak doencle door
een enkel vonnis, twee personen, beticht
van diefstal, en den aanlegger, beticht
van heling cler gestolen voorwerpen, alle
drie hoofdelijk heeft veroordeeld tot de
schadeloosstelling van het door de burgerlijke partij geleden nadeel en tot de kosten van den aanleg :
rechtb. Brussel, 27 Mei 1895, ibid., 1895, III,
341).
Daar · ieder van de daders kan veroordeeld
worden tot betaling van de geheele schadevergoeding, werd de vraag gesteld of de verplichting tot herstel een hoofdelijke was, en de
rechter derhalve de daders, op de vordering
van den benadeelde, lwofdelijk moest veroordeelen.
Desaangaande was de rechtspraak niet. duidelijk. De ricbting die zij thans volgt is wel
deze dat er ter zake van geen eigenlijke
hoofdelijkbeid spraak is.
Artikel 1202 van het Burgerlijk wetboek, alsmede artikelen 1213 en 1214, betreffen enkel de
bedongen hoofdelijkheid. De verplichting in
solidum harerzijds vloeit impliciet uit de artikelen 1382, 1383 van het · Burgerlijk wetboek;
eenieder die de schade, door zijn schuld, hoe
licht ook, veroorzaakt, is gehouden deze te
herstellen, en wel geheel te herstellen; een tegenovergestelde oplossing, in geval van saIhenloop van onderscheidene onrechtmatige dadeh, die dezelfde schade v'eroorzaakten, zou
den benadeelde overigens op onbillijke wijze
blootstellen aan bet onvermogen van ee:rl der
daders, of, indien een der daders onbekend
was gebleven, aan gedeeltelijk herstel van de
schade, te vergoeden door den bekenden dader,
of nog tot het voeren van mogelijk afzonderlijke, opvolgende lange procedures.
Nochtans moet op het beginsel van de herstelverplichting in solidum een afwijking worden vermeld, in den zin van de hoofdelijkheid, die dan door wet zelf is bepaald : artikel 50 van het Strafwetboek luidt dat alle
personen, wegens een zelfde misd,•ijf veroordeeld, hoofdelijk verplicht zijn tot de teruggaven en de schadeve,·goeding. Dit artikel onderstelt dat aile bedoelde personen veroordeeld
worden tot s~raf en dat de veroordeeling wordt
uitgesproken wegens een zelfde st?'afrechtelijk
misdtijf. Dan zijn de veroordeelden oak hoofdelijk gehouden tot de schadevergoeding jeg,emo.
de benadeelde partij. De hoofdelijkheid van
artikel 50 van het Strafwetboek is gegrond op
het bestaan van een gemeenschappelijke onrechtmatige daad en een gemeenschappelijke

Wat de hoofclelijke veroordeeling tot
de kosten der publieke vordering betreft :
· Overwegende · dat artikel 50 van het
Strafwetboek den rechter slechts toelaat
een hoofdelijke veroordeeling uit te spreken, voor de kosteri dier vordering, -jegens
de personen die wegens eenzelfde misdrijf
veroordeelcl zijn ;
Overwegende clat diefstal en heling op
strafgebied twee verschillende misdrijven
zijn en dat, bijgevolg, het arrest artikel 50
van het Strafwetboek geschonde.l.l heeft;
Wat de hoofdelijke veroordeeling betreft tot de aan de burgerlijke partij toegekende schadevergoeding en tot de kosten d"!r vordering door deze partij ingesteld :
verantwoordelijkheid, ten laste gelegd v-an verschillende personen, veroordeeld wegens een
zelfde strafrechtelijk misdrijf. Die hoofdelijkheid bestaat oak ten aanzien van het geval van
de artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek
(onvrijwillig veroorzaakte lichamelijke letselen,
onvrijwillig veroorzaakte dooding) (verbr.,
9 October 1933, Bull. en PASIC., 1934, I, 18;
Luik, 3 Juni 1933, PASIC., 1934, II, 117).
Evenwel,

wanneer

meer

personen veroor-

deeld worden wegens strafrechtelijke misdrijven, die van elkande,- onde?·scheiden zijn
(b. v. de eene wegens ,diefstal, de andere wegens heling), kunnen deze personen, op grand
van _artikel 50 van het Strafwetboek, niet
hoo fdelij k verplicht worden tot herstel van de
schade, die uit den samenloop van hun ondel·scheidene onrechtmatige daden zou zijn gevolgd. Wel kunnen zij, op grand van de artikelen 1382, 1383, in ·solidum daartoe worden
veroordeeld (vergelijk verbr., 15 Februari
1886, Bull. en PASIC., 1886, I, 76; verbr., 26 Januari 1922, ibid., 1922, I, 143; verbr., 3 Januari 1922, ibid., 1922, I, 117; inzonderheid
het advies van den H. Advocaat generaal
R. Hayoit de Termicourt bij verb., 28 April
1941, in A>T. Verb., 1941, blz. 104).
N. B. Uit den hooger vermelden regel dat al
de daders van onderscheidene, doch sa:inenloopende onrechtmatige daden, ieder slechts
in solidum, doch niet eigenlijk hoofdelijk, tot
de geheele schade kunnen worden veroordeeld,
heeft het arrest van het 1Iof van verbreking,
van 27 Januari 1936 (Bull. en PAsrc., 1936, I,
131), de volgende belangrijke gevolgtrekkingargeleid : indien het waar is, verldaart het
Hof, dat, bij overeenkomsten, maatregelen tot ·
bewaring (o. a. bet instellen van het beroep),
getroffen door een hoofdelijk gehouden medeschuldenaar, tot voordeel strekken van de overige medeschuldenaars, geschiedt zulks omdat
er een vermoeden van lastgeving bestaat, welk
vermoeden echter niet kan worden aanvaard,
wanneer de verbintenis is gevolgd uit een onrechtmatig feit, dat de schuldenaars verantwoordelijk maakt in solidurn wegens de schadelijke gevolgen.
P.D. B.

Overwegende dat het middel de vraag
niet opwerpt of de aanlegger en zijn medebetichten hoqfdelijk mochten veroordeeld worden tot de schadevergoeding en
tot de kosten ofwel of ze ieder slechts
mochten veroordeeld worden tot de vergoeding der geheele door de burgerlijke
partij ondergane schade; ·
·
Dat de aanlegger staande houdt dat hij
slechts gehouden is tot het herstel der
scbade die hij persoonlijk, door zicb
schuldig te maken aan beling, aan de burgerlijke partij veroorzaakt heeft;
Overwegende dat bet arrest vaststelt
dat, in de omstandigheden der zaak, diefstal en heling der gestolen voor:werpen,
<< zoodanig samen verknocht zijn dat ze,
jegens de burgerlijke partij, een enkele
en ondeelbare oorzaak van het door deze
partij geleden nadeel uitmaken >> ;
Overwegende dat, daar de door de burgerlijke partij geleden schade aldus in
baar gebeel veroorzaakt werd door de gemeenschappelijke font der beklaagden; artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
de veroordeeling van den aanlegger, op de
conclusie van de burgerlijke partij, tot de
gebeele vergoeding der scbade en tot de
kosten der vordering rechtvaardigt, belloudens verhaal tegen de medebeklaagden;
Dat bet middel, wat die veroordeeling
betreft, in rechte niet opgaat;
Overwegende, voor 't overige, wat de
beslissing betreft over de publieke· vordering gewezen, dat de substantieele of op
strar van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen :werden nageleefd en dat de
uitgesproken straf wettelijk is;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch in zoover slechts
het den aanlegger hoofdelijk met de medebeklaagden veroordeeld heeft tot de
kosten der openbare vordering; verwerpt
de voorziening voor 't overige; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van bet Hof van
beroep te Luik en dat melding ervan zal
gemaakt worden op den kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partij tot een vierde
der kosten en den aanlegger tot de overige drie vierden; verwijst de zaak aldus
omschreven naar het Hof van beroep te
Brussel.
21 October 1942. - 26 kamer. - Voorzitte1", H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Waleffe.
-'- Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST
VAN VEROORDEELING. - 00NCLUSIE VAN BE-
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KLAAGDE. HOOFDCONCLUSIE EN BIJKOMENDE CONCLUSIE WAARUIT EISCHER AFLEIDDE DAT ER. GEEN MISDRIJF WAS. HOOFDCONCLUSIE BEANTWOORD. - BIJKOMENDE CONOLUSIE ONBEANTWOORD. -ARREST
NIET MET REDENEN OMKLEED.
Is niet wettelijk met rerlenen omkleed
het an·est dat, na de hoofdconcl·usie
van bekla·agde te hebben verworpen, dezen vm·oordeelt zonder antwoord te geven op de bijlcomende conclusie, waarbij
een middel van ve1·wee·r we1·d aangevoerd, .e1· toe st·relclcend te doen verlclaren dat er geen stratbaa1· misrl1'ijf bestand. (Grondw., art. 97).

(KESTEMONT, T. FAJZSNAIDER.)
ARREST.
Gelet op bet bestreclen arrest op 6 December 1941 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
·
Wat de beslissing betreft op de publieke
vordering gewezen ;
Over het middel : schending van artikelen 196 en 491 van bet ·Strafwetboek,
97 der Grondwet, 1317, 1319, 1322, 1371,
1372 et 1375 van het Burgerlijk Wetboek,
doorclat het bestreden arrest, - door de
conclusie, die de eerste aanlegster regelmatig v66r den rechter neerlegde, verzocht om de dubbele vraag te beantwoorden of zij zich te goecler trouw heeft gemach tigd kunnen meenen om zekere a an
den tweeden verweerder toebehoorende
waren te gelde te maken, eenerzijds,
krachtens een lastgeving welke ze van
laatstgenoemde, zooals ze bield staan, ontvangen had, en, anderzijds, krachtens het
oneigenlijk contract van zaakwaarneming
dat, naar ze beweerde, ontstaan was ten
voordeele van den tweed en ver:weerder, de beweringen van de eerste aanlegster
afgewezen en beslist heeft dat ze zich
schuldig gemaakt had aan valschheid, gebruik van valschheid en verdui~tering en
dat de tweede verweerster zich schuldig
gemaakt had aan heling van een deel verduisterde voorwerpen, zich erbij bepalende in feite vast te stellen dat de eerste aanlegstei· liet bewijs niet had geleverd van de lastgevlng die ze inriep, doch
zonder zich nit te spreken over de vraag
of er in onderhavig geval zaakwaarneming bestond, dan wanneer, luidens artikel 97 der Grondwet, aile vonnis moet
gemotiveerd zijn, en het bestreden vonnis
wettelijk verplicht was elk der door de
eerste aanlegster aangevoerde twee middelen te beant:woorden, daar het eene en
het andere dier middelen van aard was
de strafrechtelijke verantwom;delijkheid
weg te nemen, dan wanneer, althans, het
arrest het punt heeft onbeantwoord gelaten te weten of het in feite beslist had
dat er in onderhavig geval geen zaakwaarneming. was tusschengekomen o:i' het

-

122

in rechte had beslist dat, bij ontstentenis

van lastgeving van de litigieuze waren te
gelde te maken, de door de eerste aan1egster ingeroepen omstandigheden het begrip van het oneigenlijk contract van
zaakwaarneming uitsloten; wat een clubbelzinnige motiveering uitmaakt, waardoor het Hof van verbreking belet wordt
zijn toezicl1t uit te oefenen over de wettelijkheid van het arrest, wat gelijk staat
met ontstentenis aan de bij artikel 97 der
Grondwet vereischte reclenen;
Overwegencle clat de· eerste aanlegster
Leontine Kestemont, eerste beklaagcle, in
door haar v66r het Hof van Beroep genamen conclusie staande hield dat zij de
waren, die zij bewaarcle, slechts te gelcle
had gemaakt krachtens een lastgeving
welke ze van den tweeclen verweercler
Marclka Fajzsnaicler had gekregen, Em
dat, zoo er in den geest van cleze nopens
de draagwijclte van die lastgeving een
twijfel had kunnen overblijven, er clan
tegen haar toch geen bezwaar kon gevonclen 'worden in het feit clat ze de verplichtingen en cle verantwoorclelijkheclen van
zaakwaarneemster in 't belang van de
burgerlijke partij Fajzsnaider had op zich
genomen, bijzoncler inclien men rekening
houdt met cle omstancligheclen : het vertrek van Fajzsnaider voor een onbepaalclen tijcl, gevaar van opeisching en gebeurlijke inbeslagneming door den eigenaar
wegens het niet betalen van huurschulden, wat het inzicht om te schaden uit de
-voltrekking van de valschheicl sloot en
het bestaan van een bedrieglijke verduistering wegnam ;
Overwegende dat het bestreden arrest
het in de conclusie in hoofdorde aangevoerd verweermiddel van de hand wijst
bij de vaststelling dat er van de ingeroepen lastgeving geen enkel bewijs bestaat ;
dat het, tevens, verzuimt de in bijkomende orde ·genomen conclnsie te beantwoorden waarin de eerste aanlegster
staande hield dat zij gehandeld had als
waarneemster van de zaken der burgerlijke partij ;
Overwegende dat, daar de aanlegster
uit dergelijke zaakwaarneming de ontstentenis van alle strafbaar misdrijf af1eidde, het arrest dit verweermiddel moest
beant:woorden;
Waaruit volgt dat het arrest artikel 97
der Grondwet geschonden heeft;
Overwegende dat de verbreking der beslissing gewezen over de tegen de eerste
aanlegster ingestelcle publieke vordering
de verbreking medebrengt. van de qeslissing gewezen over de . tegen de tweede
aanlegster ingestelde publieke vordering ;
dat laatstgenoemde, inderdaad, luidens
het arrest, slechts veroorcleeld werd om
voorwerpen te hebben geheelcl die verkregen werden met behulp van de bedrieglijke verduistering welke de ee1'ste aanlegster ten laste werd gelegcl ;

Wat de beslissing betreft die over de
vordering der burgerlijke partij werd gewezen;
·
Overwegende dat de verbreking cler beslissing over de tegen de aanlegster ingestelcle publieke vorclering de verbreking
met zich sleept van deze gewezen over de
vordering cler burgerlijke partij ;
Om clie redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, voor zoover het gewezen is tusschen de in den aanleg in verbreking betrokken partijen ; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op cle registers van het Hof van beroep te Brussel en dat melding ervan zal
gemaakt worden op den kant der vernietigde · beslissing ; veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten; ver:wijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
21 October 1942. ~ 2• kamer. - Vo01·zitte1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Istas. Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, aclvocaat generaal.
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AANVULLEJNDE PERSONEELE BELASTING. - BEPALING VAN DE INKOMSTEN
VAN EEN GEBOUW BESTAANDE UIT MEER VERHUURDE APPARTEMENTEN. SOMMEN BETAALD DOOR HUURDERS AAN EIGENA<I,R TOT
VERGOEDING VAN PRESTATlES DIE NIET BEGREPEN ZIJN IN ZI.JN VERPLICH'l'INGEN ALS VER•HUURDER .. - SOMMEN DIE GEEN DEEL UITMA.KEN VAN DEN EIGENLIJKEN HUURPRIJS. KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR DE BELASTING.
Om den gmndslag van de aanvullende
personeele belasting op de inlcomsten
van een gebouw, bestaande uit mee1·
verhu~wde appa1·tementen, te bepalen,
moeten niet in aanmerking worden genomen, als deel uitmalcend van den
hu~wp-rijs, de sommen doo-r de huunle1·s
aan den eigenaa1· betaald tot ·veTgoeding van de prestaties, die doo·r den
eigenaar voo·r 1·ekening van de ·hwwrde1·s
wo1·den verst-relet en die niet beg·reven
zijn in zijn ver1Jlichtingen als verh~t~w
cle?·, zooals : het loon van den huisbewaa,nler, het wa-ter, gas, de electricitcit
en de bmndstofjen (1). (Geordende wet-

ten van 12 September 1936, art .. 40,
litt. c.)

(1) Verbr., 17 Maart 1941 (A1·1·. Yerbr., 1941,
blz. -51; Bull. en PASIC., 1941, I, 79); verbr.,
23 Juli 1941 (Ar1·. Ye1'111·., 1941, blz. lSO·; Bull.
en PAsiC., 1941, I, 309); verbr., 15 September
1941 (A1'T. · Ve1·b1-., 1941, blz. 195; Bull. en
PA.src., 1941, I, 333).
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-123{VAN DER STAPPEN, T. BESTUUR VAN FINANOIEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op
10 April 1940 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
Over het eenig middel tot verbreking :
.schending van artikelen 97 der Grondwet
37, § 1, 39, 40, en in 't bijzonder 40, litt.
en laatste alinea, 44 en in 't bijzonder 44,
§ 1, der wetten betreffende de inkomstenbelastii'lgen, samengeschakeld door koninklijk besluit dd. 12 September 1936;
1709 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreclen arrest beslist heeft
.dat, om den grondslag te bepalen van de
.aanvullende personeele belasting in hoofde van den aa]llegger in verbreking, er
geen aanleiding bestond om van het
bruto bedrag der sommen welke de aanlegger van zijn huurders had ontvangen
Q.e kosten van levering van water, van
gas en electriciteit, van bezoldiging van
den huisbewaker en van kolen voor de
verwarming, door hem gedragen, af te
trekken, dan wanneer de aanvullende personeele belasting slechts de inkomsten
van den schatplichtige treft, dat de terugbetaling door de huurders det kosten
ter hunner outlasting door den verhuurder verschoten voor dezen laatste geen inkomen uitmaakt, 't is te .zeggen een verrijking van zijn vermogen en dat de wet,
wanneer ze beschikt dat de inkomsten uit
grondeigendom welke als grondslag voor
de aanvullende personeele belasting dienen, de h]mrpenningen en de andere voordeelen getrokken nit de in huur gegeven
goederen zijn, bij deze bewoordingen den
eigenlijken prijs verstaat van het genot
van het onroerende goed, met uitsluiting
van de waarde in specien der lasten
welke gewoonlijk aan .der huurder opgelegd zijn en welke door den eigenaar
worden gedragen :
Overwegende dat, volgens het bestreden
.arrest, aanlegger eigenaar is van onroerende goederen verdeeld in menige woningen welke hij gansch in huur geeft;
Dat ·de aanlegger terzelfdertijd een
huisbewaker ter beschikking der huur(lers stelt en hun :water, gas, electriciteit
en verwarming levert;
.
Overwegende dat het bestreden arrest,
- hierop steunende dat artikel 40, litt. c,
dei: op 12 September 1936 samengeschakelde wetten de lnfurpenningen der in
huur gegevene gebouwde eigendommen,
onder aftrekking van een vijfde, als onderhevig aan de ·aanvullende personeele
belasting beschouwt en hierop dat alle
door den huurder aan den verhuurder,periodiek betaalde som huurpenningen uitmaakt, - aan den aanlegger het recht
(mtkent, voor de vaststelling der belasting, van de so!I).men hem door zijn huurders periodiek betaald het bedrag af te

c:

trekken der uitkeei·ingen te hunnen bate
gedaan voor de hierboven vetmelde prestaties;
Overwegende dat deze prestaties zonder verband zijn met de verplichtingen
welke artikel 1719 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek den verhuurder van
onroerende goederen opleggen ;
Dat dienvolgens niets toelaat als deel
uitmakende van de huurpenningen te beschouwen, in den zin van voormeld artikel 40, het gedeelte der globale som dat
door de huurders betaald wordt en dat
overeenstemt met de uitkeeringen waarvan sprake die gedaan werd en door den
verhuurder te]l bate van zijn huurders;
Overwegende dat het bestreden arrest
tevergeefs erop wijst « dat niet bewezen
is .dat de betaling dezer kosten het voorwerp van bijzondere overeenkomsten met
de huurders zou geweest hebben, doch
dat men in tegendeel moet vermoeden dat
_de prijs der huurpenningen bepaald werd
'rekening houdende met deze uitkeeringen >J;
Overwegende dat men nit het gebrek
aan dergelijke overeenkomsten niet kan
afieiden evenmin als uit het bestaan van
dergelijke vermoedens : hetzij dat de in
huurovereenkomst bedongen som slechts
het huurgeld van het onroerend goed vertegenwoordigt en geenszins voor een deel,
onder de ongeschikte benaming van·huurgeld, de bezoldiging van het voordeel van
prestaties, die zonder betrekking zijn met
de :wettelijke verrichtingen van den verhuurder bevat, hetzij dat de eigenaar zijn
!murders van deze betalingen heeft vrij~~cld;

.

.

Overwegende, eindelijk, dat het vijfde
dat van de brtltO huurpenningen mag afgetrokken worden bij toepassing van alinea 2, van litt. c, van hierboven bedoeld
artikel 40, de lasten vergoedt welke persoonlijk en wettelijk op den eigenaar vallen, namelijk voor onderhoud en herstellingeu, dat dit• lasten wezenlijk verschillen van de prestaties die door den eigenaar worclen uitgevoerd ten bate van de
huurders en zonder verband zijn met de
verplichtingen van verhuurder;
Dat daaruit volgt dat het bestreden
arrest in schending der in 't middel aangeduide wetsbepalingen, om de aanvullende personeele belasting vast te stellen
welke aanlegger verschuldigd is, beslist
heeft dat de ·bezoldiging, door de huurders, van zekere prestaties welke hun ten
laste vallen; doch voor hun rekening door
den aanlegger verstrekt worden, moet
begrepen worden in de huurpenningen en
andere uit.het eigendom getrokkene voordeelen;
Om die redenen, .het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschre'veJf worden ·op de
registers van het Hof v~11 b'etb'e:P ,te B'russel en dat ·melding e,rvnJ?. ~a~ ge1llaakt

-
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worden op den kant van de vernietigde
beslissing ; legt de kosten ten laste van
den Staat (financien) ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Gent.

lVIIDDEL KAN NIET
NIEUW MIDDEL.

22 October 1942.

6° BURGERLIJKE

2°

VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJRE ZAREN. PERSONEN TEGEN WIE MEN ZICH RAN VOORZIEN. ARREST DAT HET RECHT OP EEN OVERLEVINGSPENSIOEN ERRENT VAN DE EERSTE ECHTGENOOTE VAN EEN AMB1'ENAAR EN DAT DERHALVE
• HET PENSIOEN VAN DE TWEEDE ECHTGENOOTE
VERMINDERT. GEEN CONCLUSIE VAN DE
EENE ECHTGE_NOOTE TEGEN DE ANDERE V66R
DEN RECHTER. ARREST ER ZICH BIJ BEPERREND DE RECHTEN VAN ELK RUNNER TEN
AANZIEN VAN DEN SOHULDENAAR TE REGELEN.
NIET-ONTVANRELIJKHEID VAN DE VOORZIENING VAN DE TWEEDE ECHTGENOOTE TEGEN :•E
EERSTE.

3°

MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJRE ZAKEN. ARRES'l' DA'l' TEN
AANZIEN VAN DEN SOHULDENAAR EN- VAN ELRE
DER TWEE OPVOLGENDE ECHTGENOOTEN VAN EEN
OVERLEDEN AMBTENAAR DE RECHTEN VAN- DEZE
OP EEN OVERLEVINGSPENSIOEN REGELT. ARREST OAT HET RECHT VAN DE EERSTE ECHTGENOOTE ERKENT EN DERHALVE HET PENSIOEN
VAN DE TWEEDE ECHTGENOOTE VERMINDERT. VOORZIENING VAN DE TWEEDE ECHTGENOOTE
TEGEN DEN SCHULDENAAR. lVIIDDEL TOT BE_TWIS1'ING- VAN HET RECHT VAN DE EERSTE
ECHTGENOOTE OP EEN PENSIOEN. lVIIDDEL
ONTVANRELIJK.

4°

MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. lVIIDDEL DOOR EISCHER NIET AANGEVOERD v66R DEN RECHTER.
lVIIDDEL v66R DEN RECHTER AANGEVOERD
DOOR EEN -ANDERE PARTIJ. ARREST OVER
DIT MIDDEL UITSPRAAK DOEND~ DOOR EEN BESLISRING DIE GEMEEN IS AAN EISOHER. -

PENSIOENEN.

NIEUWE REGELING. PENSIOENEN VAN DE:
AMBTENAREN. NIEUWE REGELING VAN TOE·
PASSING OP AL DE BELANGHEBBENDEN WIER
RECHTEN NOG NIET VERKREGEN WAREN.

1°

VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJRE ZAREN. - PERSONEN TEGEN
WIE MEN ZICH RAN VOORZIEN. 0NTVANRELIJRHEID VAN DE VOORZIENING TEN AANZIEN
VAN EEN PARTIJ A]J'HANRELIJR DAARVAN DAT
DE BESTREDEN BESLISSING UITSPRAAR HEEIJ'T
GEDAAN OVER EENE BETWISTING TUSSCHEC'i
EISCHER EN DE PARTIJ. PARTIJEN HEBBEN
DE EENE TEGEN DE ANDERE GEEN CONCLUSIE
ARREST
GENOMEN v66R DEN RECHTER. GEENERLEI VEROORDEELING INHOUDEND VAN DE
EENE PARTIJ TEN VOORDEELE VAN DE ANDERE
EN GEEN ENRELE VORDERING VAN DE EENE TEGEN DE AmlERE VERWERPEND. NIET-ONTYANRELI.JKHEID VAN DE VOORZIENING VAN DE
EENE DEZER PARTIJEN ~l'EGEN DE ANDERE.

ALS

AlVIBTENAAR. TOEKENNING VAN DE:
OPENBARE BEDIENINGEN EN VERGOEDINGEN ER
TOE BEHOOREND. ~LIJVEN BUITEN ALLE BIJ
OVEREENKOMST AANGEGANE HANDELINGEN. GEEN RECHT OP PENSIOEN ZOOLANG DE AMBTE·
NAAR ZI.TN BREVET NIET HEEFT VERKREGEN.
GEEN RECHT OP OVERLEVINGSPENSIOEN ISVOOR DE ECHTGENOOT \'AN DEN AMBTENAAR
VERRREGEN ZOOLANG LAATSTGENOEMDE NIET ISOVER.LEDEN.

de Termicourt, advocaat generaal.

KAMER. -

WORDEN

5°

21 October 1942. - 2e kamer. - Voorzitte1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
vo01·zitter. - Verslaggeve1·, H. Istas. Gelijlclt£idende conclusie, H. Raoul Hayoit

1e

GEWEERD

7°

BURGERLIJKE
PENSIOENEN.
KONINRLIJK BESLUIT W 254 VAN 12 lVIAART
1936 TOT REGELING VAN DE 'VERDEELING VAN
HET OVERJ.EVINGSPENSIOEN -TUSSCHEN DE OPVOLGENDE ECHTGENOOTEN VAN EEN AMBTENAAR.
-VAN 1'0EPASSING IN GEVAL VAN OVERLIJDEN
VAN DEN AMBTENAAR IN 1936 OF LATER, ZELFSW ANNEER HET LAATSTE HUWELIJK GESCHIEI)
IS v66R 1 J ANUARI 1936.

8°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE ZAREN. GEEN VERPLICHTING AL DE DOOR PARTIJEN VOORGEBRAOHTE BEWIJSVOERING TE BEANTWOORDEN.

1 o De voorziening is ten aanzien van een
partij- slechts ontvanlcelijlc in zoove1·
de best1·eden- beslissing ove1· een betwisting tt£sschen eische1· en die pa1·tij
heeft uitspmak gedaan; eische1· is niet
ontvankelijk om zijne voo1·ziening te
1·ichten tegen een pa1·tij, indien hij
niet tegen (le'ze conclusie genomen heeft
voor den rechte1·, die ten gmnde uitspraak deed, ot indien deze geen conclusie genomen heeft tegen eischm·, vndien, bijgevolg, het best1~eden arrest
geen ve'I'Oonleeling van eischer ten voor.deele van de ancle·re pa1·tij inhouat of
geen enkele floor eischer tegen cle andere pa1·tij aangevoercle vo1·cle1'ing ve·rwerpt.
2o W annee1· het overlevingspensioen van
ae tweeae echtgenoote van een ove1'le(len ambte·naa·r moet verminclera W01'aen ten -belootJe van het becl1·ag van het
pensioen aat aan ae ee1·ste echtgenoote
wenl verleen(l, is ae tweecle echtgenoote
niet ontvanlcelijlc om tegen ae eerste
haar voorziening te richton beh'etfende
het a1Test aat het 1·echt van ae ee1·ste
e1·Tcent en, om cleze re(len, het pensioen
van cle tweecle ve1·minclert, indien ae
twee echtgenooten geen condusie hobben genomen, ae eene tegen ae ancle1·e,
V001' (len 1'0Chter flie ten gTOnfle Uit8p1·aalc deea, en inclien, clientengevolge,
het best1·eaen an·est e1· zich bij beperkt
ae Techten van elke echtgenoote ten
aanzien van clen schulclenaar te 1·egelen.

_so Wannem· het beskeden an·est, dat ten
aanzien van den sohuldenaa1· en vam de
twee opvolgende eohtgeiwoten van een
oveTleden ambtenaa1· de Techten 1·egelt
van ellce deze1' eohtgenooten op het
ove1·levingspensioen, het 1·eoht van de
ee1·ste eohtgenoote op een pensioen e1·7cent en om deze 1·eden het pensioen van
de tweede eohtgenoote ve1'minde1·t, is
laatstgenoemde eohtgenoote ontvanlcelijlc om, tot staving van haa1' vooTziening tegen den sohuldenaar, een middel
in te 1·oepen, hetwelk het Teoht van de
eeTste eohtgenoote betwist.
4o Een middel mag niet woTden atgewezen als nieuw middel, omdat het doo1'
eisohe1' niet we1·d aange·,;oeTd v661' den
ten gronde oo1·deelenden Teohte1·, wanneer het beskeden a1·rest, bij beslissing
die aan den eisohe1· gemeen is, uitspraak
heett gedaan ove1· dat middel, hetwellc
door een ande1·e pa1·tij werd aarngevoerd. (Stilzwijgend aangenomen.)
.5o De toelcenning van openbare bedieningen en de daa1·toe behoo1·ende veTgoedingen vallen buiten het gebied van de
bij ove1·eenlcomst aangegane handelingen; de ambtenaa1· heett op zijn penstoen een verlwegen 1·eoht sleohts te 1'elcenen van den da:tum waarop hij zijn
brevet heett ve1·kregen; zijn eohtgenoote heeft v66r zijn ove1·lijden geen
reoht op het overlemngspensioen.
~o Een nieuwe regeling van de pensioenen
de1· ambtenaren lean tot stand komen,
regeling die geldt voo1· al de belanghebbenden wie1· pensioerweoht nag niet verlc1·egen was op het oogenblik dat zij
in we·rking t·reedt.
7° Het lconinlclijlc besluit nr 254 van
12 Maa1·t 1936, van toepassing te relcenen van 1 Ja>nuari 1936, waa1·bij de
veTdeeling wo1·dt bepaald van het overlevingspensioen tussohen de .opvolgende
eohtgenooten van den ambtenaa1', moet
van toepassing wonlen besohottwd in
geval van ove1·Ujden van den ambtenaar in 1936 of late1·, oolc indien het
laatste huwelijlc plaats had v6M 1 Januari .l936.
so De verpliohting om de vonnissen met
redenen te omlcleeden Mengt niet de
verplichting mede om te antwoorden op
al de doo1· de partijen a0;ngeb1·achte bewij svoe1·ing.
T.

(MARIE FEYS, we
1° STAD BRUSSEL;

VAN HERCK,
JEANNE EGO.)

2o

ARREST (1).

Gelet op -het bestreden arrest op
10 April 1940 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen ;
(1) Zie in Bull. en PASIC. (1941, I, 294), de
uitvoerige nota's van den H. Eerste 'Advocaat
generaal Leon Cornil.
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Wat de ontvankelijkheid der voorziening tegen Mevrouw Ego betreft :
Overwegende dat de voorziening _tegen
een P"rtij slechts geldig is voor zoover
de bestreden besliEsing gestatueerd heeft
over een tusschen haar. en den aanlegger
in verbreking bestaand geschil, wat veronderstelt dat een eisch v66r het gerecht.
door de eene partij tegen de andere werd
ingesteld, of dat v66r den rechter over
den grond conclusies onder elkander werden gewisseld ;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat de aanlegster
hoegenaamd geen besluiten heeft genomen tegen Mevrouw Ego, en deze laatste
evenmin tegen de eerste; dat, ten andere,
het bestreden arrest geen enkele veroordeeling behelst van eene dier partijen ten
bate van de andere, en geen enkele aanspraak, die cle eene tegen de andere doet
gelden, verwerpt, doch, dat het, na de
stad Brussel te hebben veroordeeld, om
aan Mevrouw Ego een pensioen te betalen dat, deze van de stad vorderde, beslist dat het pensioen der aanlegster zal
verminderd worden met het bedrag van
het pensioen dat het aan Mevrouw Ego
toekent, zich aldus erbij bepalende de
re.chten van elk hunner jegens de stacl
Brussel te regelen; dat daaruit volgt dat
de voorziening, voor zoover ze tegen Mevrouw Ego gericht is, niet ontvankelijk
is;
·
Over het eerste en het derde midclel :
het eerste : schending van artikelen 1, en,
in ''t bijzonder, 1, aline a 1, 6 en 10 der
wet van 25 April 1933, betreffende de
pens1oenregeling van het gemeentepersonneel, gezegd artikel 1, gewijzigd door artikel 5 der wet van 27 December 1933,
w~o1-arbij verschillende wijzigingen worden
aangebracht op de wetten op de- pensioenen ten .laste van 's Jtijks schatkist,
op de pensioenen ten laste van de voorzorgskassen en aan de wet van 25 April
1933 op het pensioen van het gemeentepersoneel; 1, en, in 't bijzonder, 1, alinea 1, 2, 43, 49, en, in 't bijzonder, 49,
3°, 56 tot 67 van het koninklijk besluit
van 30 December 1933 omtrent de pensioenregeling van het gemeentepersonneel; 78, en, in 't bijzonder, -78, alinea 1,
der gemeentewet van 30 Maart 1836, herdrukt krachtens het koninklijk besluit
van 27 November 1891, dit laatste genomen ter uitvoering van het bijgevoegd artikel der wet van 30 December 1887,
waarbij wijzigingen aangebracht werden
aan de provinciale wet en aan de gemeentewet; 22 van .het reglement der stad
Brussel van 7 December J.u._,o, betreffende
de gemeentepensioenkassen, gewijzigd op
22 October 1923; 20, en, in 't bijzonder,
20, 3°, 22, 35 tot 45; 83 van het reglement
tot de regeling der pensioenen van het
personeel der stad Brussel, van 25 Maart
1935; J, en, in 't bijzonder , 1, litt. c en cl;

- 1262, der :wet van 31 Jul: 1934, waarbij aan
cember 1850, betreffende de gemeentepen-:
den Koning bijzondere machten worden sioenkassen, gewijzigd op 22 October
toegekend met het oog op het economisch 1923; 20, en, in 't bijzonder, 20, 3°; 22, 35en financieel herstel en vermindering van
tot 45, 83 van llet reglement tot regeling:
de open bare lasten; 1 cler wet van 7 Deder pensioenen van het personeel der
cember 1934 tot verlenging en aanvulling statl Brussel, van 25 Maart 1935; 1, en, h
van de bepalingen van gezegde wet van
't bijzonder, 1, litt. c en d; 2 der wet van
,31 J uli _934; 1 en <. cler wet van 15 Maart 31 Juli 1934, w.aarbij aan den Koning bij1935 tot verlenging en aanvulling van ge- zondere machten werden toegekend met
zegde wetten van 31 Juli en 7 December het oog op het economisch en financieel
1934; 1 der wet van 30 Maart 1935 tot ver- herstel en vermindering van de openbarelenging en aanvulling van gezegde wetten lasten; 1 der wet van 7 December 1934,
van 31 Juli -en 7 December 1934 en tot verlenging en aanvulling der bepalin15 M:aart i935; van de voorafgaancle begeli van gezegde wet van 31 Juli- 1934;
palingen en van artikelen 3, in 't bijzon1 en 2 der :wet van 15 Maart 1935, tot verder 3, § 2; 7 tot 12, 13, en, in 't bijzonlenging en aanvulling van gezegde wetten
der 13, § 2, 14 en 15 van het koninklijk van 31 Juli en 7 December 1934; 1 der
besluit nr 254 van .d Maart 1936, waarbij
wet van 30 M:aart 1935 tot verlenging en
aanvulling van gezegde wet'ten · van
eenheid worclt gebracht in llet regiem van
de pensioenen der wecluwen en weezen 31 Juli; 7 December 1934 en 15 Maart
van het burgerlijk Staatspersoneel en het 1935, van de voorafgaande bepaling en
claarmede gelijkgestelde personeel, cloor- van artikelen 3, § 2; 7 tot 12, 13, en, in
dat het bestreclen arrest beslist heeft dat
't bijzonder 13, § 2, 14 en 15 van het kode verweerster Ego,· alhoewel in 1930 uit ninklijk besluit nr 254 van 12 Maart 1936,
den echt gescheiclen; recllt had op een . waarbij eenheid wordt gebracht in het
overlevingspensioen, krachtens de hier- regime van de pensioenen der weduwen
boven bedoelde bepaling\'n van het koen weezen van het burgerlijk staatsperninklijk besluit nr 254 van 12 Maart 1936,
soneel en het elaarmede gelijkgesteld
dan wanneer v66r gezegd koninklijk bepersoneel ; vim het eenig artikel der wet
sluit aan de vrouw nit den echt gescheivan 31 December 1936 houdende begrooden geen enkel recht op pensioen :wer<l ' ting van pensioenen voor het dienstjaar
toegekend (art. 13 van het reglement der
1937, en van nr 21 van de daaraan gestad Brussel, van 7 December 1850, ge- hechte tabel; van het eenig artikel der wet
wijzigd op 22 October 1923; 1, 2, 43 en 49 van 28 Maart 1938, houdende de begroovan het koninklijk besluit van 30 Decemting van de pensioenen voor het dienstjaar 1938, en· van ur 25 van de daaraan
ber 1933 ; 22, 35 tot 45 en 83 van llet reglement der stad Brussel,. van 25 Maart gehechte tabel,, van artikel 1 der wet van
1935) en die bepalingen op de vrouw nit 18 Januari 1939, houdende de begrooting:
den ecllt gescheiden slechts van toepas- van pensioenen voor het dienstjaar 1939,
en van nr 24 van de daaraan gehechte tasing zijn ge:worden na 1 Januari 1936,
(voorafgaande bepalingen en artt. 3 en 13 bel; 1 der wet van 20 Maart 1940, houvan het koninklijk , besluit nr 254 van dende de begrooting van de pensioenen
voor het dienstjaar 1940, ~ doordat, in
12 Maart 1936) ;
de veronderstelling dat het bestreden arHet derde : schending van artikel 1, en,
rest als :wettelijk gemotiveerd moet bein 't bijzonder, 1, alinea 1, 6 en 13 der wet
van 25 April 1933, omtrent de pensioenschouwd worden, het beslist heeft dat de
aanlegster in verbreking, op het oogenregeling van het gemeenteper.soneel, geblik
van het overlijden van haar echtg'ezegd artikel 1, gewij.zigd door artikel 5
noot,
slechts het recht op het pensioen
der wet van 27 December 1933, waarbij
verschillende wijzigingen worden aange- verkregen had, zooals dat recht voorzien
bracht aari de wetten op de pensioenen· was bij artikel 13 van het koninklijk be:_
ten laste van 's Rijks schatkist, op de sluit nr 254 van 12 :M:aart 1936, en dat clit
pensioenen ten laste. van de voorzorgskas- pensioen moest verminderd worden met
sen, en a an de wet van· 25 April 1933 op het bedrag ·van het pensioen dat zoogezegd aan de verweerster Ego verschulhet pensioen van het gemeentepersoneel;
digd is, dan wanneer de aanlegster recht
1, en, in 'f bijzonder 1, alinea 1, 2° ; 43 en
49, en, in 't bijzonder, 49, 3°; 56 tot 67 had op het volledig pensioen :waarvan
van het koninklijk besluit van 30 Decem- het l:)edrag moest bepaald worden volgens
ber 1933, omtrent de pensioenregeling van de bepalingen die v66r het koninklijk besluit nr 254 van 12 Maart 1936, in voege
het gemeentepersoneel; 78, en, in bijzonder 78, alinea 1, der gemeentewet van waren (artt. 1, 2, 43, 49, 56 tot 67 van het
konin,klijk besluit'van 30 December1933-; ·
30 Maart 1836, llerdrukt. kraclltens het
22 van het reglement der stad Btussel,
koninkli.ik: besluit van 27 December 1891,
dit laatste genomen ter uitvoering van- van 7 December 1850, gewijzigd op 22 October 1923; 20, 3°, 22, 35 tot 45, 83 van het
. het bijgevoegd artikel der wet van 30 December 1887 tot wijziging van de provin- . reglement der stad Brussel van 25 Maart
ciale wet en van de gemeentewet; 22 van 1935) ; dan wanneer artikel 13 van ge- ·
het reglement tler· stad Brussel, van 7 De- zegd koninklijk besluit niet toepasselijk .
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is op bet weduwepensioen der tweede
echtgenoote van den bedii:mcle tegen wien
de echtscheiding werd uitgesproken, inclien die bediende, zo.oals hef geval was
voor wijlen Van Herck, v66r 1 Januari.
1936, datum waarop bet koninklijk besluit
nr 254 van 12 Maart 1936 normaal van toepassing is geworde'u, in dienst is getreden
en bet tweede huwelijk heeft aangegaan;
dat zulks bevestigcl is door de verschillende begrootingswetten, die hierboven
bedoeld zijn, en gestemd werden sedert
12 Maart 1936, en die vergoedende aanvullingen van pensioenen voorzien om de
betaling toe te laten van volledige pensioenen aan de weduwen van de bedienden van
den Staat, die in bet geval verkeeren van
de aanlegster in verbreking, wier toestand, luidens artikel 1 der wet van
25 April 1933, gewij.zigd door artikel 5
der wet van 27 December 1933, niet minder voordeeling mag zijn dan deze der
rechthebbentlen van de ambtenaren en bediende van bet hoofdbestuur van bet ministerie · van binnenlandsche zaken en
volksgezondheid ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van bet bestreden arrest blijkt dat Mevrouw Ego in 1930 de echtscheiding heeft
bekomen uitsluitend ten nadeele van baar
man, den Heer Van Herck, afdeelingscommissaris der stad Brussel,. die, hetzelfde jaar Mevrouw Feys huwde, thans
aanlegster; dat Van Herck overleed op
2 Januari 1937, dat 1\'Ievrouw Ego geen
nieuw hnwelijk had aangegaan; dat de
stad Brnssel, door Mevrouw Ego gedagvaard om haar bet pensioen van wednwe
te betalen, waarop ze beweerde recht te
hebben krachtens artikel 3, § 2, alinea 2,
van bet koninklijk besluit nr 254 van
12 Maart 1936, Mevronw Feys daagde om
in bet geding tusschen te li:oi:nen en om
bet vonnis gemeen te hooren verklaren,
ten einde te hooren zeggen dat bet pensioen van deze laatste zou verminderd
worden met bet bedrag dat, desgevallend,
aan Mevrouw Ego zou toegekend worden
(art. 13, § 2, al. 1, van bet koninklijk besluit nr 254) ;
Overwegende dat bet bestreden arrest,
bij bekrachtiging van bet vonnis a quo,
en recht doende zoowel op den eisch van
Mevrouw Ego tegeii de stad Brnssel .als
op de conc1nsie dezer tegen Mevronw
Feys, de stad Brnssel veroordeelt om aan
Mevronw Ego bet pensioen te bet\[len dat
ze eischt; en zegt dat bet pensioen van
Mevrouw ·Feys zal verminderd worden
met het bedrag van bet aan de eerste
echtgenoote verleend pensioen;
Overwegende dat, daar bet bestreden
arrest aldus de rechten der twee echtgenooten jegens de stad Brussel regelt, bet
eerste middel, alboewel in schijn alleen
tegen Mevrouw Ego gericht, daarom niettemin ontvankelijk is, voor zoover bet in-

geroepen is tot stavin:> der voorziening
tegen de stad Brnssel;
Overwegende dat de micldelen er in bestaan te beweren dat, daar Mevrouw Ego,
in 1930 nit den echt gescheiden, krachtens
bet koninklijk besluit van 30 December
1933 (art. 49, 3°) geen enkel recht heeft
op bet overlevingspensioen, en daar bet
koninklijk besluit van 12 Maart 1935 zijn
eigen toepassing slechts voorziet vanaf
1 Januari 1936, clit laatste besluit slechts
de rechten van de vronwen die na dezen
datum nit den echt zijn ·gescheiden, regelt, en dat, bijgevolg, daar bet bestreden arrest niet wettelijk een pensioen
beeft knnnen verleenen aan Mevrouw
Ego, bet ook onwettelijk heeft beslist dat
de stad Brussel aan de aanlegster slechts
een pensioen verschuldigd was verminderd met bet bedrag van bet eerste;
Overwegende dat de op te lossen vraag
bestaat in te weten of op 1 Januari 1936
(datum waarop bet koninklijk besluit van
12 Maart 1936 van toepassing is geworden
op de pensioenen van wednwen en weezen, in art. 1 van bet koninklijk besluit
van 27 December 1935 bedoeld), de aanlegster, jegens de stad Brussel, een burgerlijk recht• had verkregen op haar volledig pensioen, rekening gehonden zijnde
met· de voorafgaande wetgeving die alle
recht op pensioen ontzegt aan de vrouw
die om 't even welke reden uit den echt
is gescheiden ;
Overwegende dat de moeilijkheid aldus
er op neerkomt te bepalen wanneer, en
in welke maat, de recbten der twee ecbtgenooten definitief in hun respectievelijke
patrimoniums zijn gekomen ;
Overwegende dat de begeving van openbare bedieningen en de vergoedingen 'die
ze medebrengen·niet binnen bet kader der
conventioneele onderhandelingen vallen;
dat, juist gelijk de ambtenaar, vanaf .den
dag .zijner benoeming, en de gepensionneerde, vanaf bet oogenblik waarop hij
zijn brevet bekomt, een recht hebben op·
de wedde of op bet pensioen, en er, nochtans, in hoofde van den gepensionneerde,
v66r zijn op ruststelling, geen verkregen
recht kan bestaan, evenzoo er geen ver·
kregen recht kan bestaan op bet overle·
vingspensioen der ecbtgenoote van den
ambtenaar, v66r bet overlijden van dezeu
laatste;
Overwegende dat v66r die gebeurfenissen, opruststelling, of overlijden, de wet·
gever, of de Regeering bandelende in uit ·
voering der wet, een nieuw regiem op, de
pensioenen mochten invoeren, zonder
daarom verkregen rechten te miskennen,
dat verplichtend zou zijn voor al diegenen voor wie llet recht op pensioen in den
zin der tot dan in werking zijnde wetgeving, nog geen aanvang had .genomen;
Overwegende dat Van Herck overleden
is op 2 Januari 1937; dat nit gee'u enkel
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bescheid der rechtspleging blijkt dat hij
op dien datum gepensionneerd )'\'as;
Overwegende dat nit de hierboven uiteengezette grondbeginsels vloeit clat Van
Berek, nog in dienst zijnde, voor de toekomst geen enkel t1efinitief recht verkregen had, noch op zijn wedde noch op zijn
pensioen, zooals ze teheerscht waren door
de toen in werking zijnde wetgeving; dat
daaruit. volgt : eenerzijds, dat de aanlegc
ster, correlatief, geen enkel definitief
recht op het overlevingspensioen bekomen
had, v66r het overlijden van haar man;
anderzijds, dat Mevrou:w Ego, daar ze de
echtscheiding bekomen had, uitsluitend
ten nadeel .van Van Herck, en daar ze
v66r dezes overlijden, geen nieuw huwelijk had aangegaan, en daar ze zich aldus, toen deze laatste overleed, in de
voorwaarden bevoud voorzien bij artikelen 3, § 2, en 13 van het koninklijk besluit van 12 l\IIaart 1936, op het voordeel
van deze bepalingen aanspraak mocht
maken;
Overwegende, overigens, dat de tot staving van het derde middel ingeroepen
begrootingswetten, noch een interpretatie
van de hierboven bedoelde bepalingen van
het koninklijk besluit van 12 Maart 1936
kunnen uitmaken, noch kunnen opwegen
tegen hun klaren en uitdrukkelijken
tekst, welken het bestreden arrest juist
heeft toegepast; dat het eerste en het
tweede middel niet kunnen aangenomen
worden;
Over het tweede middel : schending
van artikelen 97 der Grondwet; 1134,
1135, 1319 et 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest zoowei de Iioofdvordering als de vordering
tot tusschenkomst heeft aangenomen, zonder het middel te beantwoorden dat, door
de aanlegster in· verbreking, in conclusie
werd afgeleid hieruit dat de begrootingswetten gestemd !jedert de bekendmaking
van het koninklijk besluit nr 254 van
12 Maart 1936, waarbij eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen
der :weduwen en weezen van het burgerlijk staatspersoneel en het daarmede gelijkgesteld personeel, beteekenden dat zij
recht had op de uitbetaling van een overlevingspensioen, dat het bedrag zou gehad
hebben van het pensioen dat zij zou getrokken hebben indien gezegd besluit
geen weduwenpensioen had verleend aan
de geclivorceerde vrouw, waaruit volgt
dat de rechter zijn beslissing niet wetteli.ik heeft gemotiveerd overeenkomstig de
hierboven bedoelde bepalingen;
Overwegende dat het aangevoerd middel, dat; luidens de voorziening, door het
arrest niet zou beantwoord geweest zijn,
slechts een argument was tot staving van
het verdedigingstelsel der aanlegster ; flat
artikel 97 der Grondwet den rechter niet
verplicht al de door de partijen aange- ·

voerde argumenten te weerleggen, dat het
micldel derhalve niet gegrond is;
Om die redenen, het Hof ver:werpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot de vergoeding van
150 frank jegens ieder der verweersters.
22 October 1942. - 1e kamer. - Vo01·zitter, H. Soenens, raadsheer · waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Lambinet. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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1° FRANSCHE TAAL- NEDERLANDSORE TAAL (GEBRUIK VAN DE). STRAFZAKEN. RECHTBANK IN BEROEP. GEBRUIK VAN DE TAAL WAARIN DE BESTREDEN
BESLISSING IS GEST~LD.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
. - · STRAFZAKEN. l\IIIDDEL GENOMEN UIT DE
AFWEZIGiiEID VAN EEN TOLK. HULP VAN
EEN TOLK NIET AANGEVRAAGD. VERDEDI- GING IN DE TAAL VAN BEKLAAGDE. l\IIIDDEL
:MIST FEITELIJKEN GRONDSLAG.

1 o W annee1· het door be1·oep best1·eden
vonnis we1·d gewezen in het N ede1·lwndsch, moet de rechtspleging voor het
Hot van beroep in die taal plaats hebben. (Wet van 15 Juni 1935, art. 24.)
2o Mist feitelijlcen grondslag het middel
genomen uit de schenfling van de reohten der ve1·dediging, omdat beklaagde
zo~' gevonnist geweest zijn, zonder dat
een tolk aanwezig was en Vn, een ta:al
die hij niet verstond, dan wanneer hij
niet de hulp van een talk heeft aangevmagd en ovMi,qens zijn verdediging in
de doo1· hem. ve1'7cozen taal werd voorgefln'rfen.
(LEGRAND.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel op 21 Novem- ·
ber 1941 gewezen ;
Omtrent het eenig middel van verbreking luidende als volgt : << aangezien verzoekster uitsluitelijk de Fransche · taal
spreekt en verstaat; dat ze volstrekt de
Vlaamsche taal on:wetend is (zij is inderdaad van Fransche nationaliteit) ; dat,
niettegenstaande dit feit, de debatten uitsluitelijk in de Vlaamsche taal geschiedden zonder dat er overgegaan werd tot
de vertaling in de Fransche taal door een
beeedigde tolk en dat ·de verzoekster dus
in staat niet was behoorlijk hare verdediging in te dienen; dat deze niet-toepassing van de wet client .aanschouwd als een
reden van verbreking van het bestreden
arrest>>;
Omtrent het eerste onclercleel : gebruik .
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der Nederlandsche taal, alhoewel de eischeres deze taal niet verstaat :
Overwegende dat het vonnis waartegen
beroep in de Nederlansche taal geveld
werd; dat de rechtspleging in beroep, luidens· artikel 24 der wet van 15 Juni 1935,
verplichtend in de Nederlandsche taal
moest gevoerd worden;
Dat het middel, in zijn eerste onderdee!, in rechte niet opgaat;
.Omtrent het tweede onderdeel van het
middel : schending der rechten der verdediging, doordat de deba.tten in de Nederlandsche taal werden gevoerd, zonder vertaling door een beeedigden tolk :
Overwegende dat nit het . zittingsblad
blijkt dat de eischeres geen vertaling
heeft gevraagd; dat haar raadsman in de
Fransche taal haar verdediging heeft
voorgedragen;
Dat het micldel, in zijn tweede onderdee!, in feite mist;
Eln overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de Uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst eischeres in de kosten.
·
·
28 October 1942. - 2• kamer. - Voot·zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggeve1·, H. De Wilde.
Gelijlcluidende concl·nsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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1 o VEJRANTWOORDEJLIJKHEJID (BUITEJN OVEJREJEJNKOMST ONTSTAAN).
-

0NRECHTMATIGE DAAD VEROORZAAKT DEN

(1) Regel is dat alleen de schade, die het gevolg is van· de onrechtmatige daad, moet worden vergoed. De schade moet een zeke1·e· schafte
zijn : een onzekere en !outer toekomstige
schade kan niet in aanmerking :iVorden genomen. Dit beteekent niet noodzakelijk dat de
schade dadelijk, bij het onrecl).tmatig feit, in
haar geheel moet bestaan en gebleken zijn; zij
kan ·ook later zijn opgekomen, mits zij echter
haar ontstaan, haar oorsprong vindt in het onrechtmatig feit (verbr., 13 .Juli 1939, Bull. en
PASIC., 1939, I, 366).
Bovenstaand arrest omschrijft nader het begrip van de zeke•·e schade of het zeke1·e .nadeel : « Een schade, die nog niet verwezen.lijkt is, kan een thans uitgesproken veroordeeling rechtvaardigen, wanneer de verwezenlijking van het nadeel voor 't oogenblik zich als
zeker voordoet, omdat zij de gewone ontwikkeling uitmaakt van een tegenwoordig. nadeel,
VERBH.,

'1942.. - !J

DOOD VAN EEN KIND,- RECHT VAN DE OUDERS
TOT VERGOEDING VAN HET GELEDEN NADEEL. BESTAAN VAN EEN ONDERHOUDSSCHULD NIET
VEREISCHT.

2° VEJRANTWOORDEJLIJKHEJID (BUITEJN OVEJREJEJNKOMST ONTSTAAN).
0NRECHTMATIGE DAAD VEROORZAAKT DEN
DOOD VAN EEN KIND. SCHADE WAARVAN DE
DADER HERSTEL VERSCHULDIGD IS JEGENS DE
OUDERS. VERLIES VAN HET VOORDEEL VOLGEND Ull' DEN AFSTAND VAN HET GEHEEL 0~'
VAN EEN GEDEELTE VAN ZIJN LOON, DOOR HET
KIND AAN ZIJN OUDERS.

3° VEJRAN'l'WOORDEJLIJKHEJID (BUITEJN QVEJREJEJNKOMST ONTSTAAN).
NIET TOT STAND GEKOMEN SCHADE, li!:AAR
WIER TOTSTANDKOMING ZEKER BLIJKT.
SCHADE AANLEIDING GEVEND TOT HERSTEL,

1° H et 1·echt van de oudet·s, wiet· Teind.
door cle om·echtmatige daa:d van een
det·de we_rd gedood, om van dezen derde
te eischen dat hij de door hen, ten gevolge van dit overlijden, geleden schade
herstelle, is niet afhanlcelijk, gesteld
vwn het bestaan v·a>n een ondet·hmtdsuitlceering.J door het ·slachtojJet· lcmchtens
de wet of lcraohtens een overeenlcomst
aan zijn ouders verschuldigd. (Bgl. wb.,

artt. 1382 en 1383.)
2° De ouders, wiet· Teind doot· de om'fichtmatige daad van een derde werd ge. dood, lcunnen eischen dat de dadet· het
nadeel het·stelle, hetwellc volgt uit het
verlies van het voot·deel, dat het lc.vnd
hun verleende door den afstand van het
geheel of van een gedeeUe van zijn
loon (1). (Bgl. wb., artt. 1382 en 1383.)
3° De schade, die de dader van een. on1'echtmatige daad gehouden is te het·stellen, st·relct zich uit tot het nog niet
tot stand gelcomen na:deel, wiens totstandlcomirig echte1· als zelcet· voo·rlcomt (1). (Bgl. wb., artt. 1382 eri 1383.)
dat in evolutie is en dat, naar alle waarschijnlijkheid slechts voor zijn bedrag onzeker is, of
dat, alhoewel het zich niet in de toekomst zou
kunnen verwezenlijken, toch van nu af niettemin als de voortzetting en de herhalirig van
een wezenlijke schade moet gehouden worden. _
Van het begrip van zeker en vast nadeeL wil
de wet uitsluiten : allen bijstand en alle voordeel, die toevallig en kortstondig en van louteren onbestendigen of wisselvalligen aard
zijn. »
Een arrest van het Hof van verbreking van
19 October 1937 (Bull. en PAsrc., 1937, I, 298)
heeft reeds de vraag te behandelen gehad, betreffende het nadeel, dat voor de ouders van een
minderjarig kind volgde uit dezes dood, veJ;oorzaaktdoordeonrechtmatige daad van een derde.
Het best•·eden arrest had aan de ouders 40·.000 fr.
schadevergoeding toegekend, wegellll materieele
schade veroorzaakt door den dood van het
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Gelet op het bestreclen arrest- door het
Hof van beroep te Brussel op 17 Novem-ber 1941 gewezen ;
Ovei·wegende dat _de voorziening aileen
gericht, is tegeri de beslissing op- de burgerlijke vordering;
Over het eenig middel tot verbreking :
schending van artikelen 1315, "1382, 1383,
205, 208, 209 en 387 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest eischer tot verbrekiiig veroordeeld heeft om aan ve:.;weerster de som van 20.000 frank als schadevergoeding te betalen wegens <t ver lies a an
loon)) van haar minderjarige dochter, die
het slachtoffer geweest was van een autoongeval waarvoor eischer aansprakelijk
gesteld werd - zulks om reclen dat t< het
diemle vermoed dat de dochter iedere
maand aan haar behoeftige nioeder het
grootste deel van haar loon ten titel van

levensmiddelen afstond )) - doch zonil er
vast te stellen dat het bewezen was clnt
de dochter in de toekomst de wettelijkl'
of contractueele verplichting of minstem;
het inzicht zou gehad hebben een deel
van haar loon aan verweerster af te
staan;
1 o}, ls wanneer krachtens artikelen 1382,
205 en 1315 van het B:1rgerlijk Wetboek
de rechters- ten gronde geen verwijzlng
tot schadevergoeding konden uitspreken,
zonder vast te stellen: dat de te vergoeden
schade bewezen was, en, dienvolgens, dat
verweerster (die als eischeres optrad) beTI'ezen had dat zij een vaststaancl recht
had, en in de toekomst verdei· zou gehad
hebben, op een onderhouclsgeld, en clat
hare clochter de verplichting had en vercler zou gehad hebben haar een onder-,
houclsgeld uit te keeren;
2° Als wanneer, in alle geval, de rechters ten groncle geen veroordeeling tot
eene vaste s-chadevergoeding konden uitspreken zoncler artikelen 208, 209 of 387
te schencleli, volgens dewelke eenerzijds

kind. Die so1h werd verleend op groud van de
beschouwing dat de vader vermoedelijk tot
aan de meerderjarigheid van het kind zou genoten hebben van hetgeen het kind, in welk
ambacht ook, zou verdiend hebben, en bovendien_ kon worden aangenomen dat het kind ook
daarna nog winst aan zijn vader zou hebben
verschaft.
Het Ho.f van verbreking nam deze redeneering niet aan : de wet Wil niet dat de ouders
voordeel trekken• uit de goe'deren, wezen het
inkomsten, welke de kinderen door eigen arbeid en bedrijvigheid kunnen verwerven, (BgL
wb., art. 387). Zonder twijfel heeft de benlj.deelde recht op vergoeding van de geheele
schade, al bestond deze schade slechts in het
verlies van zekere kansen, waarop hij kon rekenen; maar de _wet he eft geen sanctie verleend wegens •het verlies van voordeelen, welke
zij als dnrechtmatig beschouWt. De rechter kan
derhalve niet in aanmerking nemen, als een
aan de ouders van een minderjarig slachtoffer
verschuldigde schadevergoeding, het verdwijnen van de m -, ceTieele mogelijkheid om in
hun eigen inkomoten die van hun kinde1·en op
te nemen, wier inkomsten zij verplicht ziji1
van de hunne gescheiden te houden. Tot daar
de redenen van het arrest.
-Hieruit volgt dat, in dit geval, geen spraak
kan zijn van een toekomstige schade; er bestaat hoegenaamd geen Schade ten aanzien van de- -on del's, ve:t:mits- geenerlei recht van de ouders op de ilikomsten van•het minderjarig kind
door de cinrechtmatige daad, die den dood van
het kind had vei·oorzaakt, werd geschonden.
Wel z<iuden -de ouders vergoeding kunnen
geeischt hebben_ wegens de kosten van onderbond vail het kind, te rekenen v-n zijn'gebo<irte tot- den dag 'van zijn overlijden : dit
verlies · kon · beschcmwd worden :als een zekere-

schade (zie Gent, 16 Mei 1923, PAsiC., 1923, II,
196).
Bovenstaand arrest nu (van 28 October 1942)
behandelt een gansch ander geval : hen slacl;ltoffer, een meisje van negentien jaar oud, g'af
elke maand aan haar moeder, die in nood verkeerde, tot haar onderhoud, het grootste gedeelte van haar loon af.
'
Het arrest sluit zich klaarblijkelijk aan bij
het beginsel dat werd aangenomen door het
arrest van 19 October 1937 : het genot van de
ouders over de goederen van hun minderjarige
kmderen, totdat deze achttien jaar oud zijn,
strekt zich niet uit tot de goederen, die deze
kinderen verwerven door eigen .arbeid en bedrijvigheid. Hier echter is de vraag een andere : wanneer de ouders, ten gevolge van het
overlijden van het kind, in de toekomst het
verlies zullen ondergaah van het voordeel dat
het kind hun van nu reeds verschaft door den
afstand van zijn loon, is er voor de ouders een
werkelijk verlies. Dit verlies ontstaat uit de onrechtmatige daad • op he~ oogenblik van het
overlij den van het kind en zou nog voortduren
in de toekomst, gedurende zekeren tijd. Hier
pestaat er een scbade, en wel een zekere
schade. De rechter, die over den grond der
zaak uitspraak deed, kon · op bindende wijze
beoordeelen en beslissen dat dit verlies zou
voortgeduurd hebben tot op- den leeftijd van
vijf eh twintig jaar, waarop het meisje vermoedelijk in het huwelijk zou kunnen getreden
zijn, en dat derhalve de benadeelde moeder tot
dan zou kunnen rekenen hebben op de door
haar dochter, binnen de aldus bepaalde toekomst, te verstrekken uitkeeringen. Deze
schade, ofschoon zij- grootendeels slechts later
zou tot s~and komen, vindt haar ontstaan, haar
o01·sprong in -het tbans ge beurde onrechtmatig
feit.
P. D. B.

(DE DECKER, T. -VAN VAERENBERGH.)
ARRES'l': --
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de verplichting tot levensmiddelen, altijd
vatbaar is voor -wijziging, en anderzijds
de ouders geen recht hebben op het loon
van hunne minderjarige kinderen;
3° Als wanneer, minstens, het bestreden
arrest de besluiten van eischer waarbij
hij staande hield dat krachtens artikel 387 van het Burgerlijk Wetboek de
ouders geen recht hebben op vergoeding,
wegens verlies van loon van hun minderjarig kind, niet beantwoord heeft, en de
vr;:tag onzeker gelaten heeft, te weten of
het arrest gegrond is op het recht van
verweerster op levensmiddelen, krachtens
artikei 205 van het Burgerlijk Wetboek,
ofwel op het recht van verweerster op de
inkomsten van haar clochter, krachtens
artikel 387 van het Burgerlijk Wetboek,
hetgeen aan uw Hof niet toelaat zijn contr6lerecht nit te oefenen op de w~ttelijk
heid van de bestreden beslissing en een
onvolcloencle motiveering uitmaakt, in
strijd met artikel 97 van de Gronclwet :
Ten aanzien van het eerste en tweede
onderdeel samen :
Overwegende dat wanneer een ongeval,
door de ongeoorloofde claad van een derde
verwekt, den dood van een persoon ver,
oorzaakt heeft, degenen die door het over-·
lijden een zeker en vast stoffelijk of zedelijk nadeel ondergaan heeft, gegrond
is van den veran,twoordelijken dader de
herstelling ervan te · eischen ; dat hij inderdaad dit recllt put in de werkelijke
schade welke hij persoonlijk geleden
heeft; dat zulk een recht niet van het
bestaan in hoofde van het slachtoffer
van eene wettelijke of beclongene verplichting tot onderhoud jegens de door
· het overlijden benadeelde p'artij afhankelijk gemaakt is; dat het kenmerkende
van deze verplichting en namelijk haar
omvang en veranderlijkheid het recht op
herstel niet mogen verhinderen: wat echter niet belet dat de voorwaarclen waarvan lnidens de wet of de overeenkomst de
werkelijkheid en de uitgestrektheid van
de verplichting tot onderhoud afhangen,
en wel : de graden van bloedverwantschap, de behoeften van den schuldeischer, en de geldmiddelen van den schuldenaar, evenals. de veranderlijkheid zelve
van bedoelde verplichting,' hunnen invloed op den feitelijken rechter kunnen
uitoefenen wat aangaat de zekerheid en
de gewichtigheid der schacle;
Dat anderzijcls, wmmeer de ongeoorloofde daad van een derde den dood van
een minderjarig kinc1 ten gevolge heeft
gehad, artikel 387 van het, Burgerlijk
Wetboek ook niet kan in den weg staan
van de ouders om de herstelling te be- komen der stoffelijke en zedelijke schade
die zij door het overlijden van hun kind
ondergaan heoben;
Dat, inderdaad, voor de ouders aan
wien de wet principieel het genot van de
goederen van hunne kinderen verleent tot

dat deze de vqllen leeftijd van itcllttieu
jaar bereikt hebben, het wat anders iR
door eene bijzondere bepaling der wet
van clit genot uitgesloten te zijn en wat
anders voortaan beroofd te zijn door het
overlijden van hun kind van het vooro
deel dat clit laatste llun verschafte door
hun zijn dagloon geheel of gedeeltelijk
af te staan; dat er c1·a11rin een echt nadeel bestaat;
Overwegende dat indien artikelen 1382
en volgende van het Burgerlijk Wetboek
den dader van het ongeoorloofd feit
slechts verplichten het reeds vast en zeker door hem veroorzaakt nadeel te herstellen, er daaruit Iiiet volgt dat een
schacle die nog niet verwezenlijkt is een
thans tiitgesproken veroordeeling niet zou
kunnen rechtvaardigen, wanneer de verwe.zenlijking van het nadeel voor 't oogenblik zich als zeker voordoet, omdat zij
de gewoone ontwikkeling uitmaakt van
een tegenwoqrdig nadeel dat in evolutie
is en dat naar alle waarschijnlijkheill
slechts voor zijn bedrag onzeker is of dat,
alhoewel het zich niet in de toekomst zou
kunnen verwezenlijken, toch van nu af
niettemin als de voortzetting eri de herhaling van een wezenlijke schade moc't
gehour1en worden;
Dat de wet van het begrip van zeker en
vast nadeel wil nitsluiten : allen bijstand
en alle voordeel die toevallig en kortstondig en van louteren onbestencligen of
wisselvalligen aard zijn;
Overwegende dat de door ··t arrest vastgestelde schade het door de wet vereischt
zekerheidskenmerk heeft;
.Overwegende da t clit arrest beslist da t
client vermoed dat het slachtoffer, jonge
clochter, negentien jaar oud, iedere maand
aan zijn behoeftige moeder het grootste
deel van zijn loon ten titel van onderhoudskosten afstond;
Dat het daaruit, ten opzichte van het
verlies van loon, althans stilzwijgend, afleidt, indien het, door de aanneming van
de beweegredenen van den eersten rechter zulks reeds niet zou bevestigd hebber{ dat verweerster voor de toekomst. in
zek~re inate op de voortzetting van deze
hulpmiddelen staat mocht maken; evenwei moetende verwachten dat haar docbter waarschijnlijk in het huwelijk zon
getreden zijn rond cleil leeftijd van vijf
en twintig jaar;
Dat het arrest niet verplicbt was de
bestanddeelen te bepalen der ve1;moedens
die bet alzoo inriep; dat de waarde van
hun .bewijskracht aan de bindende beoordeellng van den rechter overgelaten
is en als dnsdanig aan het toezicht van
het Hof van verbreking ontsnapt;
bat het middel derhalve in zijn eerste
evenals in zijn tweede onderdeel rechtelijken en fei telijken grondslag mist ;
Omtrent het derde onderdeel :
Overwegende dat in de besluiten v66r
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het Hof van beroep door eischer tot verbreking genomen, deze zich erbij bepaalt
te beweren dat, volgens de bewoordingen
vail artikel 387 van het burgerlijk Wethoek, de ouders geen recht hebben op vergoeding hoofdens het verlies· van loon
van }lun minderjarig kind;
Overwegende dat, door te beslissen dat
verweerster, een vaste en zekere schade
door den dood van hare dochter geleden
had het aangevallen arrest, daardoor aileen, de conclusies van eischer in verbreking beantwoordt en terzelfdertijd de
vraag door _deze opgeworpen nopens de
toepassing van artikelen 205 et 387 van
het Burgerlijk Wetboek beantwoord
heeft;
Dat het middel di0nvolgens in zijn
derde onderdeel in feite niet opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst den aanlegger in
de kosten.
28 October 1942. - 28 kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggevm·, H. Istas. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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29 October 1942.

AMBTENAREN.- 0NDER1WIJZER.- INBESCHIKBAARHEIDSTELLING WEGENS ZIEKTE. VERHINDERT ·NIET EEN LATERE INBESCHIKBAARHEIDSTELLING BIJ MAATREGEL VAN ORDE
OF IN HET BELANG VAN DEN DIENST.
De inbeschikbaarheidstelling, wegens ziekte, van een onderwi:jzer perhindert niet
dat later, indien de omstandigheden
z?aks wettigen, de belanghebbende in
beschilebaarheid wordt gesteld bij maatregel van orae of in het belang van den
aienst. (Kon. besl. v. 21 September 1884,
artt. 1 en 7.)

(BAUDSON, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 23 October 1941 gewezen door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1 en 7, in 't bijzonder in zijn.
§ 2, van het koninklijk besluit dd. 21 September 1884 houdende reglement op de
inbeschikbaarheidstelling der leden van
het besturend en onderwijzend personeel
der gemeentelijke gestichten van lager
onderwijs ; van artikelen 3, 10 en 12 der
wet dd. 31 Maart 1883, de wet dd. 16 Mei
1876 op de pensioenen der gemeentelijke
leeraars aanvullende, van artikel 7 der
wet dd. 20 September 1884 op het lager
onderwijs; van artikel 97 der Grondwet;
voor zooveel als noodig, van het konink-

lijk besluit del. 12 Augustus 1925, houdende afschafling van het wachtgeld toegekend aan onderwijzers in beschikbaarheid wegens ziekte, doordat het bestreden
arrest, vaststellend dat de aanlegger, gemeentelijke onderwijzer, in beschikbaarheid wegens ziekte was gesteld geweest
en dat hem niet aangeboden werd zijn vorige functies te hernemen, verklaart dat,
de aanlegger « niet meer in staat van
ziekte erkend zijnde, en het hem aangeboden ambt weigerende, de minister ... ten
volle gerechtig was hem in het belang van
den dienst in beschikbaarheid te stellen ll,
alzoo aanneemt dat de inbeschikbaarheidstelling ter oorzake van ziekte ophoudt
door het feit dat de belanghebbende zich
opnieuw in staat bevindt zijn ambt te
hernemen,_ dan wanneer, ingeval van inbeschikbaarheidstelling wegens ziekte, het
wachtgeld i:det mag opgeheven worden,
daar de minister slechts het recht heeft
den belanghebbende weder in werkelijken
dienst te plaatsen door hem een nieuwen
post aan te bieden, en, in geval van weigering, hem toe te laten zijn rechten op
pensioen te doen gelden :
Overwegende dat de rechter over den
grond vaststelt : dat aanlegger, gemeentelijke onderwijzer te Marche bij-Ecaussines sedert 16 December 1902, op 6 Augustus 1913 in beschikbaarheid werd gesteld wegens ziekte, 'met bezoldiging van
werkelijken dienst; dat de provinciale
commissie der pensioenen, van Henegouw,
hem, op 1 Juli 1920, bekwaam heeft verklaard om zijn ambt te hernemen en om
terug tot den we'rkelijken dienst opgeroepen te worden; dat hij, op 24 Juli 1924,
aangecluid werd om het ambt van onder,
wijzer waar te nemen in de middelbare
school te Fleurus ; dat hij geweigerd heeft
dit ambt uit te oefenen; dat hij de bezoldiging van werkelijken dienst is blijven
genieten tot op 31 December 1924 ;
Overwegencle dat hij, bij besluit van
den minister van openbaar onderwijs del.
26 Februari 1925, vanaf 1 Januari 1925
in den staat van beschikbaarheid in het
belang van den dienst werd gesteld met
wac'htgeld; ·
Overwegende dat het Hof van beroep
terecht verklaart dat de minister het
recht had dezen maatregel te nemen;
Overwegende, inderdaa(l, dat, indien de
minister, luidens .artikel 7, alinea 2, van
het koninklijk besluit del. 21 September 1884, het recht heeft den onderwijzer die,
vroeger wegens ziekte in beschikbaarheid
gesteld en in werkelijken dienst teruggeroepen, een hem aangeboden ambt van
denzelfden aard en met gelijkstaande bezoldiging Weigert nit te oefenen, toe te
laten zijn mogelijke rechten op pensioen
te doen gelden, hij tevens de macht behoudt, hem door artikel 1, 2° en 3°, yan
dit besluit, en artikel 3 der wet dd.
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:S1 Maart 1884 toegekend, om, indien de
omstandigheden. zulks rechtvaardigen, den
belanghebbende in beschikbaarheid te stellen bij maatregel van orde of in het belang van den dienst ;
Overwegende dat het, in cas~t, over
een onderwijzer ging, wiens inbeschikbaarheidstelling wegens ziekte ·niet meer
gerechtvaardigd was; die, overigens, zijn
bezoldiging voor werkelijken dienst genoot, doch aile functies andere dan deze
van onderwijzer te Marche bij-Ecaussines weigerde; dat de minister, van meening zijnde dat het weder in werkelijken
dienst plaatsen van den aanlegger in de
scholen der gemeente in strijd met de belangen van het onderwijs was, hem in beschikbaarheid heeft gesteld in het belang
van den die;nst;
Overwegende dat deze maatregel, wat
-den grond aangaat, aan het toezicht der
rechtbanken ontsnapt, doch dat hij, in de
wettelijke vormen genomen, tot de machten behoort die door de wet aan den minister zijn toegekend ;
Waaruit volgt dat )let middel rechtelijken grondslag mist ;Over het tweede middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, van artikelen 1101, 1134, 1317, 1319, 1320 van het
Burgerlijk Wetboek; 61, 77, 78, 141, 142,
470 vari het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering; van artikel 21 van het
koninklijk besluit del. 31 December 1884
regelende de wijze van betaling der pensioenen; voor zooveel als noodig, der wet
del. 16 Mei 1876 op de pensioenen der on~
derwijzers, gewijzigd en aangevuld door
<l.e wetten dd-. 31 Maart en 8 April 1884;
van het reglement dd. 25 October 1876 betreffende de wijze van betaling dezer pensioenen; der wet dd. 21 Juli 1844 op de
burgerlijke pensioenen, gewijzigd door die
van 17 Februari 1849, doordat het Hof de conclusien van den aanlegger beantwoordende waarin deze wilde doen erkennen- dat hij, overeenkomstig artikel 21
van het koninklijk besluit del. 31 December 1884, het recht had het pensioen, dat
hem toegekend werd,' te zien terugwerken
tot op den datum vanaf denwelke liij opgehouden heeft zijn bezoldiging van be·scl;tikbaarheid te ontvangen - het afwijzen van dit verzoek rechtvaardigt door de
eenvoudige bevestiging « dat deze l'egel·
geenszins strijdig is met den toestand
welke door het ministerieel besluit dd.
23 October 1936 voor den aanlegger ontstaan was, te weten: den staat van beschikbaarheid wegens afschaffing der becliening in het belang van den dienst, zon-der wachtgeld ll, dan wanneer het arrest,
anderzijds, erkent dat de gepensionneerde
naar den wettelijken regel het pensioen geniet vanaf den dag waarop hij zij!l bezoldiging van werkelijken dienst of van beschikbaarheid ophoudt te ontvangen, en
VERBR.,

1!J42. - 9.

wanneer de ingeroepene reden dubbelzinnig is en het afwijzen van het verzoek
niet rechtvaardigt :
Overwegende dat de aanlegger v66r het
Hof van beroep een conclusie heeft genomen waarin hij vroeg dat, bij toepassing
van artikel 21 van het koninklijk besluit
dd. 31 December 1884, zijn pensioen terug-.
werkende kracht zou hebben tot op 1 September 1933, dag waarop hij opgehouden
had zijn bezoldiging van beschikbaarheid
te ontvangen ;
Overwegende dat de verweerder geantwoord heeft dat er geen spraak kon zijn
van terugwerkende kracht, omdat het
pensioen slechts is km,nen betaald worden vanaf den dag waarop een ontvankelijke aanvraag daartoe regelmatig ingewilligd werd, 't is te zeggen o!l 17 December 1936, dag waarop de provinciale
commissie der burgerlijke pensioenen
vastgesteld heeft dat aanlegger definitief
buiten staat was zijn ambt uit te oefenen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
uitspraak doende over dit punt van den
eisch, beslist << dat de regel luidens denwelken de gepensiomi.eerde het pensioen
geniet van af den dag waarop hij zijn bezoldiging van werkelijken dienst of van
beschikbaarheid ophoudt te ontvangen,
niet strijdig is met den toestand welken
het ministerieel besluit dd. 23 October 1936
voor den aanlegger deed ontstaan, te weten den stand van beschikbaarheid wegens
afschaffing der bediening zonder wachtgeld, stand waarin hij overigens slechts ,
gesteld werd om hem de niogelijkheid te
geven zijn verzoek om tot het pensioen
te worden toegelaten in te dienen; dat
het, bijgevolg, niet bewezen werd dat het
in genot treden van het pensioen, waarvan sprake, met terugwerkende kracht op
een vroegeren datum zou moeten bepaald
worden dan dien van 1 Januari 1937 door
P,et beheer vastgesteld ll ;
Overwegende dat het arrest was begonnen met te zeggen << dat.een aanvraag om
een titel van pensioen slechts haar uitwerksel heeft wanneer de belanghebbende
tot .het pensioen toegelaten is, 't is te zeggen toegelaten, op zijn verzoek of van
ambtsweze, zijn ambt · niet meer uit te
oefenen ll ;
Overwegende dat het opvalt dat het Hof
van beroep de VJ:aag om aan het pensioen
een terugwerkende kracht te geven heeft
afgewezen, omdat het artikel 21 van het
koninklijk besluit dd. 31 December 1884
heeft ge!nterpreteerd als beduidende dat
het in genot treden van het pensioen aanvangt te rekenen van den dag af waarop
de belanghebbende toegelaten is zijn ambt
te staken en geen' deel meer uitmaakt van
het · onderwijzend personeel, wat, over
't algemeen, overeenstemt met den dag _
waarop hij ophoudt een bezoldiging van
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werkelijken dienst of van beschikbaarheid
te ontvangen, clerwijl de inbeschikbaarlleidstelling zonder eenig wachtgelcl een
uitzonclerlijk geval is;
Overwegende dat het arrest aldus de in
conclusie gestelcle aanvraag beantwoordt
en dat het antwoord clat het erop geeft
niet dubbelzinig is;
- Waaruit volgt dat het micldel feitelijken
grondslag mist ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten en tot de vergoecling van 150 fr.
jegens den verweerder.
29 October 1942. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Jamar,- eerste voorzitter. Ye·rslaggever, H. Vitry. --'- Gelijklu.iclende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.
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29 October 1942.

1° ((CAUTIO JUDICATUM SOLVI. ))
VilEEMDELING, EISCHER IN VERBREKING.
VERWEERDER -VOOR DEN RECHTER DIE TEN
USONDE UITSPRAAK DEED. - «CAUTIO JUDICATUM SOLVI ll KAN WORDEN GEEISCHT.
2° <<CAUTIO .JUDICATUM SOLVI. ll GEDING IN VERBREKING.
1° De vree-mcleling, e1:scher in ver1Jreking,
l<nn genooclzaakt worclen een 1Jorgstell-ing judicatum solvi te verschaffen.,. oolc
indien hij v66r den rechter, die ten
uronde uitspraak deed, venveerde1· is
[Jeweest (1). (Stilzwijgend aangenomen.)
2° De 1Jorgstell·ilng judicatum solvi kan
uiorclen gee·lscht in het gecling in verlweking (2).

(VASSILEE, T. «ole BELGE POUR L'ETRANGER

ll,)

ARREST.
Gelet op _het bestreclen arrest op 13 Oc- ·
tober 1941 gewezen door llet Hof van beroep te Brussel ;.
Over de exceptie door verweerster ingeroepen en afgeleid uit artikel 166 van het
W etboek van burgerlijke rechtspleging :
Overwegende clat de aanlegsters niet betwisten dat zij van Turksche nationaliteit
zijn, noch dat het bestrecle~l arrest in een
burgerlijke, zaak wercl gewezen; dat, daar
verweerster znlks vordert, ze dus, luidens
artikelen 16 -Iran het Burgerlijk Wetboek,
en 166 vari het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, gehouden zijn cle zekerheid
jwlicatu-m solvi te stellen;
(1) en (2) Zie Verbr., 12 Augustus 1836

(PASIC., 1836, I, 305); 8 Mei 1879 (Bull. en
PAsw., 1879, I, 309); 29 November en 20 December 1888 (ibid., 1889, I, 48 en 75).

Overwegende dat d(! aanlegsters tot nu
toe niet bewijzen dat zijn in Belgie onroer·ende goederen bezitten;
Overwegende dat de zekerheid op
3.000 frank kan bepaald worden;
Om die reclenen, het Hof beveelt aan
aanlegsters, v66r aile vervolging der
rechtsvorcleting, zekerheid te stellen ten
beloope van de som van 3.000 frank; veroordeelt ze tot de kosten van het inCident ;
verdaagt de zaak op 28 J anuari 1943.
29 October 1942. - 1• kamer. - Voorc
zitter, H. Jamar, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Vitry. - Gelijkluidende
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.
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4 November 1942.

1° BUURTSPOORWEGEN. - POLITIE. __:_
KoNINKLIJK BESLUIT VAN 24 ME! 1913 _:__
MAATREGELEN VOORGESCHR-EVEN DOOR AiiTIKEL 11, A, 3°, VAN DAT BESLUIT. - ONDERSCHEID.
2° BUURTSPOORWEGEN.
KoNINKLIJK BESLUIT VAN 24 MEl 1913, ARTIKEL 11,
A, 3°. - VOORSCHRIFT LUIDEND DAT, OP
ZEKERE PLAATSEN, DE VOERTUIGEN OF DE TREINEN MOETEN VOORAFGEGAAN -WORDEN DOOR EEN
<<AGENT ll. -AGENT MOET NOODZAKELIJK EEN
ANDER PERSOON ZIJN DAN DENGENE DIE DEN
TREIN BESTUURT.
1° De -maatregelen voorgeschreven door
_artikel 11, A, so, van het koninklijk
·. besluit van 24 Mei 191S, 1Jetreffende de
politic van de ea:ploitatie der 1Juurt. spoorwegen, 1Jevatten een ondersaheid,
te weten : dat zij ten allen tijde -moeten
worden nageleefd op 1Janen -met. 1Jestendig d1·uk verkeer en dat zij sleahts -moeten worden nageleefd, daar waar het
verlceer toevaUig dntle is, zoolang cleze
abnor-male toestand dmtrt.
2° Het voorsah1"ift van artikel 11, A,
van het lconinklijlc 1Jesluit van 24 Mei
191S, ltticlend dat de voe1·tuigen of de
tre-inen moeten worclen voorafgegaan
cloo1· een agent, vereischt nooclzakelijk
flat cleze agent een ander persoon weze
dan dengene die het voertuig of (],en
trein 1Jestuurt.

so,

(PROOUREUR. DES KONINGS TE DENDERMONDE
EN NATIONALE . MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
BUURTSPOORWEGEN, T. VAN DAMME.)
ARREST.
-Gelet op het vonnis op 22 April 1942
gewezen door. de correctioneele rechtbank
te Dendermonde, zetelend in graad van
hooger ber,oep ;
·
Over het eerste middel tot verbreking :
schending van artikelen 11, A, 3°, vim het
koninklijk besluit van 24 Mei 1913 betref-

ic:---

-135fende de exploitatie van de buurtspoorwegen, 26 van het koninklijk besluit van
1 Februari 19S4 (art. 5 van bet kon. besl.
vai117 Januari 19S6) en 97 der Grondwet;
doordat b& bestreden vonnis, na te hebben
vastgesteld dat, op het uur waarop het
ongeval voorkwam, het verkeer niet druk
was op de baan gekruist door de tram
die bestuurd was door den aangestelde
der , aanlegster in verbreking, nochtans
oordeelt dat deze laatste de voorzorgsmaatregelen bad moeten nemen die bij artikel 11, A, so, van bet koninklijk besluit
van 24 Mei 191S vereischt zijn daar waar
zulks uit hoofde van de drukte van het
verkeer voor goed of toevallig is geboden,
dan wanneer, daar die wetsbepaling van
strenge interpretatie is en de voertuigen
op rails d,en verkeersvoorrang ge:oieten
- die voorzien is bij artikel 26 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, hooger vermelde maatregelen niet dienen getroffen wanneer, zooals ter zake, het niet
over het geval gaat dat op berperkeride
wijze voorzien is door de biervoren aangeduide bepaling van het koninklijk besluit van 24 Mei 191S :
Overwegende dat artikel 11, A,- S0 , van
het koninklijk besluit van 24 Mei 191S
twee onderscheiden toestanden bedoelt :
ten eerste, een baan met bestendig druk
verkeer; in dat geval moeten de bij cUt
artikel voorgeschreven maatregelen ten
allen tijde nageleefd worden; ten tweede,
een baan waar het verkeer gewoonlijk niet
clruk is, doch toevallig druk wordt; dan
clienen de gezegde maatregelen slechts in
acht genomen wolang het verkeer abnormaal is;
Overwegende dat die door de bestreden
beslissing aangenomen interpretatie zoowel op den tekst van artikel 11 steunt als
op het door den wetgever nagestreefd doel,
te weten, alle gevaren te voorkomen die
zich bij het kruisen van een baan, waarop
het verkeer druk is, kunnen voordoen;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 11, A, So, van het koninklijk besluit van 24 Mei 1913 betreffende de exploitatie van de buurtspoorwegen, en 97
der Grondwet, doordat, door te verklaren ·
dat de wattman, om de voorschriftcn van
artikel 11, A, so, van het koninklijk. besluit van 24 Mei 191S na te leven, zijn
voertuig had moeten doen voorafgaan
door een derde ten einde eventueel aankomende weggebrnikers, door welke middelen ook, te waarschuwen voor het gevaar, en zich niet mocht vergenoegen met
zelf eens te gaan kijken of de baan vrij
was, het bestreden vonnis gezegde wetsbepaling z66 verklaart alsof deze de verplichting zou opleggen een bediende op de
baan te plaatsen gedurende den geheelen
voor het oversteken noodigen tijd, met het
oogmerk om de weggebruikers, die even-

tueel gedurende dien tijd mochten aankomen, te verwittigen, dan wunneer de
wetgever door de woorden. « door een bediende voorafgegaan worden Jl alleen de
verplichting beeft willen opleggen door
een becliende te doen vaststellen of de
over te steken baan vrij is en dat dus
niets zich er tegen verzet, zooals in onderhavig geval, dat de wattman zelf, na zijn
voertuig stil te hebben gehouden, tot die
·vaststelling zou overgaan :
Overwegende dat de bewering van het
middel in strijd is met den tekst van
bovenvermeld artikel 11;
.
Overwegende dat dit artikel beschikt
dat : « de treinen stapvoets moeten rijden
en _door een bediende voorafgegaan worden ... JJ;
Overwegende dat die manceuvre noodzakelijk de tusschenkomst insluit van een
anderen becliende dan cleze die den trein
bestuurt;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het derde middel : schending van
artikelen 1S82 en 1S8S van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 der Grondwet, doordat
het bestreden vonnis ·beslist dat artikelen 1S82 en 1S8S van het Burgerlijk Wetboek den wattman verplichten bijzondere
voorzorgsmaatregelen te nemen, dan wanneer die wetsb.epalingen zich beperken tot
de bepaling van ·het grondbeginsel der
verantwoordelijkheid van hem die een
fout begaat waardoor hij aan een ander
schade veroorzaakt, en geen verband hebben met de beoordeeling der font waarop
de verantwoordelijkheid if'! gesteund :
Overwegende dat het door de voorziening bestreden beschikkend gedeelte wettelijk gerechtvaardigd is door de vaststelling die ten onrechte bestreden is door het
eerste en het tweede middel ~
Dat het derde midclel, daar het alleen
een overbodige reden van het vonnis bestrijdt, niet ontvankelijk is bij gebreke
van belang;
Om die reclenen, het Hof voegt de voorzieningen samen ; verwerpt ze; laat de
kosten van de voorziening van het openbaar ministerie ten laste van den Staat;
veroordeelt de aanlegster tot de kosten
van haar voorziennig en tot de vergoeding
van 150 frank jegens den verweerder.
4 November 1942. - 2• kamer. - Voorzitte1·, H. Hodi.im, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
- Gelijlcluidende concl7t8ie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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4 November 1942.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. KINDERRECHTER VERKLAART EEN MINDERJARIGE SCHULDIG AAN
DIEFSTAL ALS << DADER, MEDEDADER OF MEDE-
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PLlCHTIGE Jl, ZONDER NADERE AANWIJZING. GEBREK AAN REDENEN.
Is n.iet wettig met redenen omkleecl de
besliss·ing van den lcinde·rrechter die een
minderja1'ige, beneden den leeftijd van
zestien jaar, scht~ldig verlclaart aan
diefstal, gepleegd als « dader, medeflacler of medeplichtige JJ, zonder nader
aan te wijzen float·· welke claacl van
rechtstreeksche meflewerking of van
medeplichtigheid die mindm·jat'ige zich
aan bedoeld misclri]f heeft sclwldig gemaakt.

(PETRUS EN LUDOVICUS TESSENS.)
ARR.EST (UITTREKSEL) .
Gelet op het bestreden vonnis op 7 Juli
1942 gewezen door den kinderrechter der
rechtbank van eersten aanleg te Hasselt;
Aangaande de voorziening tegen de beslissing die gewezen werd jegens Petrus
Tessens :
· ·
Over het middel : schending van artikelen 97 der Grondwet, 66 en 67 van het
Strafwetboek, dooroat de bestreden beslissing, ten laste van den eersten aanlegger,
minclerjarige minder dan zestien jaar oud,_
het als diefstal omschreven feit bewezen
verklaard heeft dat door hem, naar beweerd wordt, zou begaan zijn « als dader,
mededader of medeplichtige ,,, en, na
hem te hebben berispt hem aan zijn vader
heeft teruggegeven met aanzegging er
voortaan beter toezicht op te houden, het
regime van vrijheid oncler toezicht heeft
toegepast tot zijn meerderjarigheid en een
afgevaardigde ter kinderbescherming heeft
aangeQ.uid met opdracht dit toezicht te
verzekeren, zonder op de feiten te wijzen
waardoor ·de eerste aanlegger aan het
misdrijf zou deel genomen hebben hetzij
als dader, hetzij als medeplichtige, en
waaraan de rechter het karakter van
deelneming toekent, wat het Hof van verbreking in cle onmogelijklleicl stelt toezicllt uit te oefenen op die omscllrijving
en op den reclltelijken grondslag der beslissing :
Overwegencle clat de eerste aanlegger
vervolgd was om een diefstal te hebben
. begaan « als dacler, mecledader of medepliclltige·JJ; dat noch de dagvaarcling, nocll
het bestreden vonnis bepalen door welke
daad de beklaagde zich aan llet hem ten
laste gelegd feit schuldig heeft gemaakt
hetzij door rechtstreeksclle meclewerking,
hetzij door medepliclltigheid;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
- door het bestaan niet vast te stellen
van de bestandcleelen die door de wet
vereischt zijn opdat de medewerking, als
mecledader of als medeplichtige, aan een
diefstal een misdrijf uitmake - in gebreke is gebleven zijn beslissing in feite
te motiveeren en het Hof van verbreking

in de onmogelijkheid stelt de wettelijkheid er van na te gaan; dat het aldus de
in het middel bedoelde teksten geschonden
heeft;
Om clie reclenen, het Hof vet!lreekt llet
bestreclen vonnis; beveelt dat onclerhavig
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 vernietigcle beslissing; laat de kosten ten laste
van den Staat; verwijst de zaak naar den
kinderrechter der rechtbank van eersten
aanleg te Tongeren.
4 November 1942. - 26 kamer.- Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
- Gelijkltticlende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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KAMER. ~ 4 November 1942.

1° BINDENDE BEOORDEELING DOOR
DEN REOHTER. - MET REDENEN OMKLEEDE VERKLARING VAN EENE AKTE IN EEN
BETEEKENIS DIE NIET STRIJDIG IS MET HAAR
BEWOORDINGEN. - BINDENDE BEOOR.OEELING.
2° AFZETTERIJ. - BENADEELDE SCHADELOGS GESTELD GEDURENDE HET. GEDING TOT VERBREKING.- GEEN INVLOED OP. DE WETTELI.JKHEID VAN DE UITGESPROKEN VEROORDEELING.
1 o Is binclencl de door· clen r·echter gedane
verklaring van eene alcte, met opgave
van r·eclenen, welke verklaring niet in
strijd is met cle bewoorflingen van cle
akte (1);
2" De schacleloosstelling ·van het slachtoffer van een misclrijf van afzette1'i.i
geclur·ende het geding tot verbreking,
ingesteld door den veroorcleelfle, heeft
gee-it invloed op de wettelijkheid vwn de
ttitgeszwo ken veroonleeling , (2). (Wet

van 23 Maart 1936.) (Stilzwijgend aangenomeil.)
(DE COCK.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 14 Juli
1942 door het Hof van beroep te Gent ge~rezen;
.
Over het eerste middel : schending van
artikelen 22 en 26 der wet van 17 April
1878 den voorafgaanden titel van het Wethoek van strafvorclering inhoudencle, doordat llet bestreden arrest als stuitende
(1) Zie Verbr., 4 April 1941 (Arr. Yerbr.,
1941, blz. 72; Bull. en PASIC., 1941, I, 120),
met de collClusie van het openbaar ministerie.
(2) Zie Verbr., 2 Mei 1932 (Bull. en PAsrc.,
1932, I, 145) en 21 Jarmari 1935 (ibid., 1935,
I, 122).
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daad van de verjaring der publieke vordering in overweging heeft genomen, en dit
voor alle wanbedrijven van bedrieglijke
ontvreemding, oplichting en afzetterij
door den aanlegger iJJ. 1938 begaan, de vordering van den procureur des Konings bij
de rechtbank van eersten aanleg te Kortrijk, dd. 4 Juli 1942, waarbij de onderzoeksrechter verzocht werd onderzoek in
te stellen, dan wanneer die vordering
slechts deze feiten bedoelt die in bundel
nr 2613 der noticH!n van 't parket te KoHrijk voorkomen, dan wanneer die vordering de verjaring niet kan gestuit hebben
ten opzichte van inbreuken die, alhoewel
van denzelfden aard, toch aan die rechtspleging vreemd zijn :
Overwegende dat het bestreden arrest,
hoogervermelde vordering ontledend, verklaart dat : << wat de feiten betreft gepleegd in 1938 : overwegende dat in den
bundel nr 2613 er een vordering voorkomt
van den ·heer procureur des Konings te
Kortrijk, ten einde een onderzoek in te
stellen tegen beklaagde op voet van artikelen 491 en 496 en wegens afzetterij ; dat
deze vor<lering wel de oplichting, verduistering en afzetterij voorziet, gepleegd
door beklaagde, vooraleer hij, na lang opgezocht te zijn geweest, eindelijk gevonden
en onderhoord werd >>;
Overwegende dat die gemotiveerde
beoordeeling niet in strijd 'is met de bewoordingen van vermelde akte, die algemeen zijn en geenszins alleen op in 't bijzonder bepaalde feiten betrekking hebben ;
dat die beoordeeling mitsdien bindend is ;
Dat het mid del in feite niet opgaat;
· Over het tweede middel : schending van
artikel 508bis van het Strafwetboek (eenig
artikel der wet van 23 Maart 1936), doordat het arrest den aanlegger veroordeelt
wegens afzetterij, ·dan wanneer de bena·deelde partijen schadeloos gesteld werden :
Overwegende dat geen enkel bescheid
der rechtspleging het bewijs levert dat
zooda:hige schadeloosstelling zou zijn geschied v66r den l4 Juli 1942, datum van
het bestreden arrest ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden·
En m;erwegende, voor 't overige, dat de
bestreden beslissing geveld werd op een
rechtspleging in dewelke de imbstantieele
en op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
" Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
4 November 1942. - 2° kamer. - VoorzUter, H. Hocllim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel.
- Gelijlclnidende conclttsie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal. .
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KAMER. -

4 November 1942.

1o

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN EEN
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, HE1'WELK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART HET VERZET VAN BEKLAAGDE TEGEN
EEN BESCHIKKING, DIE ER ZICH HIJ BEPAALT
HEM NAAR DE RECHTBANK TE VERWIJZEN WEGENS EEN WANBEDRIJF. NIET ONTVANKELIJK.

2°

BEROEP. STRAFZAKEN. VAN
ONBEVOEGDVERKLARING.
STEEDS MOGELIJK. •

3°

VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE NIET ONTVANKELIJK VERKLAART HET YERZET VAN BEKLAAGDE TEGEN
EEN BESCHIKKING, DIE HEM NAAR DE CORRECTIONEELE RECHTBANK VERKLAART WEGENS
EEN MISDRIJ~' EN .ZICH BOVENDIEN ONBEVOEGD
VERKLAART OM EEN AANV,ULLEND, DOOR BEKLAAGDE GEI'RAAGD ONDERZOEK TE BEVELEN.
VOORZIENING ON'l'VANKELIJK EN GEGROND.

BESLISSING
BEROEP

1° Is niet o-ntvankelijlc, v661" het definit-ief
a·rrest, de voorziening door beklaagde
ingesteld tegen een an-est van de kame1·
inbeschnldigingstelling,
waarbij
vwn
niet ontvanlcelijlc wo1·dt ve1·Tclaanl het
ve·J'zet van dezen bel~laagde tegen een
beschiklcing van de raadlcamer, die er
zich bij bepaald heejt hem naar de cormctioneele 1·echtbanlv te veTw·ijzen OlJ
urond van een wanbedrijf (1). (Wetb.

van Strafv., art. 416.)
2° Elke beslissing van onbevoegdverklaring, in strajzalcen gewezen, •is voor
beroep vatbaa1·. (Wetb. van. Strafv.,

art. 539.)
3° Is ontvanlcel'ijlc en gegrond de voorziening cloo1· belclaagde ingesteld tegen een
a·rrest van de kamer van inbeschuldiginstelling, dat niet ontvanlcelijlc ve1·lclaart het ve1·zet van dezen belclaagde
teuen een · beschilclcing van ue 1'aadlcamer, wellce hem naa1· de C01'1'ectioneele
rechtbanlc heejt verwezen en zich bovendien orobevoegd heett verlclaa1·d. om een
doo1· den belclaagde gevraagd aanvullend onderzoelc te. bevelen.
(GHYSSENS, F. EN L. BRUYNINCKX.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 22 Juli
1942 gewezen door de kamer van inbeschulcligingstelling van het Hof van beroep te Gent;
Over de voorziening ingesteld door den
tweeden en den derden verweerder :
Overwegende clat het arrest het beroep
niet ontvankelijk verklaart dat door de
verweerders wercl ingest~ld tegen de be(1) Vaste rechtspraak.
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schikking der Raaclkamer, die zich, wat
hen betreft, er bij beperkt hun verwijzing, wegens wanbedrijven, naar de correctioneele reclltbank te gelasten;
Overwegende dat clit arrest geen einde
stelt aan tle vervolgingen; dat het, wat
den tweeden en den derden verweerder
betreft, evenmin over de bevoegdheid is
gewezen; dat, luidens artikel 416 van llet,
Wetboek van Strafvorclering, zoodanigE1
beslissing slecllts na llet eindarrest voor
voorziening in verbreking vatbaar is;
1
Over de voorziening ingesteld door Maria Gllysens :
N opens llet middel : schending namelijk
van artikel 539 van llet W etboek van
Strafvordering :
Overwegende dat de beschikking der
Raadkamer, w:aartegen hooger beroep,
zich niet beperkt bij de verwfjzing van de
aanlegster naar de rechtsprekende rechtsmacht; dat de Raadkamer zich daarenboven onbevoegd verklaart om het aanvullend onderzoek te gelasten dat door de
beklaagde in conclusie werd gevorderd;
Overwegende dat alle in straf.zaken gewezen beslissing van onbevoegclverklaring
voor hooger beroep vatbaar is ; dat het bestreden arrest, door het beroep van de
aanleg·ster niet ontvankeliik te verklaren,
alhoewel het op een betwisting nopens de
bevoegdheid sloeg, het hoogervermelcl
grondbeginsel heeft miskend en hef in het
middel bedoeld artikel 539 heeft geschonden;
Dat de voorziening in verbreking dus
tevens ontvankelijk en gegrond is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening van de tweeden en de derd,en
verweerders, en veroordeelt ieder dezer
tot een derde der ko_sten; verbreekt voor
't overige het bestreden arrest; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worclen op de registers van het Hof van
beroep te Gent en dat melding ervan zal
gemaakt worden op den kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat het
overige derde der kosten ten laste van
den Staat; verwijst cle zaak aldus omschreven naar de kamer van inbeschuldiginstelling van het Hof van beroep te
Brussel.
4 November 1942. - 26 kamer. - Voo1·zitter, H. H<Jdiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Fauquel.
~ GeUjkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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KAMER. -

4 November 1942.

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. ARREST DAT ENKEL OVER DE BURGERLIJKE
BELANGEN DER PARTIJEN UITSPRAAK DOET. -;,__
BEWEERDE SCHENDING VAN RET GEWIJSDE IN
S'l'RAFZAKEN. ~ EXCEPTIE NIET OPGEWOR-

PEN YOOR DEN RECHTER, DIE TEN GRONDE
UITSPRAAK DEED. - NIEUW MIDDEL.
20. BEROEP. - STRAFZAKEN. - EENPARIGHEID. - ARREST DAT GEEN VEROORDEELING,
NA VRIJSPRAA:K, EN .GEEN VERZWARING VAN
DEN STRAFRECHTELIJ:KEN TOESTAND VAN BE:KLAAGDE UITSPREE:KT. - EJENPARIGHEID NIET
VEREISCHT.
b~wgerlijke belangen van ae pa1·tijen te1· behanaeling zijn
gebracht, kan cle ewceptie van het gewijscle in st1·atzalcen niet voor cle eerste
maal v661· het Hot va11 verb1·elcing wo1'den opgewo1·pen (1).
2o Een beslissing van het Hot van be·roep
(co1-rectioneele kamer), moet niet met
eenparigheicl zijn genomen, indien zij
noch vemorcleeling na vrijspt·aak, noch
verzwa1·ing van st·1·at uitspreekt. (Wet

1o Wannee1· (tlleen de

van 4 'September 1891, art., 2.)
(DESMET EN cie, VEJIZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
VAN DEN BELGISCHEN BOERENBOND, T. DE MEY
EN VAN VOOREN,)
ARREST.
Gelet OD het bestreden arrest op
18 Maart 1942 door het Hof van beroeD
te Gent gewezen ;
Over cle eerste twee middelen samen,
het eerste : schending van artikelen 97
van de Grondwet, 4 van de wet van
17 April 1878 bevattende den voorafgaanden titel van het W etboek van Strafvonlering; 159, 191, 360 en 367 van het Wetboek van Strafvordering en van het «Avis
du Conseil d'Etat sur la question de savoir si, sur appel emis par la partie civile, les cours criminelles peuvent reformer les dispositions non attaquees de jugements rendus en matiere correctionneUe ll, dd. 12 November 1806, doordat
het bestreden arrest na vastgesteld te hebben « dat tegen de vrijspraak van eersten
eischer tot verbreking geen beroep ing·esteld werd zoodat het vonnis in kracht
van gewijsde is gegaan )) toch verklaard
heeft· dat de eerste rechter ten onrechte
beslist had dat eerste eischer in verbreking· g·een font beg a an had; doordat het
zoocloerrde de verantwoordelijkheid van
het ongeval voor een derde aan eersten
eischer tot verbreking heeft toegeschreven; wanneer op grond van artikel 4 van
de wet van 17 April 1878 bevattende den
voorafgaanden titel van het Wetboek van
Strafv<Jnlering de rechter in bmgerlijke
zaken zich te voegen heeft naar de beslissingen van een in kracht van· gewiisde
getreden strafrechterlijke uitspraak; wan(1) Verbr., 1 1\'Iaa1·t 1923 (Bull. en PAsrc.,
1928, I, 212); vergel. Verbr., 27 October 1930
(ibid., 1930, I, 331) en de conclusie van den
heer Gesche, toen advocaat generaal.
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neer op grond van artikelen 159, 191 en 367 Wetboek voile bewijskracht moest worclen
van hetzelfde wetboek, als het feit waar- toegekend, voldoende bleek dat de vrijvom' iemand vervolgd wordt niet straf- spraak van eersten eischer in verbreking,
baar is, de rechter in strafzaken geen niet aileen tegenover het Openbaar Minisandere schadevergoeding kan toekennen terie maar ook tegenover verweerders in
dan die welke aan de ten onrechte ver- verbreking in kracht van gewijsde was
volgde partij toekomt, en op dit princiep getreden, wanneer dienvolgens op grond
aileen voor het Assisenhof door artikel 367 van de aangehaalde artikels van het Bur~
uitzondering wordt gemaakt; wanneer op gerlijk Wetboek van Strafvordering en
grond van artikel 360 van het zelfde wet- op grond van het aangehaald cc Avis du
hoek alwie wettig wordt vrijgesproken, Oonseil d'Etat», het Hof van beroep geen
niet meer verder voor hetzelfde feit, op de fout meer ten laste van eersten eischer in
zelfde wijze omschreven, mag vervolgd verbreking mocht vaststeilen, en doordat
worden; wanneer op grond van het boven- het bestreden arrest, door de bovengegemeld cc Avis du Oonseir d'Etat>> het Hof melde akten van beroep tevens a::m te
- van beroep zetelende in correctioneele za- halen en te miskennen, op een tegenstrijken even goed als de burgerlijke rechter dige motiveering berust, wat indruischt
de in kracht van gewijsde getreden be- tegen artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat cle twee aanleggers
slissingen van den eersten Strafrechter
moet eerbiedigen, niet aileen voor watde v66r het Hof van beroep nog slechts in
strafbepalingen zelf aangaat, maar ook de zaak betrokken waren voor hun burvoor wat de feiten betreft welke die strafe gerlijke belangen;
Overwegende dat, indien het gewijsde
bepalingen motiveeren; en doordat het
bestreden arrest in zijn bovengemelde ver- in strafzaken tegen iedereen mag ingeroeklaringen tevens · bevestigd heeft dat pen worden, de exceptie die er uit voorteerste eischer in verbreking uit hoofde vloeit echter niet van publieke orde is,
van dezelfde feiten schuldig en niet schul- wanneer aileen de burgerlijke belangen
dig was en zoodoende op eentegenstrijdige der partijen op het spel staan; dat die
motiveering berust; wat indruischt tegen exceptie dus :itiet, zooals in onderhavig
artikel 97 der Grondwet; het tweede : geval, voor de eerste maal v66r het Hof
schending van artikel 97 van de Grondwet, van verbreking mag· opgeworpen worden;
van artikelen 1134" 1319, 1320, 1322 en 1351 dat de eerste twee middelen dus niet ontvan het Burgerlijk Wetboek, en van de vankelijk zijn;
bewijskracht van het in kracht van geOver het derde middel : schending van
wijsde getreden vonnis van de rechtbank artikel 2 der wet van 4 September 1891
van eersten aanleg te Gent, tweede cori·ec- (140 van de wet van 18 Juni 1869 op de
rechterlijke inrichting), 97 van de Grandtioneel~ kamer, dd. 6 November 1941, van
de verklaringen van beroep door verweer- wet, doordat het bestreden arrest het vonders en door het openbaar ministerie op nis a qtw, welk eprste eischer van alle
12 November 1941 ter grilffie derzelfde verantwoordelijkheid ontslagen had, herRechtbank afgelegd en van het gerechte- vormcl heeft door te beslissen dat cc de
lijk contract tusschen partijen gesloten, eerste rechter ten onrechte beschouwingen
van artikel 4, 159, 191, 360 en 367 van het uiteenzet welke het Hof niet volgen kan
Wetboek van Strafvordering en van het om te beslissen d:it eerste eischer tot ver<c Avis du Oonseil d'Etat sur la question
breking geen fout begaan heeft », dat
de savoir si, sur l'appel emis par la par- cc eerste eischer onvoorziclitig geweest is
tie civile, les COlli'S crimineiles peuvent met den auto niet eerst door de laten op
reformer les dispositions non attaquees eene gevaarlijke plaats » en dat cc de verde jugements rendus en matiere correc- antwoordelijkheid van het ongeval dertionneile », del. 12 November i806, en van halve billijk mag · bepaald worden voor
artikel 4 van de wet van 17 April 1878; eersten eischer op 1/3 » - zulks echter
doordat het bestreden arrest, na vast- zonder te vermelden dat zijn beslissing
gesteld te hebben dat tegen de vrijspraak clienaangaande bij eenparigheid van stemvan eersten eischer in verbreking geen be- men gewezen werd - wanneer krachtens
roep ingesteld werd, en dat de twee ver- voormeld artikel 2 van de wet van 4 Sepweerders in verbreking aileen in hun hoe- tember 1891 de vermelding van de eendanigheid van beklaagde en van burger- parigheid van stemmen vereischt wordt
lijke verantwoordelijke partij, en niet in telkens als de toestand van de partij op
hun hoedanigheid van burgerlijke partij, strafgebied verzwaard wordt :
beroep hadden ingesteld toch nog de vraag
Overwegende dat uit de uitdrukkelijke
betreffende de verantwoordelijkheid van bewoordingen van artikel 2 der wet van
eersten eischer in verbreking heeft onder- 4 September 1891 en nit de voorbereidende
zocht en anders heeff opgelost dan de werken dier wet blijkt dat ze van artieerste rechter, wanneer uit de akten van kel 140 der wet van 18 Juni 1869, luidens
beroep, zooals ze door het arrest werden · hetwelk de beslissingen der Hoven en
vastgesteld en waaraan krachtens arti- Rechtbanken genomen worden bij volkelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk strekte meerderheid van stemmen, slechts
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afwijkt -wanneer veroordeeling wordt uitgesproken J?.a vrijspraak, of wanneer de
toestand van den beklaagde op strafgebied wordt verzwaard;
Overwegende dat het bestreden arrest,
dat tegen den aanlegger geen enkele veroordeeling uitspreekt, in geen dezer twee
gevallen past; dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
·
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlEiggers tot
de ,k<;~sten en samen tot ee.n enkele v:ergoeding van 150 frank jegens de verweerders.
-! November 1942. - ·2e kamer. - Voo1·zitte·r, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Fauquel.
Gelijkluidende concl1tsie, H. Raoul
Hayoit de 'l'ermicourt, advocaat generaal.
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FAILLISSEMENT. - VoonKOMEND CONCORDAAT.- NAAMLOOZE VENNOOTSOHAP REEFT
VOORKOMEND CONCORDAAT DOOR AFSTAND VAN
ACTIVA BEKOMEN. - J\IIAATSCHAPPELIJKE VORDERING TOT VERANTWOORDELIJKHEID TEGEN DE
BEHEERDERS.- BEVOEGDHEID VAN DEN VEREFFENAAR Olti DIE IN TE STELLEN.

W anneer een 1icutmlooze vennootschap een
conconlc~at tot voorlcoming van taillisseme1tt heett verlcregen cloor atstancl van
activa, is in cle lastpeving, aan clen
ven!!ffenaar verleend 'om de afgestane
act·iva te gelde te mnlcen en nlle welkclctni,qe, zoo ctnn de vennooten nls aan
cle sch1~lcleischers vnn cle vennootschap
behoorencle rechtsvonleringen i1t te stellen, .oolc begrepen cle bevoegclheicl om,
qualitate qua, in nnnm vnn clie vennootschap, cle vonlering tot ve?·antwoordelij lcheicl tegen cle beheenlers uit te oetenen.. (Wet van 29 Juni 1887, art. 24.)
(W;~'LOCK,

Overwegende dat dergelijke lastgeving
aan den concordatairen vereffenaar opgedragen, het recht behelsde om, in deze
hoedanigheid, namens de vennootschap,
de vordering tot verantwoording aan deze
behoorende,· in te stellen; dat de voorziening in geen enkel harer iniddelen be,twist
dat de aan den verweerder opgedragen
lastgeving deze draagwijdte had;
Overwegende dat de schuldenaar en de
schuldeischers, .bij. concordaat, hun rechten mogen overdragen op den vereffenaar,
en aan dezen met de macht om in rechte
op te treden, de meest uitgebreide machten toekennen met het oog op de vereffening;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de vordering werd ingesteld door den verweerder, krachtens en
binnen de perken van de machten welke
hij in het gehomologeerde concordaat
putte;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
bestreden arrest nog zou gerechtvaardigd
blijven, zelfs indien de tot staving der
voorziening ingeroepen micldelen als gegrond erkend waren;
Dat alclus die miclclelen als zonder belang voorkomen;
En overwegende dat geen enkel middel
gericht is tegen de beslissing in de zaak
van de Verinootschap Segers en Aernouts;
dat, bijgevolg, de voorziening tegen deze
niet ontvankelijk is ;
Om {lie redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten en tot de vergoeding van 150 fr_
jegens de verweerders.
5 November 1942. - 1e kamer. - T'om·zitter en VC1'Sln,qgevm·, a. Soenens, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Gelijlclwiclenrle concl~tsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat generaal.

T. JANSSENS qq. EN ANDER-EN.)

ARR-EST (UITTREKSEL).
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de N. V. cc Usines Avano ))
een tot failliet voorkomend concordaat
aangevraagd heeft; dat de eoncordataire
voorstellen door de vennootschap gedaan,
aangenomen door de vergadering der
schuldeischers, en gehomologeerd door de
rechtbank van koophandel te Antwerpen,
behelsden : vereffening en afstand van de
activa cler vennootschap ten voordeele der
schuldeischer en uitkeering van het eventueel saldo aan cle aandeelhouders, met
verleening van macht aan den vereffenaar
om, namelijk, in deze hoedanigheid, alle
om 't even welke vorderingen in te stellen, welke zoowel aan de aandeelhouders
der vennootschap als aan haar schuld€ischers ~tulen behooren ;
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STBAFZAKEN. - CONCLUSIE GENOMEN VOOR DEN EERSTEN RECHTER.. NIE'l' HEBHAALD, IN BEROEP. - GEEN VER'
PLICHTING VOOR REOHTEB IN BEROEP ER OP
TE ANTWOORDEN.
2° PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
- BESLUITEN VAN 12 DECEMBER 1940 EN
28 JUNI 1941. - VERBOD DE VOORWAARDELIJKE VEROORDEELING EN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN TOE 'l'E KENNEN. - WE'l'TELIJKHEID.
1° Het Hot vnn beroep is niet

geho~tclen

te antwoonlen op cle conchtsie, die v66r
clen eersten rechter werclen genomen,
mactr v66r het Hot niet werclen herhaald.

-1412° Artikel 2 van het besluit van 12 Deoembet· 1940, wijzigend het besluit-wet
va,n 27 Octobet· 1939, en artikel 6 van
het besluit vwn 28 Juni 1941, er toe
strekkend de stra,ffen te verzwa,ren wegens sluikslachterij en onwettigen l!andel" ·in vleesch, die, in de bij die besluiten gere,qelcle zMcen, beide de toepa,ssing
vwn de voot·waa,rdelijke veToordeeling,
en, het tweede, bovendien de toepa,ssing
van cle a,rtUcelen 82, 83 en 85 va,n het
Stntfwetboelc u'itslwiten, zijn' wettelijk.
(RUBEAU.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 13 October 1941 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest de door den beklaagde regelmatig genomen conclusie niet beantwoord heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat de eerste rechter, terecht
en om redenen die het Hof overneemt, de
wettelijkheid aangenomen heeft van het
besluit van 28 Juni 1941 op de sluikslachting; dat de door den eersten rechter
·vaststaand verklaarde feiten bewezen zijn
gebleven door het v66r het Hof gedaan
onderzoek; dat de strafwet op den ·beklaagde juist werd toegepast ;
Overwegende dat uit de stukken niet
blijkt dat de door den beklaagde v66r den
eersten rechter genomen conclusie v66r
het Hof van beroep herhaald worden; dat
bijgevolg, het arrest bij gebrek aan bijzondere conclusie nopens de wettelijkheid
van gezegd besluit, overeenkomstig de wet
gemotiveerd is;
Dat het eerste middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, van artikelen 5
en 7 der wet van 10 lVIei 1940 betreffende
de overdracht der machten, 1 der wet van
7 September 1939, 2, 3, 8, 9 en 10 van de
besluit-wet van 27 October 1939, gewijzigd
door de besluit-wetten van 11 en 14 Mei
19!0, van artikel 9 der wet van 31 Mei 1888
en van artikel 85 van het Strafwetboek,
doordat de besluiten van de secretarissengeneraal van de ministeries van justitie
en van ravitailleering dd. 13 December
1940 en 28 Juni 1941, waarbij de toepassing van de voorwaardelijke veroordeeling
en van de verzachtende omstandigheden
wordt uitgesloten, niet rechtsgeldig zijn
en door de hoven en rechtbanken niet mogen toegepast worden, die onwettelijkheid
blijkende hieruit dat de secretarissengeneraal geen andere machten hebben dan
deze van de ministers, en dat deze laatste
geen besluiten mogen nemen waarbij 1le

hoofdbepalingen van de strafwetten worden afgeschaft :
Overwegende dat de betwiste arresten
binnen het kader vallen van de machten
welke aan de secretarissen-generaal werden toegekend door artikel 5 der wet van
10 lVIei 1940 op de overdracht der machten
in oorlogstijd; dat het weglaten van, de
opschorsing, en het verbod artikel 85 van
het Strafwetboek toe te passen niet in
strijd zijn met de Grondwet, en ook niet
met de grondbeginselen van het Belgisch
strafrecht; dat de in die besluiten behandelde stof in de bevoegdheid lag van de
departementen der secretarissen-generaa1
die de besluiten geteekend hebben, dat de
voorgeschreven maatregelen aan de wettelijke en regelmatige bepalingen nopens de
ravitailleering van het land de volle doelmatigheid geven;
Dat het tweede middel in rechte niet
opgaat;
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 overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.
11 November 1942.- 26 kamer.- Vom·zitte1', H. Hodi.im, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTersla,ggever, H. De Wilde.
- GeUjkl~ticlende concl~tsie, H. R. Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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II November 1942.

PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL. MISDRIJF TEGEN RET BESLUIT VAN 28 JUNI
1941. - 'VOERTUIG DAT GEDIEND REEFT TOT
RET VERVOER VAN RET VLEESCR, VOORWERP
VAN RET MISDRIJF. 'VERBEURDVERKLARING
IS VERPLIOHTEND, WIE OOK DE EIGENAAR ZIJ.

H et voeTtitig, cla,t gecliend heett tot het
ve·rvoer va,n het vleesch, vooTwet'lJ van
een misdrijf tegen' het besluit van
28 Juni 1941 betretfende het verzwaTen
van de stra,tfen wegens sluilcslachterij
en onwettigen handel in vleesch, moet
woTden veTbe~wd verlclaarcl, ook inclien
het niet aan clen dader van het misdt·ijt
toebehoot·t. (Besl. van 18 Augustus 1941,
artt. 1 en 4, wijzigend artt. 5 en 9, § 2,

van de besluit-wet van 27 October 1939.)
(BOUCHEZ.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest van 26 Februari 1942 gewezen door het Hof van beroep te Brussel ;
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Over het eenig middel : schending van
artikel 6 van het besluit de dato 28 Juni
1941 strekkencle tot verzwaring van de
straffen wegens sluikslachtingen en onwettigen handel in vleesch en van artikel 42 van het Strafwetboek, doordat het
bestreden arrest, na den aanlegger tot een
jaar gevangenisstraf te hebben veroordeelcl uit hoofde van vleesch, voortkomende van de onwettelijke slachting van
een rund, vervoerd en, in het algemeen,
bezeten te hebben met het oog op den verkoop of met winstbejag, de verbeurdverklaring beveelt van het gespan dat tot het
vervoer van het inbeslaggenomen vleesch
heeft gecliend, zonder vast te stellen dat
de eigendom van dit gespan aan den veroordeelde toebehoort, wat overigens door
de bestanddeelen der zaak wordt tegengesproken :
_
Overwegende dat het aan den aanlegger
verweten feit op 17 September 1941 werd
gepleegd;
Overwegende dat, op dien datum, het
misdrijf waarvan sprake, voorzien en beteugeld was, niet alleen door het in het
middel bedoeld besluit de dato 28 Juni
1941, doch door het besluit-wet de dato
27 October 1939 ter aanvulling van de
maatregelen getroffen namelijk door de
besluit-wet de dato 9 September 1939, tot
het verzekeren van de bevoorracling van
het land en tot het voorkomen van de inisbruiken in den handel van sommige eeten koopwaren, alsook door het besluit de
dato 18 Augustus 1941 houdende wijziging
van de besluit-wet de data 27 October 1939;
Overwegende dat het besluit de dato
18 Augt'tstus 1941 uitdrukkelijk bedoeld is
door het vonnis a quo waarnaar het bestreden arrest verwijst;
Overwegende dat artikel 1 van gezegd
besluit de beschikkingen van kapitel III
van de besluit-wet de dato 27 October
1939 van toepassing maakt op de inlireuken op het besluit de dato 28 Jmii 1941;
dat artikel 9, § 2, van dit kapitel, waarbij
de voorwaarden worden vastgesteld waaraan de verbeurdverklaring der eet- of
koopwaren, voorwerp van het misdrijf,
onderworpen is, door artikel 4 van het
besluit del. 18 Augustus 1941 wordt aangevuld;
Dat luidens dit artikel de verbeurdverklaring ook wordt uitgesproken van de
voertuigen, vervoermiddelen, valiezen of
welke voorwerpen QOk cUe bestemcl zijn of
gediend hebben om de eet- of koopwaren
te ·vervoeren welke het voorwerp van een
misdrijf uitmaken, zelfs indien bedoelde
voorwerpen eigendom van een derden persoon zijn ;
·
Overwegende dat bij bevestiging van
het vonnis a quo het bestreden arrest
vaststelt dat het litigieus gespan gediend
heeft tot het vervoer van het inbeslagge-

nomen vleesch,- voorwerp van- liet misdrijf; dat deze vaststelling volstaat om
de verbeurdverklaring van gezegd gespan
wettelijk te rechtvaardigen, zonder dat
de rechter eerst moest weten· of de veroordeelde al dan niet eigenaar ervan was ;
Dat het middel dus in rechte niet opgaat;
En overwegende dat d_e bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging
ill dewelke 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
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
11 November 1942. - 26 kamer. - Voorzitte1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. ll'auquel.
Gelijlcluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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POLITlE VAN DEN KOOPHANDEL. VERKOOP, Ul'l' WINSTBEJAG EN IN STRIJD MET
DE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE PRIJZEN,
VAN OSSENVLEESCH, DAT NIET VAN SLUIKSLACHTING VOORTKOM'r. MINIMUM VAN DE
STRAF : EEN JAAR.

De veroordeelin-g wegens verlcoop, uU
winstbejag en in strijd met de gelaencle
voorschritten bet1·ejfende de vaststelling
van cle prijzen, van ossenvleesch, oak
wanneer dit niet voortlcomt van slwiksla.chting, mag niet minde1· bedragen
dan
jawr gevangenisstrd/. (Besluit

een

van 28 Juni 1941, artt. 1, 5 en 6.)
(PROCUREUR GENERAAL TE BRUSSEL, T. BERTON.)
ARREST.

Gelet op het arrest op 19 Januari 1942
gewezen door h&t Hof van beroep te Brussel del. 19 Januari 1942;
Over het eenig middel der voorziening :
schending van artikelen 1, 5 en 6 van het
besluit dcl. 28 Juni 1941 strekkende tot
verzwaring van de straffen wegens sluikslachtingen en onwettigen handel in
vleesch, doonlat het bestreden arrest, dat
verweercler veroorcleelt nit hoofcle van
rundvleesch met winstbejag te hebben
verkocht in strijcl met de in voege zijnde
voorschriften beheffende de vaststelling
der prijzen, hem slechts een geldboete van
500 frank heeft opgelegd, clan wanneer de
straf me krachtens de hierboven becloelcle
teksten moest toegepast worden niet minder dan een jaar gevangenisstraf mocht
bedragen :
·overwegencle clat artikel 5 van het be-
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sluit dd. 28 Juni 1941 stl:ekkencle tot ver2• KAMER. ;_ '18 November 1942.
zwaring van de straffen wegens sluikslachtingen en .Dnwettigen handel in 1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING,
ZAAK VAN EEN BEKLAAGDE_ GESPLITST EN
vleesch met een gevangenisstraf van een
AFGESCHEIDEN VAN DIE VAN EEN MEDEBEKLAAGtot drie jaren bestraft « hij die, met
DE. 0NDERZOEK VAN DEZE ZAAK BUITEN
winstbejag, in strijd met de in voege
AANWEZIGHEID VAN DEN EERSTEN BEKLAAGDE.
zijnde voorschriften betreffende de rant- GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN DER YERsoeneering en de vaststelling der prijzen,
DEDIGING.
vleesch verkocht, geruild of afgestaan
heeft, voortkomende van een bij artikel 1 2° VERJARING IN STRAFZAKEN. bedoeld dier, zelfs wanneer dit regelmatig
VALSCHHEID IN GESCHRIFTEN. GEBRUIK.
werd geslacht )) ;
- NORMALE EN DOOR DEN VERVALSCHER VOOROverwegende dat artikel 1 van dit beZIENE VOORTZETTING.
VERJARING BEGINT
sluit namelijk de runderen bedoelt;
SLECHTS TE LOOPEN TE REKENEN VAN RET
Overwegende dat het besluit, bij zijn
GEBRUIK.
:artikel 6, de toepassing van artikel 85 van
het Strafwetboek verbiedt op de misdrij- 1° De reohten van verdediging van een
beklaagde, wiens zaalc wet·d gesplitst en
ven welke dit besluit bedoelt;
afgesoheiden van de zaak van een medeOverwegende dat het bestreden arrest
belclaagde, worden niet gesohonden ·
vaststelt dat verweerder, op 30 Augustus
1941, te Wiers, met winstbejag, in strijd
rlawrdoor dat deze tweede zaMc werd
met de in voege· zijnde voorschriften bebehandeld bttiten aamvezigheid van den'
treffende de vaststelling der prijzen, rundeersten belclaagde.
vleesch heeft verkocht; dat het aldus de 2° lVannee·r het gebnt'ik van een valsch
vereeniging van al de bestanddeelen van
gesolwift de nonnctle voortzetting ·is ·uwn
het bij artikel 5 voorzien misdrijf van het
de valsohheid en cloot· den ven,alsche·r
besluit dd. 28 Juni 1941 vaststelt;
zelf wenl voorzien, begint de verjat·ing
Overwegende dat de omstancligheid,
ten annzien van den vervalsche1· slecl1ts
door verweerder in zijn memorie tot antte loopeu te t'elcenen vnn het gebruilc
woord aangevoerd, dat het verkochte
van het valsche stttlc.
vleesch niet voortkwam van een sluik(DE LEENER EN ANDEREN.)
slachting niet gepast is ;
Dat, inderdaad, de door artikel 5 van
ARREST.
liet besluit vastgestelde straf, krachtens
dit laatste, moet toegepast worden zelfs
Gelet op het bestreden arrest op 12 Dewanneer het dier waarvan het vleesch cember 1941 en op de bestreden arresten
voortkomt regelmatig werd geslacht;
op 26 Januari 1942 door het Hof van beOverwegende dat uit deze beschouwin- roep te Brussel gewezen ;
,
gen blijkt dat het bestreden arrest - door
I. Op de voorziening van De Leener· te- :aan verweerder slechts een geldboete op gen het arrest van 12 December 1941 en
te leggen, dit bij toepassing van artike- een der twee arresten van 26 J anuari 1942:
len 5 en 9 van de besluit-wet dd. 27 OcOverwegende, enz. (zonder nadet· betober 1939 tot aanvulling van de maat- lang);
regeHm getroffen om de bevoorrading van
II. Op de voorziening van Tyssen tegen
het land te verzekeren, en om de misbrui- het arrest dd. 26 Januari 1942 :
ken in den handel in sommige · eet- of
Over het eerste middel : schending van
koopwaren .te voorkomen. en te beteuge- artikelen 97 der Grondwet, 153, 190, 211
len - de in het middel bedoelde wetsbe- van het Wetboek van strafvordering, 144
palingen heeft geschonden ;
van de wet van 18 Juni 1869 op de reehOm die redenen, het Hof verbreekt het terlijke inrichting, doordat, nadat de debestreden arrest; beveelt dat onderhavig batten gesloten werden en de zaak in bearrest zal overgeschreven worden op de raadslaging werd gehouden, doch v66r het
registers van het Hof van beroep te Brus- · bestreden arrest werd uitgesproken, twee
sel en dat melding ervan zal gemaakt der magistraten die zich over de werkeworden op den kant van het vernietigd lijkheid der ten laste van den aanlegger
arrest; veroordeelt den verweerder tot de gelegde betichtingen moesten uitspreken,
kosten; verwijst de zaak naar het Hof aanwezig geweest zijn op en deelgenomen
van beroep te Luik.
hebben aan de terechtzittingen van 19 en
11 November 1942.- 2" kamer. - Voor20 J anuari 1942 in afwezigheid van den
zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
aanlegger in verbreking die niet gedaagd
voorzitter.- Verslaggever, H. Waleffe.- was geweest om te verschijnim op die teGelijkluidende conclusie, H. Roger Jansrechtzittingen, waar het onderzoek plaats
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
had van de tegen De Leener ingestelde
vervolgingen :
'
Dan wanneer die vervolgingen op een·
aan de twee betichten gemeenen bundel
gesteund waren en, daar verschillende ten

-144laste van den beklaagde De Leener gelegde betichtingen gemeen waren met zekere betichtingen wegens dewelke de aanlegger in verbreking terecht stond, de
rechters ze niet mochten behandelen wnder dat, in aanwezigheid van den aanlegger, de feiten werden te berde gebracht
waarover twee hunner moesten statueeren;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest,
door op dergelijke rechtspleging te statueeren, de rechten der verdediging geschonden heeft ;
Overwegende dat de aanlegger een schending van de rechten der verdediging ziet
in het feit dat twee leden van den zetel
aanwezig waren op en deelgenomen hebben aan terechtzittingen gedurende de- welke de tegen den aanlegger De Leener
ingestelde vervolgingen onderzocht werden, in afwezigheid van den aanlegger ;
vervolgingen gesteund op den eenigen bundel van al de zaken met betrekking op
betichtingen gemeen aan de twee beklaagden, en dit wanneer de debatten betreffende den aanlegger gesloten waren verklaard geweest en zijn zaak in beraad
was gehouclen ;
Overwegende dat, bij arrest dd. 12 December 1941, dat jegens den aanlegger
op tegenspraak gewezen werd en waartegen deze -laatste geen verhaal l1eeft ingesteld, de zaak van den beklaagde De
Leener en deze van 'l'yssen gesplitst werden; dat de aanlegger dus niet meer moest
opgeroepen noch gedagvaard worden om
de debatten bij te wonen die daarna plaats
hadden in de zaak van den beklaagde De
Leener;
Overwegende, daarenboven, dat het arrest vaststelt dat het Hof van beroep, in
den loop van de beraadslaging der zaak
van den· aanlegger, geen acht geslagen
heeft op de stukken der rechtspleging die
clen beklaagde De Leener betreffen en bij
den bundel werden gevoegd nadat {le debatten nopens den aanlegger gesloten werden verklaard en de zaak in beraadslaging werd gesteld;
Dat het middel dus niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede midclel : schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest : 1 o in zijn r'edenen de betichtingen I. W. 2 onderzoekende van
valschheid en gebruik van valschheid,
eenerzijds in zijn redenen el·op wijst dat
de aanlegger in verbreking strafbaar is
als dader van een op 22 Mei 1935 begane
valschheid en dat dit misdrijf slechts voltrokken werd op 23 October 1936, wat beduidt dat de rechter de betichting van gebrnik van valschheid ten laste van den
aanlegger niet heeft weerhouden, en 2° anderzijds, in zijn beschikkend gedeelte het
vonnis n quo bekrachtigt voor zoover het
den aanlegger in verbreking had veroor-

deeld wegens valschheid en gebrnik van
valschheid voor feiten begaan op 22 Mei
1935 en 23 October 1936 en herhaald in de
betichting I. W. 2, waaruit volgt dat het
arrest tegenstrijdigheid vertoont en als
overeenkomstig de wet gemotiveerd niet
kan beschouwd worden•:
Overwegende dat de eerste rechter beslist had dat « het gebruik van valschheid,
clat voltrokken werd onder den vorm van
een uittreksel van rekening door de firma
Samuel op 23 October 1936 aan den commissaris bij de rechterlijke opdrachten
gestnurd, bewezen is en in hoofde van
Tyssen voorkomt als de gewilde en voorziene voltrekking van het misdrijf van
valschheid zelf '' ;
Overwegende dat het arrest er op wijst
dat « Tyssen voorzien had dat het gerecht,
indien het de uitgevers der titels opzocht,
zich tot de wisselagenten zou wenden en
dat deze laatsten het uittreksel van rekening zouden overhandigen van hun cHenten welke die titels verkocht hebben; dat
het gebruik van valschheid de normale
voortzetting was-van de door den beklaagde 'J'yssen voorziene valschheid; dat, bijgevolg, het misdrijf · van valschheid In
zijnen hoofde bewezen blijft en slechts op
23 October 1936 voltrokken werd " ;
Overwegende dat er (:lus geen tegenstrijdigheid bestaat tusschen de redenen van
het arrest en de beslissing van het vonnis
n q1w dat het bekrachtigt;
Dat het middel dus riiet gegrond is;
Over het denle middel : schending van
artikelen 66, 67, 196, 197 van het Strafwetboek, 20, 21, 22, 24, 26 der wet van
17 April 1878 den voorafgaanden titel bevattende van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest den
aanlegger in verbreking veroordeeld heeft
wegens valschheid (betichting I. W.) en
geweigerd heeft de feiten verjaard te verklaren onder voorwendsel dat de valschheid begaan op 22 Mei 1935 slechts voltrokken werd op 23 October 1936 door het
gebruik dat er van gemaakt- werd door
Samuel, dan wanneer de valschheid een
oogenblikkelijk misdrijf is dat voltrokken
is zoodra het begaan is; dat het zoogezegd gebruik van valschheid door Samuel
op 23 October 1936, niet kan beschouwd
worden als het vertrekpunt van de verjaring jegens den aanlegger in verbreking,
daar deze vreemd is gebleven aan gezegd
geb1"L1ik op strafgebied en daar Samuel,
die niet beticht werd van gebruik van
valschheid, overleden was v66r dat de
rechtspleging van onderzoek in orde
kwam:
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel beweert, de aanlegger niet vreemd
is gebleve1:J. aan het gebruik van valschheid dd. 23 October 1936 ; dat dit gebruik,
luidens het arrest de normale en door den
aanlegger voorziene voortzetting is van de

•
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door hem begane valschheid in geschrif·
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ten, zoodat gezegd gebruik in zijnen hoofBESLAG. - VERDUISTERING VAN INBESLAG~e de voltrekking van de valschheid uitMISDRIJF ONAlCGENOMEN VOORWERPEN. maakt;
HANKELIJK VAN DE REGELMATIGHEID· VAN HET
Overwegende dat het bestreden arrest
BESLAG.
uit die vaststellingen terecht heeft afgeleid dat de verjaring der publieke vorde- 4:1·tilcel 507 van het St·ratwetboelc stmtt
Ting, in hoofde van den aanlegger, slechts
de mislcenning van het beslag dat door
beginnen te loopen heeft vanaf 23 Octoper
de openba1·e overheid OtJ de inbeslag{le1.936, datum waarop het hem ten laste genornen . voo1·we1·pen is gele{ld, oolc al
legd misdrijf geheel werd uitgevoerd;
moaht dat besla{l aahte1·at onregelmati{l
Dat het middel niet kan worden aangebevonden zijn.
nomen;
.
{COLLAERS.)
Over .het vierde middel : schending van
artikelen 66, 67, 196, 197, 496 van het
ARRES1' (UITTREKSEL),
Strafwetboek, 20, 21, 22, 24 en 26 der wet
van 17 April 1878 den voorafgaanden titel
Gelet op het bestreden arrest op 30 April
bevattende van het Wetboek van straf- 1942 door het Hof van beroep te Luik
Yordering, doordat het bestreden arrest gewezen;
den aanlegger veroordeelt wegens gebruik
Over het eenig middel tot verbreking :
van valschheid (betichting I. B.) en op- schending van artikelen 97 der Grondwet,
lichting (betichting I. T.) dan wanneer de 173, 583 en volgende van het Wetboek van
publieke vordering · verjaard was daar burgerlijke rechtspleging, schending van
meer dan drie jaren verloopen waren se- artikel 507 van het Strafwetboek en van
alle andere bepalingen waarop het Hof
~ert de ten laste gelegde feiten of althans
-sedert de laatste verjaringstuitende daad: ambtshalve wel zal willen wijzen :
Overwegende dat het middel in zijn
Overwegende dat de aanlegger tot een
.enkele straf veroordeeld · werd, daar de eerste onderdeel de wettelijkheid betwist
Yerschillende te zijnen laste gelegde mis- · van de op voet van artikel 507 van het
Strafwetboek uitgesproken veroordeeling,
~rijven de uitvoering uitmaken van een
om reden dat er geen strafbaar verduisteenkel strafbaar inzicht;
ring van inbeslaggenomen voorwerpen kan
Dat uit de verwerping van het t~~ede bestaan wanneer de betee.k'ening van den
-en het derde· middel noodzakelijk wordt titel, krachtens denwelke de· inbeslagneafgeleid dat de tegen den aanlegger liit- ming uitgevoerd werd, onregelmatig is;
geoefende publieke vordering niet ver. Overwegende dat de strafrechter, bij
jaard was op de dag waarop het bestreden wien een vervolging wegens verduistering
arrest werd gewezen ;
van inbeslaggenomen voorwerpen aanhanDat het middel dus in feite niet opgaat; gig wordt gemaakt, niet moet onderzoeEn overwegende dat de substantieele of ken of de vormen der rechtspleging die
de wet vereischt opdat de inbeslagneiuing
·OP straf. van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de' haar burgerlijke uitwerksels hebbe weruitgesproken veroordeelingen overeenkom- den nageleefd; dat de. wet de misk~nning
bestraft van het beslag dat door de pustig de wet zijn ;
III. Op de voorzieningen van Hambye blieke overheid op de inbeslaggenomen
goederen wordt gelegd, zelfs indien die
en van Campion :
beslaglegging achteraf nietig moest vet;'Overwegende dat de bestreden beslissing klaard worden ;
geveld werd op een rechtspleging in deDat het middel in zijn eerste onclerdeel
welke de substantieele of op straf van in rechte niet opgaat; .
··
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
Om die. redenen, het Hof verwerpt de
werden. nageleefd en dat de uitgesproken voorziening; veroorcleelt den aanlegger
veroordeelingen overeenkomstig de wet tot de kosten.
·zijn;
18 November 1942.-2° kamer.- Voo1·Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt de aanleggers zitte1·, H. Hocllim, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. De Wilde.
tot de kosten.
- · G.elijlcl·ttidende aonclttsie, H. Raoul
18 November 19±2. - 2° kamer. - VoorHayoit de Termicourt, advocaat genezitter, H. Hodtim, raadsheer waarnemend
raal.
yoorzitter. - Verslaggevm·; H. Waleffe.
- Gelijlcluidende aonclusie, H. R. Hayoit
2" KAMER.
18 November 1942.
·de Termicourt, advocaat generaal.
1° VERJARING VAN DE PUBLIEKE
VORDERING. - MEER ·MISDRI.JVEN DIE
DE UITVOERING VAN EEN EENIG MISDADIG OP·

-146ZET VOR:MEN. - VERJARING BEGINT SLECH'ICS ;:-u de vereischte ondeelbaarheid vertoonen
TE LOOPEN TE REKENEN VAN RET LAATSTE MISom een en,kele strafdaad nit te maken;
DHIJF.
dat het derhalve beslist dat er aanleiding
bestaat om op den aanlegger slechts een
2° BINDENDE BEOORDEELING VAN
enkele straf toe te passen;
DEN RECHTER. STHAFZAKEN. Overwegende dat dergelijke beoordeeMISDRIJVEN DIE. EEN ENKEL MISDHIJF UIT. MAKEN WEGENS DE EENHEID VAN RET MISDA- ling op feiten berust en dus bindend is;
Dat het middel niet kan aangenomen
DIG OPZET.
BINDENDE BEOOR:DEELING IN
. worden;
.
FEITE.
En overwegende, voor 't overige, dat de
1° Warz,neer meer misdrijven de ttitvoesubstantieele of op straf van nietigheid
·l"ing zijn van een eenig misdadig opzet
voorgeschreven rechtsvormen werden naen de1·wijz·e sleohts een enkel misdrijf
geleefd en dat de uitgesproken veroordeevormen, begint de verjaring van de pulingen overeenkomstig de wet zijn ;
blieke vorde1·ing ten aanzien van al de
II. Wat de voorziening van Goossens bemisd?'ijve·Jt sleohts te loopen te ·rel!;enen
treft :
van het laatste misd1'ijf. (Strafwetb.,
Overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd· op een rechtspleging in
art. 65.)
2o De Teohtm·, die ten grande uits1J1·aak dewelke de substa:titieele of op straf van
doet, beoordeelt bindend in teite of
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
mee1· misd1'ijven, wegens de eenheid van
werden nageleefd en dat de uitgesproken
· het 1nisdadig opzet van den dade1·, een
veroordeelingen overeenkomstig cle wet
zijn;
.
enlcel wanbedrijf uitmalcen en derhalve
met een en Teele st·raf moeten gestn~tt ·
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; kosten ten laste van de
WOTden.
aanleggers.
(SCOYEH EN ANDER:EN.)
18 November 1942. - 2e kamer.- VoorARRES'l',
.zUte1·, H. Hodi.lm, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggeve·r, H, Waleffe.
Gelet op het bestreden arrest op 2 Juni
GeUjkluidende oonClttsie, H. Raoul
1942 door het Hof v'an beroep te Lti.ik Hayoit de Termicourt, advocaat generaaL
gewezen;
·
I. Wat de voorziening van Scoyer betreft :
Over het middel : schending van artiKAMER. 25 November 1942.
kelen 59, 60, 61 en 62 van )let Strafwetboek, 65 van hetzelfde Wetboek, van arti('l'wee an·esten.)
kelen 21, 22, 25, 26 en 28 der wet van
17 April 1878 den voorafgaanden titel 1o OORLOG. - BoERENWACRT. - WEIGERING AAN DE OPEISCHING VAN DE\< BUHGEMEESbevattende van het Wetboek van StrafTER TE VOLDOEN. - VOORWAARDEN VAN RET
vordering, doordat het bestreden arrest .
WANBEDRIJF.
ten onrechte heeft gemeend dat, wanneer
meerdere daden de opeenvolgende en voort- 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
durende uitvoering uitmaken van eenzelfARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VEHOORde misdadig inzicht, de verj aring der puDEELING OM GEWE!GERD TE HEBBEN GEVOLG
blieke vordering slechts begint te loopen
TE GEVEN AAN DE OPEISCHING VAN EEN BURvanaf den dag waarop de laatste daad
GEMEESTEH TOT AANVULLING VAN DE BOERENwerd vastgesteld :
WACRT. REGELMATIGREID VAN DE OPOverwegende dat de aanlegger staande
EISCHING NIET VASTGESTELD. - GEBREK AAN
houdt dat de misdrijven, wegens dewelke
, REDENEN.
hij tot een enkele straf veroordeeld werd,
1
o De weigering gevolg · te geven aan rle
misdrijven zijn die oogenblikkelijk ontopeisohing, clom· een bu1·gemeester gestaan en van elkander niet athangen, dat
claan tot aanvulling vcm rle v1·ijwilUge
bijgevolg, de publieke vordering, voor het
boeTenwaoht, is sleohts stratbaa1· inrlien
meerendeel dezer, verjaard was;
rle 01Jeisohing uitgaat van rZen burgeOverwegende, eenerzijds, dat wanneer
meeste1' rZer gemeente, indien z·ij gedaan
meer strafbare daden de uitvoering uit·is overeenkomstig rle gesohTeven aanmaken van een enkel misdaclig opzet,
vTaag van het algemeene hoofrl rler boede verjaring der publieke vordering
1'enwaoht en inrlien zij gericht is tot een
slechts. begint te loopen vamif de laatste ·
doM dit hootrZ aangewezen peTsoon.
daad, omdat het misdrijf op dat oogen(Besl. 4 Augustus 1941, art. 1 tot 5.)
blik slechts 'geheel voltrokken is;
• Overwegende, anderzijds, dat het be2° Is niet wettelijk met redenen ornkleed
streden arrest vaststelt dat de den aande beslissing waarbij wo1·rZt ve1·ooraeela
legger ten laste gelegde feiten alle de opwegens weige1·ing gevolg te geven aan
eenvolgende en voortdurende uitvoering
de opei·sohing, doo1· een lnwgemeester
uitmaken van eenzelfde strafbaar opzet
gedaan tot aanvuUing van de v1·ijwil-

ze
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lige boerenwacht, wannee·r- noch uir die
lJeslissing, noch ~tit ee111ig stnk van de
reohtspleging volgt dat de opeisohing
werd gedaan in" de vm·men en in de
vom·waa?'den vereisoht doo1· het besluit
·van 4ihtgustus 1941. (Grondw., art. 97.)
EERSTE ARREST.

-,

(VAN LOMBERGEN.)

Gelet. op het. bestreden vonnis op 3 September 1942 door de correctioneele recht. bank te Dendermonde, zetelende in graad
van hooger beroep·, gewezen ;
Over het middel ew officio : schending
van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat het bestreden vonnis
- bij toepassing van artikelen 1 tot 5 van
het besluit van 4 Oogst 1941 1:5etreffende
de opeischingen door den burgemeester
te cloen tot aanvulling der vrijwillige boerenwacht - den aanlegger veroordeelt uit
· hoo_fdevan, te Temsche, op 11 Juni 1942,
opgevorclerd geweest zijncle door den burgemeester der gemeente Temsche om deel
te nemen aan den bijzonderen bewakingclienst (boerenwacht), geweigerd te hebben daaraan te voldoen;
Overwegende clat, zelfs indien het besluit van 4 Oogst 1941 wettelijk is, de
veroordeeling van den aanlegger slechts
kan gerechtvaardigd zijn wanneer de opeischingen, waaraan hij geweigerd heeft
te ·voldoen, van hem gevorderd werden in
de door het besluit zelf voorgeschreven
vormen en voorwaarden;
Overwegende dat, luidens gezegd beslui't, de opeisching moet uitgaan van den
burgemeester der gemeente, geschiedt op
verzoekschrift van den algenieenen overste
cler boerenwacht en slechts kan gevorderd
worden van de personen door laatstgenoemden aangewezen;
Overwegende dat, noch uit het bestreclen vonnis, noch uit eenig ander stuk der
rechtspleging blijkt dat die rechtsvormen in de zaak werden nageleefd; dat
door dit gebrek het Hof de wettelijkheid
cler bestreden beslissing niet kan nagaan ;
Dat deze laatste dus niet voldoet aan
de door artikel 97 der Grondwet vereisch te voorwaarcle van vorm en moet
verbrokeri worden zoncler dat de wettelijkheid nopens den groncl client nagezien;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreclen vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde, en dat ·melding ervan zal gemaakt worden op den kant van
het vernietigd arrest; legt de kosten ten
laste van den Staat; verwijst de zaak
naar de rechtbank van eersten aanleg te
Gent, zetelende in graad vail hooger beroep.

T\VEEDE ARREST.
(DE CALUwE.)

Gelet op het bestreden vonnis op 12 November 1941 door de correctioneele rechtbank te Dendermonde, zetelende in graad
van hooger beroep, gewezen;
Over het middel ew ojjicio : schencling_
van artikel 97 der Gronclwet :
Overwegencle clat het bestreclen vonnis·,
- bij toepassing van artikel'en 1 tot 5 van
het besluit van 4 Oogst 1941 betreffende
de opeischingen door den burgemeester tecloen tot aanvulling cler vrijwillige boerenwacht - den aanlegger veroordeelt
uit hoofcle van te Verrebroeck, op 24 en
26 Augustus en 7 September 1941, opgevorderd zijnde als lid der boerenwachtgeweigercl te hebben · de hem opgelegclediensten te presteeren ;
.
Overwegende clat, zelfs indiel1 het besluit van 4 Oogst 1941 wettelijk is, deveroorcleeling van den- aanlegger slechts.
kan gerechtvaardigd zijn wanneer de op-eischingen, waaraan hij geweigercl heeft
· te volcloen, van hem gevorderd werclen in
de door het besiuit zelf voorgeschreven
vormen en voorwaarden;
Overwegende dat, luiclens gezegd be. sluit, de opeisching moet uitgaan van den
burgemeester der gemeente,, ge~>Jchiedt '(W
verzoekschrift van den algemeenen overste
der boerenwacht, en slechts kan gevor-derd worden van de personen door laatstgenoemclen aangewezen ;
Overwegende dat, noch uit het bestreclen vonnis, noch uit eenig ander stuk
der rechtspleging blijkt dat die rechtsvm;men in de zaak werden nageleefd; dat
· door dit gebrek het Hof de wettelijkheid
der bestreclen beslissing niet kan nagaan ;
Dat deze laatste clus niet voldoet aan dedoor artikel 97 der Grondwet vereischtevoorwaarcle van vorm en moet verbroken
worden zoncler clat de wettelijkheid nopens den groncl client nagezien;
Om die reclenen, het Hof verbreekt het
bestreclen vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der rechtbank van eersten aanleg te Dendermoncle, en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant van_
het vernietigd arrest; legt de kosten ten
laste van den Staat; verwijst de zaak
naar de rechtbank van eersten aanleg teGent, zetelencle in graacl van hooger beroep.
25 November 1942. - 2" kamer. - Vom·zitte?·, H. Hodiim, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Verszaggeve?;, H. Fauquel.
GeUjkluidende ooncZusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaaL
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26 November 1942.

ARBEIDSONGEVAL.

ARBEIDER
EN
WER.KGEVER NIET EENS AANGAANDE DEN GRAAD
DER ARBEIDSONBEKWAAMHEID. GEEN BETWISTING VOOR HET ·OVERIGE. RECHTSVORDERING INGESTELD DOOR DEN ARBEIDER. RECHTER VERWERPT DE BEWERING VAN EISCHER AANGA.ANDE DEN GRAAD DER ARBEIDSONBEKW AAMHEID EN NEEMT DE CONCLUSIE VAN
VERWEERDER AAN. KOSTEN VAl'l HET GEDING TEN LASTE VAN EISCHER.

1V!lnneet· het slaohtotter van een a1·beiclsongeval en cle werkgever sleohts 'in gesoMl zijn aangaancle tlen g1·aacl van cle
onbelcwaamheicl tot arbeicl en, op cle
door het slaohtotte1· ingestelcle vorclering, de reohter dezes aanspraken betretfende clen graad der onbelcwaamheid
ve·rwerpt en de oonolusie van verwee1·-cler aanneemt, vallen de kosten van het
:JJOding ten laste VUin het eisohende
slaohtoffer. (Wetb. van Bgl. Rv., arti-

kel130.)
{N. V. BELGISCHE MAA'l'SCHAPPIJ VAN ALGEMEENE
VERZEKER·INGEN, T. VANDEVELDE.)
ARREST (1).

Gelet op het bestreden vonnis op 13 Februari 1941 gewezen door de rechtbank
van eersten aanleg te Gent, zetelende in
:graad van beroep ;
Over het eenig middel tot verbreking :
.schending van. artikelen 130 en 131 van het
Wetboek van · burgerlijke rechtspleging,
525 van hetzelfde Wetboek, inzooverre het
bestredene vonnis, al bestatigende dat de
verweerder in het ongelijk werd gesteld
betreffende zijn aanspraak strekkende tot
het doen bepalen op 30 t. h. van het bedrag der bestendige werkonbekwaamheid
voor hem voortvloeiende nit het betwiste
ongeval, eischeres niettemin heeft veroordeeld tot de kosten zoowel van eersten
aanleg als van beroep, onder voorwendsel
dat de regel geuit in urtikel 130 voormeld
'Van het W etboek van burgerlijke rechtspleging, niet zou van toepassing zijn in
zake werkongevallen, de werkgever of
zijn verzekeraar moetende alleszins, in
betwistingen van dien aurd, alleen den
last dragen der kosten; terwijl gezegd artikel130, in algemeene termen uitgedrukt,
op gebiedende en volstrekte wijze de kosten ten laste legt van alle pleiters, zonder
'()nderscheid van het oogenblik af dat zij
in het ongelijk worden gesteld, en dat er,
underzijds, in de bijzondere wetgeving betrekkelijk op de herstelling _cler schade
(1) Zie de nota van den heer advooaat gene:i'aal R. Hayoit de Termicourt, bij dit arrest
gedrukt in B1tll. en PAsrc., 1942, I, 297.

voortvloeiende uit de werkongevallen,
hoegenaamd geen bepaling bestaat die,
hetzij uitdrukkelijk b.etzij stilzwijgend,
van dezen regei afwijkt ten voordeele van
de slachtoffers of van hunne rechtheboenden:
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt, dat Vandevelde, en dezes werkgever, de N. V. Herinckx-Roneo, v66r de
dagvaarding reeds, behalve over den
graad der bestendige veroorzaakte werkonbekwaamheid, het eens waren over al
de basissen waarop de jaarlijksche i'ente
aan den arbeider verschuldigd wegens het
arbeidsongeval diende berekend; dat,
overigens, de dagvaarding, alhoewel ze
tot de veroordeeling strekte van den werkgever tot het betalen eei:ler jaarlijksche
rente van bepaald bedrag, toch er op wees
dat het geschil alleen op hoogervermelden
factor van oerekening sloeg, Vandevelde
willende de werkonbekwaamheid op 30 t.h.
doen vaststellen, terwijl de Vennootschap
Herinckx-Roneo staande hield dat die on. bekwaamheid niet meer dan 10 t. h. beliep;
Overwegende dat, aldus, de bepaling van
dien factor voor de berekening van de toe
te kennen vergoeding, het eenig geschilpunt uitmaakte, en dat, bijgevolg, de beslissing van den rechter, alhoewel h~t bedrag van de wegens het ongeval verschuldigde rente uitdrukkende, in werkelijkheid slechts de betwisting nopens dien
enkelen factor heeft beslecht;
Waaruit volgt dat, daar de rechter de
aanspraken van Vandevelde op een bestendige vermindering van 30 t. h. der
bekwaamheid tot arbeiden - afgewezen
heeft, om de besluiten in te willigen van
de Vennootschap Herinckx-Roneo, besluiten overgenomen door de verzekeringsmaatschappij die in de rechten en de verplichtingen van eerstgenoemde vennootschap was getreden, Vandevelde geheel en
al in 't ongelijk wenl gesteld nopens het
werkelijk voorwerp van den door hem
ingedienden eisch; dat, bijgevolg, luklerts
artikel 130 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de rechter verplicht
was de partij Vandevelde in al cle kosten
der rechtspleging te verwijzen;
En overwegende, ten andere, dat geen
enkele wetsbepaling betreffende de arbeidsongevallen van den bij voormeld artikel 130 bepaalden regel afwijkt ;
Overwegende, mitsdien, dat het bestreden arrest ·de in 't middel aangeduide
wetsbep;:tl\ngen geschonden heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der rechtbank van eersten aan·leg te Gent en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant der vernietigde beslissing; veroordeelt den verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar
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de reclltbank van eersten aanleg te Oudenaarde, zetelende in graad van beroep.
26 November 1942. -1• kamer. ·- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. Gelijklttidende conclusie, H. R. Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

1•

KAMER. -

10 December 1942.

AFWEZIGHEID. - NALATENSOHAP OPENGEVALLEN NA DE VEHDWIJNING VAN DEN AFWE·ZIGE. - VERVALLEN AAN HEN DIE HAAR ZOUDEN VERKREGEN HEBBEN MET DEN AFWEZIGE
OF B!J ONTSTENTENIS VAN DEZEN. - TERUGKEER VAN DEN AFWEZIGE. - RECHTEN VAN
DEZEN OP. DE GOEDER.EN DER NALATENSCHAP. RECHTEN KUNNEN NIET VERDER REIKEN DAN
DIE WELKE BEPAALD ZIJN IN ARTIKEL 132 VAN
RET BURGERLIJK . WETBOEK.
Door te bepalen· flat cc indien een nalatensohap openvalt waat·toe een persoon
wiens bestaan niet als zeker erkend
worrlt geroepen ·is, zij vervalt uitslttir
tend aan hen met wie hij samen gerech- ·
. tigd zo1t geweest zijn, of aan hen die,
bij ontstetitenis van dien persoon, de
nalatenschap zouden: verkregen hebben ll,
verleent artikel 136 van het B1trgerlij k
lVetboek aan de op die wijze geroepen
personen een titel tot verkrijging van de
nalatenschap, en de atwezige, indien hij
tet·ugkeert, kan op de goederen van de
nalatensohap niet meer rechten ttitoefenen dan degene, die in at·tikel 132 .van
het Burgerlijlc lVetboek bepaald zijn.

(SMAL, T. RAMET.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 23 December 1938 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Over het eerste middel tot verbreking :
schending van artikelen 132, 135, 136, 137,
138, 790, 815, 826, 827 van het Burgerlijk
Wetboek; verkeerde toepassing, en, bijgevolg, schending van artikelen 1168, 1179,
11l33,.1599 van hetzelfde Wetboek, 109 van
de wet op de hypotheken dd. 16 Decemcember 1851, doordat het besfreden arrest,
dat zich moest uitspreken over de mogelijlrheid om, jegens een persoon wiens bestaan niet als zeker erkend werd, daden
in te roepen die, gedurende de afwezigheid van dezen laatste, overeenkomstig
bet hiervoren aangehaald artikel 136 van
het Burgerlijk Wetboek, gesteld werden
door dezen die geroepen werden om een
hem toegevallen nalatenschap te ontvangen, ten orirechte beslist heeft dat, van
het oogenblik dat de recb.tsvordering tot
opvordering van nalatenschap, bij toepas-

sing van- 'artikel 137 voor clen afwezige
-ovenstaande, ontvangen was, de geroepenen waarvan spraak geaoht waren nooit
eigenaars te zijn geweest van de in de
nalatenschap begrepen goederen, daar de
terugkomst van den afwezige terugwerkende kracht uitoefende op de aan de geroepenen te beurt gevalleri rechten, als
ee'n. ontbindende voorwaarde en, bijgevolg,
de nietigheid heeft nitgesproken van de
daden welke door gezegde geroepenen, betreffende de goederen waarover het gaat,
waren voltrokken geworden, dan .wanneer, 1° de lnidens artikel 136 geroepene
erfgenamen - in tegenstelling met de
cc schijnbare ll
geheeten
erfgenamen,
krachtens de wet zelf, die er voor.gezorgd
heeft de afwezigen daar uitdrukkelijk nit
te sluiten - de naratenschap beheerd hebben als meesters, daar hun huidige en
onbetwi:stbare rechten op 'deze, ten andere
van geen enkele bijzondere modaliteit a:fhangt; 2" de geroepenen, zoowel in hun
eigen belang als in dat van den· afwezige,
door de wet gelast zijnde met de zorgen
van het beheer der gezegde nalatenschap,
in hun hoedanigheid van zaakvoerders
dezer voor rekening ''an den afwezjge,
nood7-akelijk de macht putten om dezen
laatste op geldige wijze jegens derden te
vertegenwoordigen, en, bijgevolg, client
aangenomeri dat de afwezige, bij zijn
terugkomst, daar hij gehouden is al de
daden te eerbiedigen welke in zijn afwezigheid door · zijn medeerfgenamen of
rechthebbenden voltrokken werden, zich,
zooals in het bij artikel 132 bedoeld geval,
moet teVI·eden steUen met van dezen die
in de vereffening zijn plaats hebberi ingenomen, den prijs te vorderen der goederen
die mochten vervreemd zijn; of de goederen voortkomende van de beleggirtg van
dien prijs ; dat bet in aile geval zoo is,
wanneer zooals in onderhavig geval, het
over noodzakelijke daden gaat, namelijk
een veiling en een verdeeling, waaraan ·de
afwezige zelf zich niet zou kunnen onttrekken hebben :
Overwegende dat, lnidens artikel 136
van het Burgerlijk Wetboek, cc indien een
nalatenschap openvalt wam·toe een persoon wiens bestaan niet als zeker erkend
wordt geroepen is, zij uitsluitend aan hen
vervalt met wie hij samen gerechtigd zou
geweest zijn, of aan hen die, bij ontstentenis van dien persoon, de nalatenschap
zonden verkregen hebben ll; dat, lnidens
artikel 137 cc de bepalingen van de twee
vorige artikelen gelden, onvermimlerd de
rechtsvorderingen tot opvordering van nalatenschappen en andere rechten die aan
den afwezige, of aan zijn vertegenwoordigers of rechthebbenden behooren ll;
.Overwegende dat het bestreclen arrest,
alhoewel het vaststelt dat het bestaan van
Emile~Azire-Marie Ramet niet als zekpr
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erkend was ten tijde van: het openvallen
der nalatenschap van zijn vader, en alhoe,wel het aanneemt dat, bijgevolg, die nalatenschap, overeenkomstig de wet, aan zijn
zuster en aan zijn kinderen was toegevallen, beslist dat de vereffening clie tusschen
hen heeft ])laats gehad, nietig en van
geener waarde is, de ten hunnen voordeele gedane toewijzingen vernietigt, en
zegt dat er tot een nieuwe vereffening van
de nalatensehap waarvan spraak zal overgegaan worden ; dat het zijh beslissing in
rechte steunt hierop dat de bij artikel 136
van het Burgerlijk Wetboek geroepene
bloeclverwanten van de goederen, welke
hun van de nalatenschap vervallen, slechts
eigenaars zijn onder ontbindende voorwaarde; dat zij aan derden slechts rechten kunnen overdragen die eveneens kunneil ontbonden worden;
Overwegende dat artikel 136, door te
beschikken dat de opengevallen nalatenschap vervalt aan de personen die ze sa-·
men met den afwezige, of bij ontstentenis
van dezen laatste zouden verkregen hebben, aan gezegde personen titel heeft gegeven om de nalatenschap te verkrijgen,
en om door hun daden betreffende deze
elken gebeurlijk rechthebbencle te binden;
Overwegende dat de wet, in haar tekst,
voor deze vervalling van nalatenschap
geen ontbindencle voorwaarcle VQorziet die
terugwerkende kracht heeft;
· Dat, zooals in het geval voorzien bij
artikel 132, betreffende he't uitwerksel van
de definitieve inbezitstelling van de goederen die aan den afwezige v66J' zijn verdwijning toebehoorden, de afwezige, incHen hij terugkomt of indien het bewijs
van zijn bestaan geleverd wordt, de goederen terug mag eischen in den staat
waarin zij zich bevinden, alsook den prijs
van de goederen die zouden vervreemd

geworden ZlJll, ofwel de goederen VOOrtkomende van de belegging van clel) prijs
van de verkochte goederen;
Overwegende dat de. beslissing van het
bestreden arrest neerkomt op een verdraaing van het stelsel der wet, daar deze
niet heeft kunnen willen dat de afwezige,
wanneer hij terugkomt, betreffende .de
goederen die hem tot dan niet vervallen
waren verder reili:ende rechten zou kunnen inroepen dan betreffende deze clie hij
reeds bezat op den dag zijner verdwijning ;,
Overwegende, daarenboven, dat, wanIieer het gaat over eventueele re·chten van
een persoon dle, zoolang hij zich nhit opnieuw aanmelclt, door de wet als niet bestaancl'wordt beschouwd, de wetgever het
belang en de veiligheid van het rechtsverkeer hoven hooger bedoelcle eventueele
rechten heeft moeten stellen; dat de openbare trouw dergelijke oplossing eischt;
Overwegende dat nit die beschouwingen
blijkt dat het bestreden arrest, door te
beslissen zooals het deed, de in het middel
ingeroepen wetsbepalingen hee"ft geschonden;
Om die redenen, het Hof, en zonder stil
te blijven ,bij het tweecle middel, verbreekt de bestreden beslissing; beveelt clat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers· van het Hof va1i beroep te Luik en dat melding ervan za1
gemaakt worden op den kant van het vernietilit arrest; veroordeelt Julien Ramet,
de echtgenooten Mouton en Laure Jadot.
weduwe Ramet, tot de kosten; verw~jst
cle zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
10 December 1942. - 1 6 kamer. - Voo1·zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H, Vitry. Gelijkhticlende concl~isie, H. R. Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.
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ERRATUM.
Verbreking, blz. 18. Na de derde overweging van het vonnis door de rechtbank van
eersten aanleg te Gent gewezen den 10 Januari 1940 dient volgende overweging ingelascht :
Overweg(mde dat het eerste vereischte
niet voorhanden is;
Dat immers elscheres haar rechtsper·
soonlijkheid heeft verkregen, niet door
den wil van den wetgever, maar door den
wil van haar stichters overeenkomstig de
scllikkingen van de wet van 27 Juni 1921;
Dat met haar te machtigen te fungee·
ren als private compensatiekas, de koning
ha~r geen rechtspersoonlijkheid heeft verleend daar zij deze heeft behouden die zij
reeds bezat als vereeniging zonder winstbejag en die zij noodzakelijk hebben
.moest om machtiging te kunnen bekomen ·
zooals bepaald bij artikel 7 van de wet
van 4 Augustus ,1930 (DE J\llEY et DE LONGUE·
VILLE, Code des taxes, t. I, Tame de t1·ansmission, ur 162) ;
Dat, bij liet niet nakomen van zekere
bepalingen van deze wet, de machtiging

haar kan worden onttrokken (art. 13),
zonder dat eischeres daardoor haar ka·
raider van vereeniging zonder winstbejag zou .verliezen;
Dat het niet mogelijk is dat zij terzeJf.
der tijd een privaatrechtelijk persoon
weze als vereeniging zonder winstbejag
en een publiekrechtelijk pe_rsoon als gemachtigde compensatiekas (nota V. D. B.
onder verbr., 2 Maart 1936, Revue der
1·egistmtie en domeinen, 1937, nr 57);
Dat, weliswaar, de wetgever aan een
reeds bestaande vereeniging zonder winstbejag het karakter van openbare instelling zou kunnen toekennen, maar deze
vereeniging dan haar privaatrechtelijke
persoonlijkheid zou moeten verliezen,
wat in zake niet het geval is (verg. Rep.
prat. du d1·oit belge, vo Eta:blissements
publics et d'tttilite pttbliqtte, nr 53);
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Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte inhoudsopgaven
gerangschikt zijn (1).

B
Belastingen en taxes.
Beleediging.
Beroep.
Beslag.
Bevoegdheid en aanleg.
Bewaargeving.
Bewijs.
Bewijskracl).t van de akten ..
Bindende beoordeeling van
den rechter.
Burger!ijke partij.
Burgerlijke pensioenen.
Buurtspoorwegen.

c
« Cautio judicatum solvi ».

Echtscheiding.

Misdrijf.

F
Faillissement.

G
Geestrijke dranken.
Gerechtelijke uitwinning.
Gerechtskosten.
Gewijsde.
Gezinsvergoedingen.

H
Hof van assisen.
Huiszoeking.
Huwelijk.

I
Indeplaatsstelling.

J
Jacht.

K
Koophandel-koopman.
Kracht van het gewijsde.

L

D
Diefstal.
Douanen en accijnzen.

M

E

A
Aanbod van gereede betaling.
Aanranding der eerbaarheid.
AJ'persing.
Afwezigheid.
Afaetterij.
Ambtenaren.
Arbeidsongevallen.
Assisen.
Auteursrecht.

Legaten.
Lijfsdwang,

0
Onderzoek in strafzaken.
Oorlog;
Openbare instelling.
Overdracht van macht in
oorlogstijd.
Overeenkomst.
Overspel.

p
Pensioenen.

R
Rechterlijke inrichting.
Rechterlijke macht.
Rechtspleging in straJ'zaken.
Redenen van de vonnissen en
arresten.
Regeling van rechtsgebied.

s
Schenking en testament.

T
Talen.
TerugvDl'dering van het nietversch uldigde.

(1) N. B~ Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van bet arrest en de bladzijd~, waar bet
in de verzameling gedrukt staat, vermeld.
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2

ALPHABETISCHE LIJST VAN DE TITELWOORDEN.

v
Valschheid.
V erantwoordelijkheid buiten.
overeenkomst ontstaan.
_ Verbreking.
Verjaring in strafzaken.
Verkeer.
Verkrachting.

Verlating van familie.
V ervalsching van voedingsmiddelen.
V erwijzing naar een andere
rechtbank.
V erzachtende omstandigheden.
Voedingsmiddo;llen.
Vonnissen en arresten.

Voorloopige hechtenis.
Voorwaardelijke veroordeeling.

w
Wet.

z
Zelfverdediging.

AANBOD VAN GERE:EDE BETALING.- AFZETTERIJ.

A
AANBOD VAN GEREEDE BETALING.
Voorwaarden tot geldigheid. - Termijn
bedongen ten voorde'ele van een hypotheekrechtelijken of bevoorrechten schuldeische9'.
- Aanbod gedaan,.v66r het verstrijken van
dezen termijn, door een hypotheekrechtelijken schuldeischer van lageren rang, en
strekkend tot indeplaatsstelling.- Aanbod
niet geldig. - I s niet geldig het aanbod
van gereede betaling dat v66r het verstrijken van den ten voordeele van den
schuldeischer bedongen termijn werd gedaan, ook indien degene die het aanbod
deed zelf schuldeischer is en handelde om
in de rechten te treden van den schuldeischer die, krachtens zijn voorrechten of
hypotheken, tegenover hem voorrang
heeft. (Bgl. Wetb., artt. 1251, 1°, en
1258, 1°.)
19 Maart 1942.
32
AANRANDING DER EERBAARHEID.
1. - Aanranding bestaat zoodra er een
begin van uitvoering is.- De aanranding
der eerbaarheid bestaat van zoodr::t er
een begin van uitvoering is. (Strafwetboek; art. 374.)
11 Februari 1942.
17
2. Geweld. - Artikel 373 van het
. Strafwetboek. - Geweld uitgeoefend om de
. aanranding te plegen. - Strafbaar zooals
geweld aangewend op het oogenblik zelf Vfln
de aanranding. - De aanranding der eerbaarheid met geweld wordt bij artikel 373
van het Strafwetboek gestraft, hetzij het
geweld werd gebruikt op het oogenblik
zelf waarop de aanranding werd uitgevoerd, hetzij het geweld werd uitgeoefend
ten einde de aanranding te plegen.
11 Februari 1942.
17
3. - Geweld. - Geval waarin de verr~ssing geweld uitmaalct. De aanranding der eerbaarheid gepleegd bij verrassing is een aanranding der eerbaarheid
gepleegd met geweld, wanneer, door de
handeli.Qgen van den dader van de aanranding, het slachtoffer genoodzaakt is
plotselinge en onvoorziene onzedelijke
daden te ondergaan, waar~an het zich
physiek niet heeft kunnen onttrekken,

3

maar waartegen het zeker weerstand zou
hebben geboden, indien het bijtijds had
kunnen handelen.
11 Februari 1942.
17'

AFPERSING.
Bestanddeel van het misdrijf.
De
afpersing, gestra£t door artikel 470 van
het Strafwetboek, vereischt zooals de
diefstal of de oplichting, als bestanddeel
het onwettig schenden van een anders
patrimonium, het najagen van een onwettige winst of een onwettig voordeel
ten nadeele van een ander.
3 Juni 1942:
69
AFWEZIGHEID.
Nalatenschap opengevallen na de verdwijning van den afwezige. - Vervallen
aan hen die haar zouden verkregen hebben
met den afwezige of bij ontstentenis van
dezen.- Terugkeer van den afwezige.Rechten van dezen op de goederen der nalatenschap. - Rechten kunnen niet verder
reiken dan die welke bepaald zijn in
artikel 132 van het Burgelijk Wetboek.Door te bepalen dat " indien een nalatenschap openvalt waartoe een persoon wiens
bestaan niet als zeker erkend wordt geroepen is, zij vervalt uitsluitend aan hen
met wie hij samen gerechtigd zou geweest
zijn, of aan hen die, bij ontstentenis van
dien persoon, de nalatenschap zouden
verkregen hebben », verleent artikel 136
van het Burgerlijk Wetboek aan de op die
wijze geroepen personen een titel tot verkrijging van de nalatenschap, en de afwezige, indien hij terugkeert, kan op d~
goederen van de nalatenschap niet meer
rechten uitoefenen dan degene, die in
artikel 132 van het Burgerlijk Wetboek
bepaald zijn.
10 December 1942.
149
AFZETTERIJ.
Benadeelde schadeloos gesteld gedurende
het geding tot verbreking. - Geen invloed
op de wettelijkheid van de uitgesproken
ve1·oordeeling. De schadeloosstelling
van het slachtoffer van een misdrijf van
afzetterij gedurende het geding tot verbreking, ingesteld door den veroordeelde,
heeft geen invloed op de wettelijkheid
van de uitgesproken veroordeeling. (Wet
van 23 Maart 1936.) (Stilzwijgend aangenomen,)
4 November 1942.
136

4

AMBTENAREN. -

AMBTENAREN.
1. - Toekenning van de openbare bedieningen en vergoedingen er toe behoo1·end.
- Blijven buiten alle bij overeenkornst
G,angegane handelingen. - Geen__1·echt op
pensioen zoolang de arnbtenaar Z~Jn b1·evet
niet heeft ve1·kregen. - Geen recht op overlevingspensioen is voor de echtgenoot van
den arnbtenaa1· ve1·kregen zoolang laatstgenoernde niet is· overleden. - De toekenning van openbare bedieningen en de
daartoe behoorende vergoedingen vallen
buiten het gebied van de bij overeenkomst aangegane handelingen; de ambtenaar heeft op zijn pensioen een verkregen
recht slechts te rekenen van den datum
waarop hij zijn brevet heeft verkregen ;
zijn echtgenoote heeft v66r zijn ?verlijden geen recht op het overlevmgspensioen.
22 October 1942.
124
2. - Onderwijzer.
Inbeschikbaarheidstellir,g wegens ziekte. - V erhindert
niet een l'ate1·e inbeschikbaarheidstelling bij
maat1·egel van O?"de of in het belang van
den dienst. - De inbeschikbaarheidstelling, wegens ziekte, van een onderwijzer
.verhindert niet dat later, indien de omstandigheden zulks wettigen, de belanghebbende in beschikbaarheid wordt ge.steld bij maatregel van .orde of in het
belang van den dienst. (Kon. besl. van
21 September 1884, artt. 1 en 7.)
29 October 1942.
132
ARBEIDSONGEVALLEN.
1. - Ongeval voortvloeiend uit oO?·logsrisico en overkornen aan een zeeman. Koninklijk besluit van 8 Ap1·il 1940.Geschil betretJende de vergoeding van de
schade. - Onderworpen aan de wet van
30 December 1929, wat de bevoegdheid en
den aanleg betreft. - Het vonnissen van
geschillen aangaande de vergoeding van
de schade veroorzaakt door een arbeidsongeval aan een zeeman, blijft, wat de
bevoegdheid en den aanleg betreft, beheerscht door de wet van 30 December
1929, ook wanneer het ongevalhet gevolg
is van een oorlogsrisico, zooals voorzien
bij het koninklijk besluit van 8 April
1940. (Kon. besl. v. 8 April 1940, artt. 1
en 2.)
12 Augustus 1942.
91
2. - Arbeider en werkgeve1· niet eens
aangaande den grafl,d der arbeidsonbekwaarnheid. - Geen betwisting voo1· het
overige. - Rechtsvordering _ingesteld door
den arbeide1·. - Rechter verwerpt de be-·
wering van eische1· aangaande den g1·aad

AUTEURSRECHT.

der arbeidsonbekwaarnheid en neernt de
conclusie van ve1·weerder aan. - Kosten
van het geding ten laste van eischer. Wanneer het slachtoffer van een arbeidsongeval en de werkgever slechts in -geschil zijn aangaande den graad van de
onbekwaamheid tot arbeid en, op de
door het slachtoffer ingestelde vordering,
de rechter dezes aanspraken betreffende
den graad der onbekwaamheid verwerpt
en de conclusie van verweerder aanneemt,
vallen de kosten van het geding ten laste
van het eischende slachtoffer. (Wetb. van
Bgl. Rv., art. 130.) ·
26 November 1942-.
148
ASSISEN.
1. - Onde1·zoek ter te1·echtzitting.
Lijst van getuigen door ~e~chul_dige beteekend aan het openbaa1· m~ntstM~e. -:-.Gee'!~'
verplichting voor het openbaar rntmsterte
die getuigen te dagvaarden. - De beteekening van een lijst van getuigen, door
beklaagde aan het openbaar minister~e
gedaan, brengt voor het openbaar m~
nisterie niet de verplichting mede-om die
getuigen v66r het Hof van assisen te dagvaarden. (Wetb. v. Strafv., art. 315,
al. 2.)
16 September 1942.
· 101
.2. - Vragen gesteld aan de jury. -:- ~et_
van 15 Mei 1838, artikel 20.- Ob1ectteve
vraag : « we1·d een doodslag gepleegd >>. Hoofdvmag. - De aan de jury gestelde
vraag of het vaststaat dat een doodslag
op een bepaalden datum en een bepaalde
plaats werd gepleegd, is op zich zelf een
hoofdvraag. (Wet van 15 Mei 1838,
art. 20.)
1 Juli 1942.
83
3.- Vmgen aan de jury. -Deelnerning.
van rneer beschuldigden aan dezelfde rnisdaad. - Geen wettelijk-, verplichting aan
de ju1·y de vraag te stellen betre!ffende den
datum van elke .daad van deelnerning.
W anneer meer personen er van beschuldigd zijn te hebben deelgenomen aan dezelfde misdaad, vereischt geen enkele
wetsbepaling dat aan de jury de vraag
wordt gesteld aangaande den datum
waarop elke van de daden van deelneming aan de misdaad werd gepleegd.
(Wetb. van Strafv., art. 337.)
16 September 1942.
101
AUTEURSRECHT.
' Bescherming van het recht van den
rnakm· van een kunstwerk. - Wet van
22 Maart 1886. - Bescherrning is niet
afhankelijlc gesteld van het neerleggen van
een exernplam· van het werk. - De wet

BELASTINGEN EN TAXES.

5

taxe op deze interest, welke ook de overeenkomsten tusschen partijen wezen, ten
laste gelegd van den houder van de
obligatie op bedoelden vervaldag. (Wetten op de inkomstenbelastingen, geordend
den 3 Juni 1941, artt. 14 en 21.)
17 Juni 1942.
76
4. - Belasting op de inkomsten.
R_eeds door de taxe getrofjen inkomsten. Vermindering voorzien bif artikel 52 van
BELASTINGEN EN TAXES.
de geordende wetten op de inkomsten1. - Belasting op de inkomsten. - Ar- belastingen. - Obligatie aan toonder vertikel 53, § 1, der wetten gem·dend den V1'eemd v66r den vervaldag van de inte12 September 1936. - Verplichting voor restcoupon. - Mobilientaxe op deze inteellcen inwoner van het Rifk faarlifks aan- resten op den vervaldag. - Interesten die
gifte te doen van zifn inkomsten, binnen geheel noch gedeeltelijk kunnen beschouwd
den bif den minister van financien be- worden als een inkomen door de taxe gepaalden termifn. - Misdriff gestraft bif tr.o fjen ten laste van den verkooper. - Wan •
artikel 78 de1·zeljde wetten.- Misdriff kan neer de eigenaar van een obligatie aan
niet worden gepleegd zoolang de minister toonder deze vervreemdt v66r den vervan financien niet, door een regelmatig valdag van de interestcoupon, dan kan
bekendgemaakte beslissing, den datum deze interest, getroffen door de mobilienvoor het doen van de aangifte heeft vast- taf{e op den vervaldag ten laste van den
gesteld.. - Het m.isdrijf tegen de ver- houder van de obligatie op dezen vervalplichting voor elken inwoner van het d!itg, geheel noch ten deele beschouwd
Rijk om jaarlijks bij den controleur der worden als een inkomen waarop de taxe
belastingen de aangifte over te leggen ten laste van den verkooper. wordt gehevan zijn inkomsten, zulks binnen den ven. (Wetten op de inkomstenbelastindoor den minister van financien bepaal- · gen, geordend den 3 Juni 1941>, artt. 21
den termijn, kan niet worden gepleegd, en 52.)
noch derhalve de toepassing van de straf
17 Juni 1942.
76
gesteld bij artikel 78 van de wetten,
5. - Aanvullende personeele belasting.
geordend den 12 September 1936, mede- - Bepaling van de inkomsten van een
brengen, zoolang de minister van finan- gebouw bestaande uit meer verhuurde
cien niet, bij regelmatig bekendgemaakte appartementen. - Sommen betaald door
beslissing, den datum heeft bepaald waar- huurders aan eigenaa1· tot vergoeding van
op bedoelde aangifte moet worden afge- prestaties die niet begrepen zifn in zijn
geven: (Wetten geordend den 12 Sep- verplichtingen als verhuurder. - Sommen
tember 1936, art. 53, § 1.)
·
die geen deel uitmaken van .den eigenlijken
18 Maart 1942.
30 huurprijs. - Komen niet in aanmerking
2. - Belasting op de inkomsten.
voor de belasting. - Om den grondslag
Mobilientaxe op de inkomsten van obliga- van de aanvullende personeele belasting
ties.- Feit dat tot de taxe aanleiding geeft. op de inkomsten van een gebouw, be- Toekenning of betaalbaa1·stelling van de staande uit meer verhuurde apparteinkomsten . ...,--- Het feit, dat aanleiding menten, te bepalen, moeten niet in aangeeft tot de mobilientaxe op de inkom- merking worden genomen, als deel uitsten van obligaties, is de toekenning of makend van den huurprijs, de sommen
de betaalbaarstelling van deze inkom- door de huurders aan den eigenaar besten. (Wetten op de inkomstenbelastin- taald tot vergoeding van de prestaties,
gen, geordend den 3 Juni 1941, art. 21.) die door den eigenaar voor rekening van
17 Juni 1942.
76 de huurders worden verstrekt en die niet
begrepen zijn in zijn verplichtingen als
3. - Belasting op de inkomsten. Mobilientaxe op de inkomsten van obliga- verhuurder, ~waals : het loon van den
ties. - Vervreemding van de obligaties huisbewaarder, het water, gas, de electriv66r den vervaldag van een interestcoupon. citeit en de brandstoffen. (Geordende
- Taxe op deze intm·esten ten laste van wetten van 12· September-1936, art. 40,
den houder van de obligatie op qen ver- litt. c.)
122
21 October 1942.
valdag. - Wanneer de eigenaar van een
obligatie aan toonder deze vervreemdt
6. Gemeentetaxes.
Gemeentev6-6r den vervaldag van de interest- ?'eglement waarbif een taxe wordt bepaald.
coupon, wordt door de wet -de mobilien- - Vrijstell~ng voor eigendommen gelegen

van 22 Maart 1886 heeft de bescherming
van het recht van den maker van een
kunstwerk niet afhankelijk gemaakt van
het nederleggen van een exemplaar van
dit werk.
18 Maart 1942.
28

B·
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BELEEDIGING.- BEROEP.

aan den hoek van twee straten. - Tekst
niet dubbelzinnig. - Toepassing van de
vrvjstelling zonder onderscheid tusschen de
gebouwde en de niet gebouwde eigendommen.- Wanneer een gemeentereglement,
waarbij een taxe wordt bepaald, hiervan
door een niet dubbelzinnigen tekst vrijstelt de kortste gevellengte van de eigendommen gelegen op den hoek van twee
straten mag de rechter .deze vrijstelling
niet beperken tot de gebouwde eigendommen gelegen op den hoek van twee
straten.
20 Mei 1942.
58
7. - Gemeentetaxes. - Wegtaxe berekend naar evenredigheid van het kadastraal
inkomen. - Excedent van het wer·keliik
netto-inlcomen ten aanzien van het lcadastmal inkomen, aanleiding gevend tot
. hetfing van een aanvullende grondbelasting.
Onwettelij lcheid van een daar·meede
overeenstemmende vernieerde1·ing van de
wegtaxe.- De wegtaxe, die de gemeenten
mogen heffen overeenkomstig artikel 83,
§ 3, l 0 , van de geordende wetten op de
inkomstenbelastingen, heeft tot grandslag bet kadastraal inkomen en niet de
grondbelasting. Is derhalve onwettelijk
de invordering van een aanvullende wegtaxe, gegrond op de aanvullende grondbelasting, verschuldigd wegens bet execdent van bet werkelijk netto-inkomen
ten aanzien van het kadastraal inkomen.
(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, geordend den 12 September
1936, art. 83, § 3, 1°, en artikel 13, § 1,
aangevuld door artikel 3 der wet van
28 Juli 1938.)
6
21 Januari 1942.
8. - Met het zegel gelijkgestelde taxes.
- Overdrachttaxe en factuurtaxe. - Aankoopen gedaan door compensatiekassen
voor gezinsve1·goedingen. - Vr·ijstelling.
- De aankoopen verricht door de aangenomen compensatiekassen voor gezinsvergoedingen zijn vrij van de overdrachttaxe en de factuurtaxe, krachtens artikelen 22, 4°, en 69, 1°, van het Wef.boek
· der met bet zege1 gelijkgestelde taxes.
19 Febr.uari 1942.
19

BELEEDIGING.
Kwaadwillig opzet .. - Bindende beoordeeling van den rechter. - De rechter
stelt bindend vast dat beklaagde het opzet heeft gehad een bepaald!'ln persoon te
beleedigen, dan zelfs wanneer de beleedigende woorden werden gericht tot . een
derde.
16 September 1942,
101

BEROEP.
1. - Strafzaken. - J3eslissing van one
bevoegdverklaring. - Beroep steeds mogelijJ.c. - Elke beslissing van onbevoegdverklaring, in stra:fzaken gewezen, is voor
beroep vatbaar. (Wetb. van Strafv.,
art. 539.)
4 November 1942.
137
2. - Strafzaken. - Bevoegdheden van
den rechter· in ber·oep.- Openbaa'r minister·ie en bur·geTlijke partij alleen in. beroep.
- Rechter·, in be1·oep ontslaat beklaagde
van een deel van ife schadeveTgoeding. Onwettelijlcheid. - De rechter in beroep
mag niet, op de beroepen van bet openbaar ministerie en van de burgerlijke
partij aileen, den beklaagde ontslaan van
een gedeelte van de schadevergoeding
waartoe hij jegens de burgerlijke partij
door den eersten rechter werd veroordeeld. (Wetb. v. Strafv., art. 202; wet
v. 1 Mei 18~1,9, art. 7.)
5 Augustus 1942.
89
3. - Stmfzaken. - Burger·lijlce vordering. - Vonnis dat twee beklaagden vm·ooTdeelt hoofdelipc tot geheele schadeveTgoeding en bovendien, ten aanzien van
elk hunner, de verhouding bepaalt naar
welke zij voor de schade verantwoor·delijk
zijn.- Beroep van belclaagden.- ATrest
spreekt een der· beklaagden vrij, veTOOTdeelt
den ander·en tot veTgoeding van de geheele
schade. - Geen verzwaring van den ·taestitnd van dezen beklaagde ten opzichte van
de burgerlijke partij. - W anneer een
vonnis twee beklaagden heeft veroordeeld
hoofdelijk tot vergoeding van de geheele
door het slachtoffer van het misdrijf geleden schade, en bovendien, wat betreft
de betrekking tusscheh de beklaagden,
de verhouding heeft bepaald naar w:elke
elk hunner verantwoordelijk is voor de
schade, wordt door het arrest, dat op
beroep van de beklaagden een hunner
vrijspreekt en den anderen veroordeelt
tot vergoeding van de geheele schade, de
toestand van dezen beklaagde ten aanzien van de burgerlijke partij niet verzwaard.
3 Juni 1942.
67

4. - Strafzalcen. - Eenparigheid.
N aar de correctioneele rechtbank verwezen
misdaden. - Samen met wanbedrijven . .Een enlcele straf door rechter uitgesprolcen
op grand van de eenheid van het opzet. OoTrectioneel gemdakte misdaden ter zijde
gesteld door Hof van beroep. - Behoud
van straf uitgesproken door eersten rechter.
- W anbedrijf op zich zelf met die straf
strafbaar. - Eenpar"igheid niet vereischt.

BESLAG. -

f.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.

- Wartneer het Hof van beroep kennis
neemt van naar de correctioneele rechtbank verwezen misdaden samen met een
wanbedrijf, die door een eersten rechter
1net een enkele straf werden gestraft op
grond van de eenheid van het opzet, en
dit Hof bovendien, terwijl het de correctioneel gemaakte misdaden niet bewezen
verklaart, de enkele door den eersten
rechter uitgesp:roken straf voor het wanbedrijf behoudt, dan moet het zijn beslissing niet nemen met eenparigheid.
3 Juni 1942.
66
5. - Strafzaken. - Eenparigheid. Arrest dat geen ve1·oordeeling, na vrijspraak, en geen ve1·zwaring van den strafrechtelijken toestand van beklaagde uitspreekt. - Eenpa1·igheid niet vereischt. Een beslissing van het Hof van beroep
(correctioneele kamer), moet niet met
eenparigheid zijn genomen, indien zij
noch veroordeeling na vrijspraak, noch
verzwaring van straf uitspreekt. (Wet
van 4 September 1891, art. 2.)
4 November 1942.
138
6. - Strafzaken. - Eenparigheid. Beklaagde door eersten rechter veroordeeld,
wegens meer misdrijven, tot een enkele
straf op grand van eenh,eid van opzet. Rechter in beroep verwijdert zekere telastleggingen, maa1· behoudt de straf. - Eenparigheid niet vereischt. - Wanneer de
eerste rechter een persoon, wien meer
1llisdrijven worden ten laste gelegd, veroordeeld heeft' tot een enkele straf, op
grond van de eenheid van het 1llisdadig
opzet, moet de beslissing van den rechter
in beroep, die enkele van die misdrijveh
van de hand wijst, maar de uitgesproken
straf behoudt, niet genomeQ zijn met
eenparigheid. (Wet van 4 September
1891, art. 2.)
7 October 1942.
Ill
7. - Strafzaken. - Verbeurdverklaring
bevolen door rechter in beroep krachtens de
artikelen 42 en 4.!1 van het Strafwetboek. Verbeurdverklaring niet uitgesproke,n door
eersten rechter. - Kan in beroep slechts
worden bevolen bij eenparigheid. -Wanneer de. verbeurdverklaring door den
eersten rechter niet werd bevolen, kunnen de rechters in beroep, op grond van
de artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek, die niet uitspreken, tenzij met eenparigheid.
18 Maart 1942.
28

BESLAG.

V erduistering van inbeslaggenomen
voorwerpen. Misdrijf onafhankelijk
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van de regelmatigheid van het beslag.
Artikel 507 van het Strafwetboek straft
de 1lliskenning van het beslag dat door
de openbare overheid op de inbeslaggenomen voorwerpeh is gelegd, ook al
mocht dat beslag achteraf onregelmatig
bevonden zijn.
18 November 1942.
145
BEVOEGDHEID EN AANLEG.
_ 1. - Strafzaken. Wanbed1·ijf gepleegd door een boschwachter die den dader
van een jachtmisdrijf achtervolgt, buiten
zijn gebied, maar op een plaats waar hij
bevoegd was om zoodanig wanbed1·ijf op
te sporen en vast te stellen. - Hof van
beroep bevoegd. - Ret Hof van beroep
is· bevoegd ten aanzien van den boschwachter, wien een wanbedrijf wordt ten
laste gelegd dat; alhoewel het geschied
is buiten zijp. gebied, echter gepleegd
werd terwijl hij den vermoedelijken dader van een jachtmisdrijf achtervolgde
en op een plaats waar hij bevoegd was
om zoodanig wanbedrijf op te sporen en
vast te stellen. (Boschwb., art. 121;
Wb. v. Strafv., artt. 479 .en 483.)
24 Juni 1942.
78
i. - Burgerlijke zaken. - Partijen
hebben verwaarloosd den eisch te begrooten.
- Vonnis in laatsten aanleg.- Wanneer
het bedrag van den eisch niet bekend is,
is het vonnis in laatsten aanleg gewezen.
9 Juli 1942.
84
3. - Burgerlijke zaken. - Begrooting
van den eisch door partijen. - Zander
voorwerp wanneer er wettelijke grondslagen tot begrooting bestaan. - W arineer
een geding van dien aard is dat het be·
groot kan worden naar de wettelijke
grondslagen, behoort het niet aan de partijen die begrooting te doen overeenkomstig artikel 33 der wet van 25 Maart
1876, ook indien voor dep. recht{)r niet de
bestanddeelen werden opgegeven, die de
wettelijke schatting van het gediitg toelaten.
9 Juli 1942.
84
4. - Burgerlijke zaken. - Begrooting
van den eisch op meer dan 12.500 frank
om te voldoen aan de wetten op de bevoegdheid e_n' den aanleg. V ormt niet de
opgave van het bed1·ag van den eisch. Begrooting zonder g.evolg wanneer artikel 33 der wet van 25 Maart 1876 niet van
toepassing is. - De in het inleidend
exploot gedane vermelding dat de eisch
begroot is op meer dan 12.500 frank, om
te voldoen aan de wetten op de bevoegdheid en het rechtsgebied, maakt geenszins
de opgave·uit van het bedrag van den
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BEWAARGEVING. -

eisch en heet't geen gevolg, wanneer artikel 33 van de wet van 25 l\11.aart 1876
zelf niet van toepassing is op het geding.
9 Juli 1942.
84

BEWAARGEVING.
Bewaargeving uit noodzaak.- Begrip.
- De bewaargeving uit noodzaak, bepaald in artikelen 13_48 en 1949 van het
Burgerlijk Wetboek, onderstelt dat aan
den bewaargever de vrijheid werd outnomen om niet in bewaring te geven en
een anderen bewaarnemer te kiezen. Deze
berooving van de vrijheid behoort Qiet
een volstrekte te wezen en wordt in
concreto beoordeeld.
De rechter beslist op bindende wij ze
over de vraag of een persoon, die een bewaargeving deed, beroofd werd van zij n
vrijheid om niet in bewaring te geven en
een anderen bewaarnemer te kiezen.
15 April 1942.
41
BEWIJS.
1. - Onde1·handsche akte. - Onderteekenaar die de taal nief kent waarin het
stuk is opgemaakt. ___: Volstaat niet om
aan de akte haa1· bewiisk?·acht te ontnemen.
- Door het onderteekenen vari de akte,
maken de onderteekenaars het geschrevene er van tot het hunne ; het enkele
feit dat de onderteekenaar de tot het
opmaken van het geschrift gebruikte
taal niet kende, volstaat niet om hem te
laten ontsnappen aan den regel op grond
.waarvan hij, krachtens zijn handteekening zelf, moet beschouwd worden als
hebbend de verklaringen van de akte
tot de zijne gemaakt.
30 April 1942.
48
2. - Bekentenis betre'tfende het bestaan
van een contract. - Niet ingeroepen als
hebbend valle kracht van bewiis tegen hem
die ze gedaan heeft. Artikel '1356
alinea 3, van het Burge1·liik Wetboek. Niet van toepassing. -De bepaling van
artikel 1356, alinea 3, van het Burgerlijk
Wetboek, luidens welke de bekentenis
niet kan worden gesplitst ten nadeele
vim hem die ze deed, geldt niet wanneer
de bekentenis, slaande op het bestaan
van een contract, te weten een bewaargeving, riiet wordt ingeroepen als hebbend voile kracht van bewijs tegen hem
die ze deed, maar als een bestanddeel tot
staving van het bewijs, dat reeds aangaande deze bewaargeving werd aangebracht.
15 April 1942.
41
3. - Begin van bewijs bij geschrift. W aarschiinliikheid van het aangevperde

BEWIJS ..

feit.- Beg1·ip.- Een feit is waar~chijn
lijk, in den zin van artikel 1347 van het
Burgerlij'k Wetboek, wanneer het, zonder bewezen te zijn, in een zekere uiteraard veranderlijke en meer of mindere
mate, den schijn van waarheid heeft.
7 Januari 1942.
3
4. - Begin van bewiis bij geschrift. ~
Waarschijnliikheid van het aangevoerde
feit. - Bindende beoordeeling van den
rechter. - Grenzen.- De rechter beoordeelt op bindende wijze of een akte, die
als begin van bewijs bij geschrift wordt
ingeroepen, « het beweerde feit waarschijnlijk maakt "• onder voorbehoud
echter van de bevoegdheid van het Hof
van verbr.eking om te onderzoeken of de
rechter aan deze uitdrukking de beteekenis heeft gegeven, die zij in de wet
heeft. (Bgl. Wetb., art. 1347.)
7 Januari 1942.
3

5. - Bewijskmcht der akten. - Rechter
ve1·lclam·t eene akte met eerbiediging van
den inhoud, in zijn geheel.- Wetteliik.Schendt niet de bewijskracht van de
akten de rechter die, bij het verklaren
van een geschrift, hieraan een draagwijdte toekent welke niet in strijd is met
zijn bewoordingen en den inhoud er van
in zijn geheel eerbiedigt.
30 April 1942.
48
6.- Bewiiskmcht der akten. - Burge1'liike zaken. - Oonclusies. - Schending.
- Schendt de bewijskracht van de akte
de beslissing die aan de conclusies van
een partij een anderen zin geeft dan haa:r
werkelijke beteekenis. (Bgl. Wetb., artlkelen 1319 en 1320.)
8 Januari 1942.
4
7. - Bewijskracht de1· akten. - Besluit van de bestendige deputatie. - Rechte1' lweft aan dit besluit een draagwiidte
toegekend, die niet in striid is met ziin
tekst. Geen schending van de bewijskmcht van het besluit. - Schendt niet
de bewijskracht van een door de bestendige deputatie van den provinciale~
raad verleend besluit, het arrest waarblJ
het Hof van beroep, zonder dat het in
strijd komt met de bewoordingen van het
besluit, van de verschillende verklaringen waarvoor het vatbaar is degene a~n
neemt die uit de feiten van het gedmg
blijkt te volgen.
12 ~aart 1942.
23
8. - Strafzaken. - Verklaringen van
beklaagde.
Bindende beoordeeling van
den rechteif,. -'- De rechter beoordeelt op
bindende wijze de draagwijdte en de
-
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BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. bewijskracht van de verklaringen en
bekentenissen van een beklaagde.
7. Januari 1942.
I

9. - Strafzaken. - Besluit-wet van
27 Octobe1· 1939. - Bewiismiddelen. .Het bewijs van een misdrijf tegen het
besluit-wet van 27 October 1939 hehoort
niet te worden geleverd op een bijzondere wijze; de rechter kan zijn overtuiging vormen op grond van feiten die,
naar zijn oordeel, zware, bepaalde en
overeenstemmende vermoedens uitmaken.
17 Juni 1942.
75
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
- Zie BEWIJS.
BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECHTER.
1. - Met redenen omkleede verklaring
van eene akte in een ·beteekenis die niet
striidig is met haar bewoordingen. - Bindende beoordeeling. - Is bindend de door
den rechter gedane verklaring van eene
akte, inet opgave van redenen, welke
verklaring niet in strijd is met de bewoordingen van de akte.
4 November 1942.
136
2. - Beding van een akte dat vatbaar is
voor tweevoudige verklaring. - Bedoeling
van de partiien bliikend uit den context
van de akte en de feiten van de zaak. Bindende beoordeeling. - Wanneer de
bewoordingen van het beding eener akte
vatbaar zijn voor tweevoudige verklaring,
beoordeelt de rechter bindend, op· grond
van den context der akte en de feiten van
de zaak, de bedoeling die de partijen in
de ·akte hebben willen uitdrukken.
25 Juni 1942.
79

3.- Stmfzaken.- Misdriiven die een
enkel misdriif uitmaken wegens de eenheid
van het misdadig opzet. Bindende
beoordeeling in feite. - De rechter, die
ten gronde uitspraak doet, beoordeelt
bindend in feite of meer misdrijven, wegens de eenheid van het misdadig opzet
van den dader, een enkel wanbedrijf uitmaken en derhalve met een enkele straf
moeten gestraft worden.
18 November 1942.
146

BURGERLIJKE PARTIJ.
RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE PENSIOENEN.
. Zie PENSIOENEN,

Zie

DIEFSTAL.

BUURTSPOORWEGEN.
1. - Politie. ~ Koninkliik besluit van
24 Mei 1913.- Maatregelen voorgeschreven door artikel 11, A, 3°, van dat besluit.
- Onderscheid. - De maatregelen voorgeschreven door artikel 11, A, 3o, van
het koninklijk besluit van 24 Mei 1913,
.betreffende de politie van de exploitatie
der buurtspoorwegen, bevatten een onderscheid, te weten : dat zij ten allfln
tijde moeten worden nage1eefd op banen
met bestendig druk verkeer en dat zij
slechts moeten worden nageleefd, daar
waar het verkeer toevallig druk is, zoolang deze abnormale toestand duurt.
4 November 1!)42.
134
2. - Koninkliik besluit van 24 Mei
1913, artikel11, A, 3°.- Voo1·schrijt luidend dat, op zekere plaatsen, de voertuigenof de treinen moeten voomjgegaan worden
door een «agent"· - Agent moet noodzakelijk een ander persoon zijn dan dengene die den trein bestuurt. - Het voorschrift van artikel 11, A, 3°; van het
koninklijk besluit van 24 Mei 1913, luidend dat de voertuigen of de treinen
moeten worden voorafgegaan door een
agent, vereischt noodzakelijk dat deze
agent een ander persoon weze dan dengene die het voertuig of den trein bestuurt.
4 Novembyr 1942.
134

0
''CAUTIO JUDICATUM SOLVI u.
/
1. - V reemdeling, eischer in verbreking.
V m·weerder v66r den rechter die ten
gronde uitspraak deed. - Cautio judicatum solvi kan worden geeischt. - De·
vreemdeling, eischer in verbreking, kan
genoodzaakt worden een borgstelling judicatum solvi te verschaffen, ook indien hij
v66r ·den rechter, die ten gronde uitspraak deed, verweerder is geweest.
(Stilzwijgend aangenomen.)
·
29 October 1942.
134
2.- Geding in verbreking.- De borgstelling judicatum solvi kan worden
geeischt in het geding in verbreking.
29. Octobei; 1942.
134

D
DIEFSTAL.
1. .....,.. Beschuldigde niet schuldig ve?·klaard aan doodslag, wel schuldig aan
diejstal gepaard met doodslag. - Wettelijk

10

DOUANEN EN ACOIJNZEN.

veroordeelcl tot de straf gesteld. in artikel475
van het Strafwetboelc.- De beschuldigde,
die niet schuldig is verklaard aan doodslag, maar schuldig aan diefstal, die, naar
·de vaststelling _van de jury, door een
.doodslag werd vergemakkelijkt, is wettelijk veroordeeld tot de straf geste~d in
artikel 475 van het Strafwetboek.
1 Juli 1942.
83
2. - .V1·ijstelling van stmf volgend uit
ve1·wantschap of aanve1·wantschap.- Geldt
niet in geval van e.en beweerde feitelijike
.acmneming. - De vrijstelling van straf
toegestaan wegens diefstal gepleegd door
afstammelingen ten nadeele van hun opgaande bloedverwanten kan niet worden
ingeroepen door den dader van den diefstal die, zonder wettelijk als kind te zijn
.aangenomen door den benadeelde, beweert dat hij feitelijk werd aangenomen.
(Strafwb., art. 462.)
30 September 1942.
109

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
'
1. - Regelmatig proces-verbaal van het
.bestuur.- Bewijskracht.- In zaken van
.douanen en accijnzen heeft het regelmatig
door de bedienden van het bestuur opgemaakte proces-verbaal kracht van bewijs
totdat de valschheid er van bewezen
wordt. Het bestaan van zoodanige valschheid wordt niet vastgesteld door het arrest dat er zich bij bepaalt te verklaren
dat er redenen bestaan om de verklaringen van de verbalisanten slechts met om.zichtigheid te aanvaarden. (Wet van
26 Augustus 1822, art. 239.)
105
23 September 194.2.
2.- Mate1·ieele overtreding van een wet.telijk voorschrift. - Bewijs dat de daad
niet aan den dader kan toegerekend worden.
- Bewijs is ten laste van den dader. - De
wetten. op de douanen en accijnzen of
daarmee verwante zaken straffen de eenvoudig materieele overtredingen van haar
voorschriften ; het behoort aan den dader zelf van deze schending, wanneer hij
beweert dat zij hem niet kan worden toegerekend, zulks te bewijzen.
22 Juli 1942.
88
3.- Misdrijf.- Uitlolcking door agent
van het bestuw·. - Uitlokking hebbend een
ander doel dan het vervolgde misdriff. Kan de vrijspraak niet wettigen. ~ De
uitlokking vanwege een agent van het
bestuur kan de vrijspraak van ilen dader
van een misdrijf tegen de wetten op de
douanen slechts rechtvaardigen indien
het feit, waartoe de agent beklaagde heeft
.aangezet, dat mis,drijf zelf uitmaakt.
23 September 1942.
105

GEESTRIJKE DRANKEN.
4. - B1trgerlijke vordering tot betaling
van de rechten en vordering tot straf. Vm·plichting, voor den strafrechter, uitspmak te doen over de bu1·gerlijke vordering
niettegenstaande beklaagde wordt v;·ij gespmken. - In zaken van douanen en
accijnzen is de st;rafrechter, wanneer hij
den beklaagde vrijspreekt, niettemin gehouden uitspraak te doen op de burgerlijke vordering tot betaling van de rechten, vordering wier kennisneming l,tem
werd opgedrage)'l ter zelfder tijd als de
strafrechtelijke vervolging. (Algemeene
wet van 26 Augustus 1822, artt. 246, 247
en 249.)
77
24 Juni 1942.

E
ECHTSCHEIDING.
V e1·plichting tot bijstand tusschen echtgenooten. - Artikel 212 van het Burge1'lijk
W etboek. - Gaat te niet bij de ontbinding
van het huwelijk. - De verplichting tot
bijstand tusschen de echtgenooten, bepaald bij artikel 212 van het Burgerlijk
Wetboek, gaat te niet bij de ontbinding
van het huwelijk door de echtscheiding.
5 Februari 1942.
13

F
FAILLISSEMENT.
Voorkomend concordaat. - Naamlooze
vennootschap heeft voorkomend coneordaat
doo1· afstand van activa bekomen. - Maatschappelijke vordering tot verantwoordelijkheid tegen de beheerders. -. Bevoegdheid van den vere tfenaar om die in te stellen .
- W anneer een naamlooze vennootschap
een concordaat tot voorkoming van faillissement heeft verkregen door afstand
van activa, is in de lastgeving, aan den
vereffenaar verleend om de afgestane
activa .te gelde te maken en alle welkdanige; zoo aan de vennooten als aan de
schuldeischers van de vennootschap behoorende rechtsvorderingen in te stellen,
ook begrepen de bevoegdheid om, qualitate qua, in naam van die vennootschap,
de vordering tot verantwoordelijkheid
tegen de beheerders uit te oefenen. (Wet
van 29 Juni 1887, art. 24.)
5 November 1942.
140

G
GEESTRIJKE DRANKEN.
Otficier van gerechtelijke politie die wettelijk een huiszoeking ve~richt. - Is be-

GERECHTELIJKE UITWINNING.- GEWIJSDE.

-voegd om een misdrijf tegen de wet op het
·regime van den alcohol vast te stellen. - ·
.De officier van gerechtelijke politic, die
regelmatig van den onderzoeksrechter
·Opdracht heeft ontvangen om een huis.zoeking te verrichten, stelt wettelijk, tij-dens deze huiszoeking, het bezit vast van
_geestrijke dranken bij een slijter van ter
plaats te verbruiken dranken, in dezes
vertrekken. (Wet van 29 Augustus 1919,
op het regime van den alcohol, art. 12.)
31
18 nfaart 1942.
,GERECHTELIJKE UITWINNING.
Arrest da{ het. beslag geldig verklam·t.
--'--- Bepaling in het ar1·est van den dag voor
·den verkoop. - Onwettelijlc. - I s onwettelijk de bepaling waarbij in een arrest,
I1etwelk een onroerend beslag geldig verklaart, de dag voor den verkoop wordt
.aangewezen. (Wet van 15 Augustus 1854,
.art. 32, gewijzigd door artikel 3, § 1, van
het besluit van 13 September 1940.)
9 September 1942.
98
GERECHTSKOSTEN.
1. - Strafzaken. - Beklaagde wegens
diefstal veroordeeld.- Medebelclaagde wegens heling veroordeeld. - Hoofdelijk ver<~ordeeld, op g1·ond van beide telastleggingen, tot de kosten van de publieke vordering. - Onwettelijkheid. - De wegens
diefstal veroordeelde beklaagde ·en de
wegens heling verooi:deelde medebeklaagde killlllen niet hoofdelijk worden veroor.deeld tot betaling van ·de kosten der publieke vordering. (Strafwb., art. 50.)
119
21 October 1942.
2. - Stmfzaken. - Belclaagde ve1·oordeeld door ee1·sten rechte~·. - A1·rest, op
bm·oep van beklaagde, de st1·aj ve1·minderend. - Kosten van het beroep ten laste
van den veroordeelde gelegd. - Bindende
beoordeeling. - Wanneer beklaagde beroep instelt tegen een vonnis dat hem
veroordeelt, beoordeelt de rechter in beroep, die de straf vermindert, op bindende wijze o~ er grond bestaat om appe-,
lant tot het geheel of tot een gedeelte
van de kosten van beroep te veroordeelen,.
of hem er van geheel te ontslaan. (Wet
van I Juni 1849, art. 3, al. 2:)
107
23 September 1942.
3. - Strafzaken. - Belclaagde veroordeeld door eersten rechter. - Beroep van
openbaar ministerie alleen. - Ar1·est· van
bevestiging. ..:... V eroordeeling van beklaagde tot een gedeelte van de beroepskosten. - Onwettelifk. - Wanneer het
· openbaar ministerie aileen beroep instelt
tegen een vonnis waarbij beklaagde wordt
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veroordeeld, mag de rechter in beroep,
indien hij het vonnis a quo bevestigt, den
beklaagde niet veroordeelen tot slechts
een geldeelte van de kosten van het beroep. (Wet van 1 Juni 1849, art. 3,
al. l.)
.
23 September 1942.
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4. - Strafzaken. - Beklaagde vervolgd
wegens twee misdrijven. - Burge1·lijke
partij gesteld tot het bekomen van de vergoeding der schade veroorzaakt door een
van die misdrijven. - Beklaagde vrijgesproken wegens d1:t misdrijf, maar ve1·oordeeld wegens het andere. - Kosten in hun
geheel noodzakelijk gemaakt door het onderzoek van elk die1· misdrijven. - Veroordeeling van beklaagde tot al de kosten van
de publieke vordering.- Wettelijkheid.Hij wien twee misdrijven werden ten
laste gelegd, en die_ vrijgesproken wegens
het eene maar veroordeeld werd wegens
het andere misdrijf, is wettelijk veroordeeld tot al de kosten van de pul;>lieke
vordering, wanneer deze kosten .in hun
geheel noodzakelijk werden gemaakt
door het onderzoek van elk dier misdrijven, ook dan wanneer burgerlijke partij
werd gesteld tot het bekomen van de vergoeding der schade veroorzaakt door het
misdrijf, waarvoor beklaagde werd vrijgesproken.
20 nfei 1942.
60

GEWIJSDE.
1. - Burgerlijke zaken. - Kracht van
het gewijsde. Geldt voor den rechter
.slechts wanneer zif' doo1· een partij wordt
ingeroepen. - In burgerlijke zaken geldt
de kracht van het gewijsde voor den .
rechter slechts dan wanneer zij door een
partij wordt ingeroepen.
22. Januari 1942.
8
2. -Door een-ove1· betwiste zaken oordeelende administratieve ju1·isdictie gegeven
beslissing, waartegen geen be1'0ep wm·d
ingesteld. - Beslissing niet ve1·leend over
een geschil dat tot de bevoegdheid rj,e1· recht- .
Gewijsde bestaat ten
banken behoort. aanzien van deze rechtbanken evenals ten
aanzien van de partijen.- De kracht van
het gewijsde en, derhalve, het'vermoeden
van overeenstemming met de· wet, geldt,
ten aanzien van de rechtbanken even als
van de partijen, voor de beslissingen van
de over betwiste zaken oordeil'lende administratieve jurisdicties, wanneer die beslissingen niet door het beroep getroffen
zijn en niet werden gewezen over een
geschil waarvan de beoordeeling bij de
wet is opgedragen aan de rechtbanken.
12 Maart 1942.
23
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GEZINSVERGOEDINGEN.- JACHT.

3. - Strafzalcen. -- Beklaagde, vrijgesproken, kan nadien niet meer vervolgd
worden wegens hetzelfde feit, zelfs anders
omsch1·even. - De beklaagde, die door
een correctioneele rechtbank of een
politierechtbank werd vrijgesproken, kan
nadien niet meer worden vervolgd wegens
hetzelfde feit, al is het anders omschreven. Deze regel is van toepassing, welke
ook de reden weze die den beklaagde
definitief ontslaat van de tegen hem ingestelde vervolgingen.
13 Juli 1942.
87

GEZINSVERGOEDINGEN.
1. Gezinsve1·goedingen. Aard
van deze instelling. - Openbare dienst. De uitreiking van de gezinsvergoedingen
is een openbare dienst, opgericht in het
sociaal belang, tot voldoening van een
last die op de natie rust.
19 Februari 1942.
18
2. - Aangenomen compensatielcassen.
- Openba1·e instellingen. - De aangenomen compensatiekassen voor gezinsvergoedingen, alhoewel opgericht als vereenigingen zonder winstgevend doel door
gegroepeerde werkgevers, zijn openbare
instellingen. (Wet van 4 Augustus 1930,
gewijzigd door kon. besl. n 1' 290 van
30 Maart 1936, artt. 6 l 1 vlg.)
19 Februari 1942.
18

H
HOF VAN ASSISEN.
-

Zie AssisEN.

HUISZOEKING.
Politie handelend zonde1· ge1·echtelijk
bevel. - Vastgesteld dat persoon, bii wien
de huiszoelcing we1·d gedaan, op het .aand?·ingen van de politic, gevolg. gaf aan het
verzoek om de deu1· te openen. - Vaststelling die niet medebrengt dat belanghebbende in de huiszoeking ·heeft toegestemd. - De enkele vaststelling dat de
persoon, bij wien depolitie, zonder voorzien te zijn van een gerechtelijk bevel,
een huiszoeking heeft gedaan, op het
aandringen van de politie gevolg gaf aan
het verzoek om de deur van zijn appartement te openen, breilgt niet mede dat
belanghebbende er in heeft toegestemd
de politie in zijil appartement te laten
binnendringen en er een huiszoeking te
do en.
6 Mei 1942.
55

HUWELIJK.
V ?'OUW gehuwd onde1· gemeenschap vangoederen.- Drijft handel.- Machtiging·
van den man. - Beschilcking over de voo?·behouden goederen en over de gemeenschappelijke goederen haar door den mangegeven. Niet gerechtigd de andere'
gemeenschappelijlce goederen te vervreemden.- De vrouw, die onder gemeenschap·
van goederen is gehuwd en, met de machtiging van haar man, handel drijft, kan,
voor dezen handel, beschikken over de
gemeenschappelijke goederen die de man
haar te dien einde heeft gegeven ; zij
heeft ook de beschikking v.11n de voorbehouden goederen.
7 Mei 1942.
56;

I
INDEPI.rAATSSTELLING.
W ettelihce indeplaatsstelling. - Aanbodvan ge1·eede betaling door een schuldeischm· aan anderen schuldeischer, die ten-.
aanzien van eerstgenoemden voorrang heeft,
gedaan met het oog op .indepla~;ttsstelling.
- Aanbod gedaan v661· het verstTijlcen van
den termijn die ten voordeele van laatstgenoemden schuldeischer bedongen wet·d ..
----' H eeft geen indeplaatsstelling ten gevolge. - Ret aanbod van gereede betaling, gedaan door een schuldeischer aan
een anderen schuldeischer, die op grond
van zijn hypotheken of voorrechten tegenover hem Voorrang heeft, geldt niet
als betaling en brengt niet het gevolg
teweeg dat de eerste schuldeischer in de
rechten van den tweeden treedt, indien
het aanbod verricht werd vo6r het verstrijken van den termijn die ten voordeele van laatstgenoemden werd bedongen. (Bgl. Wetb., artt. 1251, 1°, en
1258, 1°.)
19 Maart 194.2.
32'
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JACHT.
Plaatsen van eendenkooien. - J achtwijze_ toegelaten tijdens gpen jacht op wilde
eenden. - Ministerieel besluit ivaarbij lie
jacht door middel van eendenlcooien gesloten wordt gedurende den tijd dat de jacht
op de eenden open is. - Onwettelijkheid.
- De wet veroorlooft het gebruik van
eendenkooien gedurende al den tijd dat
de jacht op wilde eenden open is; is
onwettelijk de bepaling van het miilisterieel besluit hetwelk die jachtwijze verbiedt gedureilde den tijd dat de jacht op

KOOPHANDEL-KOOPMAN.

13

het bestaan van een voorafgaande aangifte van de administratieve jurisdictie.
(Besluit van 16 Augustus 1941, art. 1,
§ 1, en besluit van 15 Februari 1941,
art. 5.)
16 September 1942.
100
4. - Politie van den koophandel. Ve1·koop, uit winstbejag en in st1'ijd met
_de voorsch1'ijten betrefjende de prijzen, van
KOOPHANDEL-KOOPMAN.
ossenvleesch, dat niet ;van sluikslachting
- Zie OoRLOG.
voorkbmt.- Minimum van de straj : een
1. - Politie van den koophandel.
jaar. - De veroordeeling wegens verBesluit van 3 Juli 1940 betrefjende het koop, uit winstbejag en in strijd met d_e·
1Jastellen van de prijzen. - Betreft niet de geldende voorschriften betre:ffende de
.schatting van de dom· het misdrijj veroor- vaststelling van de prijzen, van ossen_zaakte schade. - Het door de Secreta- vleesch, ook wanneer dit niet voortkomt
rissen · generaal van de ministeries van van sluikslachting, mag niet nrlnder bevoedselvoorziening en van economische dragen dan een jaar gevangenisstraf.
zaken genomen besluit van 3 Juli 1940, (Besluit van 28 Juni 1941, artt. 1, 5
.aangaande het vaststellen van de prijzen en 6.)
.der koopgoederen en waren, betreft den
11 November 1942.
142
verkoop en het aanbod tot verkoop van
5.
Politie
van
den
koophandel.
koopwaren ofproducten van den veeteelt,
Verbod hoeveboter te koopen buiten de
maar niet de schatting van de door een
misdrijf geleden schade. (Besluit van aangewezen 1na1'kten. - Verbod dat enkel
geldt· ten aanzien van den aankoop 1'echta Juli 1940, artt. 1 en 5.)
89 st1'eelcs bij den vom·tbrenger gedaan. - Het
5 Augustus 1942.
in artikel 2 van het besluit van 29 Juli
2. - Politie van den koophandel.
1940 gestelde, en voor den verbruiker,
Besluiten van 12 December 1940 en den verkooper in het klein of in het
.28 Juli 1941. - Verbod de voorwaa1·de-' groot geldend verbod hoeveboter te koolijke veroordeeling en verzachtende om- pen buiten de aangewezen markten, is
8tandigheden toe te kennen. - W ettelijk- slechts van toepassing op den aankoop
heid. - Artikel 2 van het besluit van gedaan rechtstreeks bij den voortbren12 December 1940, wijzigend het besluit- ger.
wet van 27 October 1939, en artikel 6
25 Februari 1942.
- 22
van het besluit van 28 Juni 1941, er toe
6.
Politie
van
den
_koophandel.
~
strekkend de stra:ffen te verzwareri we,gens sluikslachterij en onwettigen han- Benuttiging van. de niet v1'0ege-aa?·dapdel in vleesch, die, in de bij die besluiten pelenoogst van 1941. - Achterhouden of
_geregelde zaken, beide de toepassing van bezit, op on1·echtmatige wijze en met winstde voorwaardelijke veroordeeling, en, het oogmerk, van am·dcippelen. - Verzuim, na
tweede, bovendien de toepassing van de de toegelaten voorafneming, het overschot
.artikelen 82, 83 en 85 van het Straf- van den oogst te behouden en af te leveren
voor .de voedselvoorzienin g. - - V oorwaarwetboek uitsluiten, zijn wettelijk'''
l l November 1942.
140 den van het misdrijj. - Het onrechtmatige achterhouden en bezit, met winst3. - . Politie. van den koophandel. oogmerk, van niet vroege, van den oogst
Besluit van 16 Augustus. 1941 tot ver- van 1941 voortkomende aardappelen,
zwaring van de strafjen voor zelcere mis- evenals de schending van de verplichting
-drijven tegen de voedselvoorziening en de om, ten behoeve van de voedselvoor1·antsoeneering. - Ontvankelijkheid van ziening der bevolking, het overschot van
de publieke vordering ajhankelijk van een den oogst, na de toegelaten voorafneming,
aangijte door de administratieve .iuris- te behouden en af te leveren, onderstellen
dictie. -De ontvankelijkheidvan de pu- of wel dat de overtreder niet de hoeveelblieke vordering tot toepassing van de heid aardappelen, die hij verplicht was
stra:ffen voorzien bij het besluit van te .bewaren voor de voedselvoorziening,
16 Augustus 1941, betre:ffende de ver- heeft behouden, of wel dat, al heeft hij
zwaring van de stra:ffen wegens zekere ze behouden, hij in gebreke gebleven is
nl.isdrijven·tegen de wettelijke bepalingen ze af te leveren, wanneer hij daartoe het
'{)p de voedselvoorziening en de rantsoe- bevel heeft gekregen. Het bestaan van
neering in broodgraan, aardappelen en deze misdrijven kan niet worden afgedroge moeskruiden, is afhankelijk van leid uit het enkel feit dat de voortbrenger

-wilde eenden door middel van andere
jachttuigen open is. (Wet van 28 Februari 1882, artt. 1, 8 en 9; min. besl.,
4 Augustus 1939, art. 4.)
13 Juli 1942.
86
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KRACHT VAN HET GEWIJSDE.- MISDR1JF.

een gedeelte van zijn oogst heeft verbor- standigheid dat deze machtiging geen volgen gehouden of dat hij aan de contra- ledige dagteekening droeg zonder eenigen
leurs een valsche verklaring heeft afge- invloed op de wettelijkheid van de huislegd aangaande de hoeveelheid aardap- zoeking. (Besluit-wet van 27 October
pelen, die hij op dat oogenblik bezat. 1939, art. 7, 3o).
(Besluit van 5 Juli I94I, artt. I, 2, 6,
7 J anuari 1942.
I
IO, I4; besluit van I6 Augustus I94l,
10. - Politie van den koophandel.
art. I.)
Huiszoeking verricht, zonder machtiginrr
I6 September I942.
99 van den m·ederechter, in een stapelplaats·
7. - Politic van den · koophandel.
van koopwaren bestemd voor den handel.
Misdrijf tegen het besluit van 28 Juni - W ettelijk. - De agenten, die belast
1941. - Voertuig dat gediend heeft tot zijn met de opsporing van de misdrijven.
het vervoer van het vleesch, voorwerp van tegen de voedselvoorziening en betrefhet misdrijj. Verbeurdve1·klaring is fende de misbruiken in den handel metverplichtend, wie ook de eigenaar zij. zekere waren of koopwaren, kunnen,
Het voertuig, dat gediend heeft tot het zonder machtiging van den vrederechter,.
vervoer •<van het vleesch, voorwerp van binnendringen in plaatsen, die stapel·
een misdrijftegen het besluit van 28-Juni plaatsen zijn van koopwaren, in bezit1941 betreffende het verzwaren van de gehouden met het oog op den koopstraffen wegens sluikslachterij en onwet- handel. (Besluit-wet :van ·27 Octobertigen handel in vleesch, moet worden
1939, art. 7, 1° en 3o.)
verbeurd verklaard, ook indien het niet
30 September 1942:
llO·
aan den dader van het misdrijf toebehoort. (Besluit van 18 Augustus 1941, KRACHT VAN HET GEWIJSDE.
artt. I en 4, wijzigend artt. 5 en 9, § 2,
- Zie GEWIJSDE.
van het besluit-wet van 27 October
1939.)
11 November 1942.
14I
8. ----' Politic van den koophandel. LEGATEN. - Zie SoHENKING en .TEsBesluit van 28 Juni 1941 van de SecreTAMENT.
tm·issen generaal van de ministeries van
landbouw en voedselvoorziening en van LIJFSDWANG.
justitie. - Misdrijf. - Verbeurdverkla- · Kosten jegens de publieke partij. -·
ring voorzien dom· artikel 6 van dat besluit. V eroordeelde die volle zeventig jaar oud is
- Voorwaa1·den.- In geval van misdrijf geworden op den dag van het arrest. tegen het besluit van 28 Juni I94l, geGeen lijfsdwang. - Lijfsdwang kan niet
nomen door de Secretarissen generaal van worden uitgesproken tegen ee:p. veroorde ministeries van landbouw en voedsel- deelde die, op den dag van het arrest,
voorziening en va_n justitia, en strekkend zeventig jaar oud is geworden. (Wet van
tot verzwaring van ·de straffen wegens
27 Juli 1871, art. 6.)
sluikslachting en ongeoorloofden handel
7 October 1942.
Ill
in vleesch, kan de verbeurdverklaring
niet worden uitgesproken tenzij overeenkomstig artikel 42 van het Strafwetboek.
(Besluit van 28 Juni 194I, art. 6.)
MISDRIJF.
90
5 Augustus 1942.
1 . - Misdaad, wanbedrijj, overtreding.
9. - Politic van den koophandel.
- Aard van het misdrijf -bepaald, tot aan
Waren en goedwre'(L. - Huiszoeking in de definitieve beslissing van de strajrechtprivate vertre7cken. Geschreven mach- bank toe, door de straf die, krachtens de
tiging van den vrederechter, niet volledig wet, van toepassing is.- De straf, die bij
gedagteekend. - Arrest vaststellend dat de de wet is voorzien, bepaalt den aard, als
huiszoeking gedaan werd krachtens deze misd!tad, als wanbedrijf of als overtramachtiging en binnen korten tijd nadat zij . ding, van een tegen de·strafwet gepleegd
werd verleend. W ettelij,kheid van de · misdrijf, zulks tot aan de definitieve behuiszoeking. - Wanneer in feite vast- slissing van den rechter, die uitspraak
staat dat een huiszoeking, gedaan om moet doen over de publieke vordering.
misdrijven tegen de bevoorradingsmaat- (Strafwb., artt. 1, 25, 28 en 38.)
regelen op te sporen, verricht werd krach7 October 1942.
115
tens de geschreven machtiging van den
. 2.- Ji!iscale z.aken.- Misdrijf dat den
vrederechter en binnen korten tijd nadat
deze machtiging werd verleend, is de om- beklaagde niet kan toegerekend worden. -

L
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN . ..:___ OORLOG.
Kan geen grand opleveren tot straf. Niemand kan, in fiscale misdrijven evenmin als in andere strafzaken, worden veroordeeld wegens een daad die hem niet
kan worden toegerekend.
22 Juli 1942.
88

0
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
Zie REORTSPLEGING IN ' STRAF·
ZAKEN.

OORLOG.
1. - Overdracht van macht (wet van
10 Mei 1940, art. 5). - Secretarissen generaal der ministeries. - Bestuu1·smaatregelen, zelfs in zaken Jlie normaal tot de
wetgevende rnacht behooren. - Voorwaar. den en grenzen.- Wanneer, ten gevolge
van de krijgsverrichtingen en inzonderheid ten gevolge van de bezetting van
het grondgebied, de uitvoerende macht
en de wetgevende macht er niet meer
kunnen worden uitgeoefend door de wettelijke organen, heeft artikel 5 der wet
van 10 Mei 1940 aan de secretarisseh
generaal der ministeries, zonder hun de
wetgevende macht toe te kennen, bevoegd gemaakt om, in geval van dringende noodzakelijkheid, in zaken behoorend tot hun onderscheiden departementen, maatregelen te nemen die, alhoewel van administratieven aard, in
gewone omstandigheden slechts kunnen
worden getroffen door den wetgever, met
uitsluiting echter van elken maatregel
van politieken aard en _van elken anderen
maatregel die hetzij de· Grondwet, hetzij
de wezenlijke beginselen van de nationale wetgeving zou schenden.
30 Maart 1942.
34
2. - Besluiten van de secretarissen generaal der ministeries~. genomen lcrachtens
artikel 5 der wet van 10 M ei 1940. - Oontrole over de wettelijkheid en de grondwettelijlcheid. - De besluiten, door de
secretarissen generaal der ministeries
krachtens artikel 5 der wet van 10 Mei
1940 betreffende de overdracht van
macht in oorlogstijd genomen, zijn geen
wetten; derhalve is de rechterlijke macht
bevoegd om te onderzoeken of die besluiten blijven binnen de perken van de
aan deze ambtenaren toegek€mde inacht
en of zij al dan niet overeenstemmen met
de Grondwet.
30 Maart 1942.
34
3. - Besluiten van de secretarissen generaal der ministeries, genomen krachtens
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artikel 5 der wet van 10 Mei 1940.
Beoordeeling van den spoedeischenden
aard. -'-- Onbevoegdheid van de rechterlijke·
macht. - De hoven en rechtbanken zijn
niet bevoegd om controle uit te oefenen
over den spoedeischenden aard van den
maatregel, die door de secretarisseri generaal_ van de ministeries werd getroffen
krachtens artikel5 van de wet van 10 Mei
1940 betreffende de overdracht van
macht in oorlogstijd, mits de spoedvereischte in het besluit wordt vastgesteld en overigens niet wordt tegengesproken door den inhoud van het besluit.
30 Maart 1942.
34
4. - Administratieve rechtspleging-voor
bestratfing van de misdrijven tegen de
voedselvoorziening. - Uitsluiting van de·
voorziening in ve1·breking. - Onwettelijke
bepaling. - Is onwettelijk de bepaling
van artikel 21, alinea I, van het besluit
van 15 Februari 1941, waarbij de voorziening in verbreking wordt uitgesloten
in het daarin voorziene geval.
30 Maart 1942.
34
5. - Bestratfing van de misdrijven tegen
de voedselvoorziening. Rechtspleging
waarin beroep van beklaagde v66r het Hof
van beroep nauw verbonden met het a'dministratieve stadium. - I nstellen van dit
beroep en beoordeeling door Hof van
beroep'. Wettelijkheid van de 1:echtspleging.- De bepalingen van het besluit
van 15 Februari 1941 tot instelling van
een administratieve rechtspleging voor
de bestraffing van de misdrijven tegen de·
voedselvoorziening, de rantsoeneering en
het vaststellen van de prijzen, welke het
beroep van den beklaagde bij het Hof
van beroep inrichten, zijn nauw verbonden met de bepalingen die het administratieve stadium van de rechtspleging
betreffen ; wanneer beklaagde, waartegen een administratieven sanctiemaatregel werd getroffen, beroep instelt bij
het Hof van beroep en door dit Hof
wordt gevonnist, moet de rechtspleging,
in haar geheel genomen, als wettelijk
worden beschouwd.
30 Maart 1942.
34
6. - Boerenwacht. - W eigering aan de
.opeisching van den burgemeester te voldoen.
- Voorwaarden van het wanbedrijf.- De
weigering gevolg te geven aan de opeisching, door een burgemeester gedaan
tot aanvulling van de vrijwillige boerenwacht, is slechts strafbaar indien de opei~;;ching uitgaat van den burgemeester
der gemeente, indien zij gedaan is overeenkomstig de geschreven aanvraag v&n
het algemeene hoofd der boerenwacht en
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OPENBARE INSTELLING.- RECHTERLIJKE MACHT.

indien zij gericht is tot een door dit hoofd
.aangewezen persoon. (Besluit van 4 Augustus 1941, artt. 1 tot 5.)
25 November 1942.
146

.OPENBARE INSTELLING.
Oprichting van een reeds bestaande ver.eeniging tot openbare instelling. - Door
een reeds bestaande private vereeniging,
met rechtspersoonlijkheid, aan te nemen
.als zelfstandig orgaan van een openbaren dienst, verleent de wet aan die
vereeniging de hoedanigheid van openbare instelling.
19 Februari 1942.
18
OVERDRACHT VAN MACHT IN
OORLOGSTIJD. - Zie OoRLOG.

1936, van toepassing te rekenen van
1 J anuari 1936, waarbij de verdeeling
wordt bepaald van het overlevingspensioen tusschen de opvolgende echtgenooten van den ambtenaar, moet van
toepassing worden beschouwd in geval
van overlijden van den ambtenaar
in 1936 of later, ook indien het laatste
huwelijk plaats had v66r 1 Januari 1936.
22 October 1942.
124
2. :......, Nieuwe regeling. - Pensioenen
van de ambtenaren. - Nie'Uwe ngeling
van toepassing op al de belanghebbenden
wier rechten nog niet vedcregen waren. Een nieuwe regeling van de pensioenen
der anibtenaren kan tot stand komen,
regeling die geldt voor al de belanghebbenden wier pensioenrecht nog niet
verkregen was op het oogenblik dat zij
in werking treedt.
22 October 1942.
124

OVEREENKOMST.
Burgerlijke zaken. - Beding van een
.akte dat vatbaar is voor tweevoudige verklaring. - Rechter gehouden de bedoeling
van de partijen op te sporen uit den context van de akte en de feiten der zaak. REGHTERLIJKE INRICHTING.
W anneer .de bewoordingen van het be1. - Oor1·ectioneele kame1·. - Rechter
ding eener akte vatbaar zijn voor tweevoudige verklaring·, is de rechter gehou: die niet op al de te1·echtzittingen aanwezig
<den de bedoeling, die de partijen in de was. -----:- Nietigheid. - Is nietig het von.akte hebben willen uitdrukken, op te nis van de correctioneele rechtbank ge.sporen uit den context van de akte en wezen door rechters die niet alle aande feiten van de zaak (BurgL Wb., wezig zijn geweest bij de behandeling
van de zaak. (Wet van 20 April 1810,
.artt. 1319 ~n vlg., 1341 en 1353.)
79 'art. 7.)
25 Juni -1942.
24 Juni 1942.
77
.OVERS PEL.
2. - Samenstelling va,n het Hof van
beroep. - Magistraat van het openbaar
Medeplichtige . ...-- Wettelijk bewijs. Bekentenis opgeteekend door politiecom- ministerie verhinderd. - V ervanging door
missaris en onderteekend door beklaagde. een 1·aadsheer. - De vermelding in het
arrest van het Hof van beroep dat een
~ Het wettelijk bewijs van het wanbedrijf van medeplichtigheid aan overspel magistraat van het openbaar ministerie,
ka:h volgen uit een bekentenis van den die verhinderd was, vei-vangen werd door
medeplichtige, opgeteekend door den met een raadsheer, brengt het vermoeden
het onderzoek belasten politiecommis- mede van de werkelijkheid der vethinBaris en onderteekend door beklaagde. dering en van de wettelijkheid der vervanging.
·
.(Strafwb., art. 388.)
15 Januari 1942.
5
95
2 Septembre 1942.
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PENSIOENEN.
1. ~ Koninklijk besluit nr 254 van
12 Maa1·t 1936 tot regeling van de vm·.deeling van het ove1·levingspensioen tusschen de opvolgende echtgenooten van een
van toepassing in geval
ambtenaar. van overlijden van den ambtenaar in 1936
.of later, zelfs wanneer het laatste huwelijk
geschi,ed is v66r 1 Januari 1936. - F(et
koninklijk besluit nr 254 van 12 Maart

RECHTERLIJKE MACHT.
Toepassing van de beslissing van een
over betwiste zaken om·deelende administratieve jurisdictie, aangevraagd v66r de
rechtbanken. - Oontr6le van de wettelijkheid van die beslissing door de rechtbanken. Grenzen. - De hoven en
rechtbanken v66r welke de toepassing
wordt gevorderd van ee:r;1 beslissing, die
werd verleend door een over betwiste
zaken oordeelende administratieve jurisdictie, hebben de macht om te onderzoeken of tegen die beslissing geen bij

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
de wet toegestaan beroep werd ingesteld
en of zij niet werd gewezen over een geschil dat, <ivereenkomstig de wet, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoort ; voor het overige is het
onderzoek naar de ·wettelijkheid, voor·. zien bij artikel 107 der Grondwet,
beeindigd door de beslissing van de administratieve jurisdictie zelf;
12 ~aart 1942.
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RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - Zie- AssiSEN, B:EvoEGDHEID
EN
RECHTSGEBIED,
BEWIJS,
HUISZOEKING, REGELING VAN RECHTSGEBIED, TALEN, V0NNISgEN EN ARRESTEN.

HOOFDSTUK I.
Vooronderzoek.- Raadkamer.
Inbeschuldigingstelling.

1. - Opsporing gelast doo1· procureur
des Konings wegens misdaad. - Vorderingen tot het correctioneel maken van de'
misdaad en tot verwiJ'zing van den be. klaagde naar de correctioneele rechtbank. Stukken door procureur des Konings ovm·gemaakt aan onderzoeksrechter tot het doen
van verslag voor de 1'aadkamer. - OndM'zoeksrechter kan bijkomende plichten vervullen, maar is daartoe niet gehouden. Wanneer. de procureur des Konings, op
grond van een door hem gedane opsporing wegens een misdaad, vorderingen
indient strekkend tot het correctioneel
maken van die misdaad en tot verwijzing van beklaagde naar d.e correctioneele
rechtbank, is de onderzoeksrechter, aan
wien de stukken zijn medegedeeld tot
het ·doen van zijn verslag voor de raadkamer, bevoegd om voorafgaandelijk
bijkomende plichten te vervul!en ; hij is
echter hiertoe niet gehouden. (Wet van
23 Augustus 1919, art. 3.)
6 Mei 1942.
49
· 2. - Raadkamer kennis nemend van
vo·rderingen van procureur 'des Konings
st1·ekkend tot het cor1·ectioneel maken van
een misdaad en tot verwijzing van den beklaagde naar de correctioneelr; rechtbank.
- Verslag vcm den onderzoeksreclitm·. Pa1·tijen gehoord of opgeroepen. - Bevoegdheid van de raadkamer om de vo1·deringen van het openbaar ministerie aan te
nemen, ofschoon de onde1·zieksrechter geen
onderzoekshandeling heeft verricht.
Warmeer de procureur des Konings, op
grond van een door hem gedane opsporing wegens misdaad, vorderingen
indient strekkend tot het correctioneel
maken van deze misdaad en tot verwij2
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-zing van beklaagde naar de correctioneele rechtbank, dan kan de raadkamer,
op het verslag van den onderzoeksrechter aan wien de stukken voor dit
verslag door den procureur des Ko1;1ings
worden medegedeeld en partijen gehoord
of behoorlijk opgeroepen, indien zij zich
voldoende ingelicht acht, de vorderingeiY
van het openbaar ministerie aannemen,
ook dan wanneer de · onderzoeksrechter
geen enkele onderzoekshandeling heeft
verricht. (Wet van 23 Augustus 1919,
art. 3.)
6 Mei 1942.
50
3. - Wetboek van Strafvordering, artikel 136. - Beschikking tot ontslag van
vervolging verleend op het verzet van de
burgerlijlce partij. Geen vordering of
geen conclusie betrefjende de schadevergoeding. - Rechter oo1·deelt m·ij en
bindend over het bedrag van de verschuldigde vergoeding. - Bij ontbreken van
d.esbetre:ffende vordering of conclusie,
doet de kamer van inbeschuldigingstelling vrij en bindend uitspraak over de
schadevergoeding aan beklaagde ver·.schuldigd door de burgerlijke partij die,
bij haar verzet tegen een beschikking
tot ontslag van vervolging, in het ongelijk wordt gesteld. (Wetb. v. Strafv.,
art. 136.)
10 Juni 1942.
74
HOOFDSTUK II.
Behandeling vMr de rechtbank.

4. - Nietigheid van het. p1·oces-verbaal
de1· terechtzitting.- Tast de geldigheid van
het op die terechtzitting gewezen· arrest niet
aan. - De nietigheid van het procesverbaal der terechtzitting, welk proces•
verbaal vermeldt dat het arrest werd uitgesproken, tast de geldigheid van dit
arrest niet aan.
29 April 1942.
47
5. Minderjarige beneden vijftien
jam·. - Gehoord onder eed door correctioneele rechtbqnk. - Nietigheid van het
vonnis. W anneer de · correctioneele
rechtbank een minderjarige onder vijftien jaar onder eed heeft gehoord, is het
op zoodanig onderzoek gewezen vonnis
nietig. (Wb. v. Strafv., art. 79.)
43
15 April 1942.
6. - Vonnis van correctioneele recht-:
bank nietig wegens het hoo1·en onder eed,
ter terechtzitting, van twee kinderen beneden vijftien jaar. Hof van beroep
steunt veroordeeling op te zijner terechtzitting gedaan ondm·zoek en verwijdert uit
de debatten de getuigenis van een dezer
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·kinde1·en.
Twijjel aangaande de vraag
oj het Hof niet gesteund heeft op de verklaring van het ande1· kind. - Oontr6le
van het Hof van verbreking niet mogelijk.
- Wanneer het vonnis van de correctioneele rechtbank nietig is omdat twee
kinderen beneden vijftien jaar ter terechtzitting onder eed werden gehoord en het
· liof van beroep, na verklaring dat het
zijn veroordeeling steunt op het te zijner
terechtzitting gedaan onderzoek, de getuigenis van een der kinderen, en slechts
deze getuigenis uit de debatten verwijdert, bestaat er twijfel of dit Hof niet
ten minste gedeeltelijk heeft gesteund op
de verklaring van het ander kind en laat
, ,derhalve zoodanig arrest de controle van
bet liof van verbreking niet toe.
15 April 1942.
43
7. V aststelling dat beklaagde zijn
conclusie heeft vo01·gelezen en neergelegd.
- Vaststelling die niet noodzakeliJ"k moet
ve1·meld ziJ"n in de beslissing van den
rechter. -De vaststelling dat beklaagde
voor den rechter conclusies heeft voorgelezen en overgelegd, moet niet noodzakelijk vermeld worden in het vonnis
of het arrest zelf.
7 October 1942.
ll1
HOOFDSTUK III.

Rechten van de verdediging.
8. - Strafzake'ft. - Middel genomen
uit de afwezigheid van een talk. - Hulp
van een talk niet aangevmagd. - Verdediging in de taal van beklaagde. - M iddel
mist feitelijken grondslag. - Mist feitelijken grondslag het middel genomen uit
de schending van de rechten der verdediging, omdat beklaagde zou gevonnist
geweest zijn; zonder dat een tolk aartwezig was en in een taal die hij niet verstond, dan wanneer hij niet de hulp van
een tolk heeft aangevraagd en overigens
zijn verdediging in de door hem verkozen
taal werd voorgedragen.
28 October 1942.
128

9. - Zaak van een bekla~gde gesplitst
en afgescheiden van die van een medebeklaagde. Ondm·zoek van deze zaak
buiten aanwezigheid van den eersten beklaagde. ~ Geen schending van de rechten
der verdediging.- De rechten van verdediging van een beklaagde, wiens zaak
werd gesplitst en afgescheiden van de
zaak van een medebeklaagde, worden
niet geschonden daardoor dat deze tweede
zaak werd behandeld buiten aanwezigheid van den eersten beldaagde.
18 November 1942.
143

10. - Stmfzaken. - Vemnde1·ing van
de benaming van het strajbaar jeit. Nieuwe telastlegging (aanrainding der em·baarheid) impliciet begrepen in de oorspronkelijke telastlegging (verkrachting).
- Beklaagde niet gewaa1·schuwd.- Geen
schending van de 1·echten der verdedigirig.
- Het eerbiedigen van de rechten der
verdediging legt den rechter, die een
telastlegging van verkrachtipg vervangt
door een telastlegging van aanranding
der eerbarheid, niet de verplichting op
vooraf den beklaagde te waarschuwen
aangaande deze wijziging van de straf-.
rechtelijke benaming.
13 Mei 1942.
57
HOOFDSTUK IV.

Burgerlijke partij.

11. - Vonnis dat definitief uitspraak
doet over de publielce v01·dering en de buTgerlijke vordeTing. - Akte werd ve1·leend
aan de burgeTliJ"lce paTtij aangaande het
door haar voor de toelcomst gemaakte voorbehoud. - V o1·dering daarna uitgeoefend
do01· de bu1·ge1·lijke partij. - Straj?·echtbanlc niet bevoegd om eT van kennis te
nemen.- Alhoewel de beslissing van een
strafrechtbank, die definitief uitspraak
deed op de publieke vordering en op de
burgerlijke vordering, akte verleend heeft
aan de burgerlijke partij aangaande het
door haar voor de toekomst gemaakte
voorbeh<:md, ontsnapt de berechting van
de burgerlijke vordering, die daarna door
deze burgerlijke partij wordt uitgeoefend,
aan de bevoegdheid van ·de strafrechtbank. (Wet van 17 April. 1878, art. 4.}
1 Juli 1942.
80 ·
12. - Burgerlijke partiJ". - Beslissing
die aan deze paTtij meer toekent dan zii
voTdert. - Onwettelijlcheid.- De rechter
mag wettelijk den beklaagde niet veroordeelen om aan de burgerlijke partij een
hooger bedrag tot schadevergoeding toe
te kennen dan door deze partij bij haar
conclusie werd gevorderd. (Bgl. Wb.,
artt. 1319 en 1322.)
27 Mei 1942.
63
liOOFDSTUK V.

Beslissing.

13. - Beschikking tot verwijzing verleend do01· de 1·aadkamer. - Voorloopige
benaming van de strafbare feiten. - Plicht
van het vonnisgerecht aan de feiten hun
vaste benaming te geven, wanneer ziij in
ziJ"n bevoegdheid vallen. - De beschikking, ~aarbij de raadkamer den· beklaagde, wegens een wanbedrijf of een
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overtreding naar het vonnisgerecht verkend bij een correctioneele rechtbank, die
wijst, verleent,, aan de feiten, waarover onbevoegd was ratione loci. - Vonnis en
de vervolging gaat, slechts een voor- arrest van onbevoegdverklaring. Verloopige benaming. lndien deze feiten,
nietiging van de beschikki~g der raadmet deze benaming, in de bevoegdheid kamer. - Verwijzing naar den bevoegden
vallen van het vonnisgerecht, dat er van p1·ocureur des Konings. - Wanneer een
kennis neemt, moet dit vonnisgerecht raadkamer een wanbedrijf aanhangig
bij op tegenspraak verricht onderzoek heeft gemaakt bij een correctioneele
nagaan waarin de 'feiten werkelijk berechtbank, die onbevoegd is ratione loci
staan en op grond daarvan hun vaste en, nadat de rechtbank zich onbevoegd"
benaming bepalen, behoudens· inacht- had verklaard, een verzoekschrift tot
neming van de artikelen 193, 213 en 214 regeling van rechtsgebied bij het Hof
van het Wetboek van Strafvordering, wordt ingediend, vernietigt het. Hof de
wanneer de feiten, volgens deze laatstbeschikking van de raadkamer en verbedoelde benaming, aan zijn bevoegdheid wijst het de zaak naar deli bevoegden
procureur des Konings.
ontsnappen.
3 Juni 1942.
71
22 April 1942.
46
14.- Misdaad.- Beschikking tot ve1'3. - Beschikking verwijzend naar de
wijzing naar de correctioneele rechtbank. corectioneele rechtbank we gens misdaad. Verzachtende oms{andigheden werden Beschikking wijst niet de verzachtende omniet opgegeven. - Onbevoegdheid van de standigheden aan. - Arrest van het Hof
· correctioneele rechtbank. - W anneer de van bm·oep dat zich onbevoegd verklaa1·t. beschikking tot verwijzing naar de cor- Regeling van rechtsgebied. - Verwijzing
rectioneele rechtbank, betreffende een naar kamer van inbeschuldigingstelling.persoon wien een met opsluiting straf- Wanneer een beschikking van de raadbaren diefstal wordt ten laste gelegd, de kamer een persoon verwijst naar de corverzaf'htende omstandigheden niet op- rectioneele 1;echtbank, wegens misdaad,
geeft, is de correctioneele rechtbank niet " zonder opgave van verzachtende omstanbevoegd om kennis te nemen van dit mis- digheden, en het Hof van beroep zich
drijf. (Wet van 4 October 1867, art. I; daarna onbevoegd verklaard heeft, bewet van 23 Augustus 1919, art. 3.)
staat er aanleiding tot regeling van
II Februari 1942.
17 rechtsgebied, en tot verwijzing van de
zaak naar de kamer van inbeschuldigingREDENEN VAN DE VONNISSEN stelling.
EN ARRESTEN.- Zie VoNNISSEN
1 Juli 1942.
84
EN ARRESTEN.
4.- Beschikking tot verwijzing naar de
correctioneele rechtbank. - Misdaad. REGELING VAN RECHTSGEBIED.
Verzachtende omstandigheden niet aange1.- Strafzaken. - Bij beschikking van
wezen. -Arrest van onbevoegdverklaring.
de raadkamer naar de correctioneele recht- - Regeling van rechtsgebied. - Er bebank verwezen misdaad. - Raadkamer en staat aanleiding tot regeling van rechtscorrectioneele rechtbank onbevoegd ratione gebied wanneer de raadkamer den beloci. - Oo1·rectioneele rechtbank verklaart klaagde .verwezen heeft naar de correczich onbevoegd. Vernietiging van de tioneele rechtbank wegens feiten, die zij
b.eschikking der madkamm·. - v erwijzing als wanbedrijven heeft gekwalificeerd, en
naar een kamer van inbeschuldigingstel- het Hof van beroep zich onbevoegd verling. - Wanneer een raadkamer, die klaard heeft omdat eenerzijds de- feiten
onbevoegd was ratione loci, een misdaad een misdaad uitmaken en anderzijds de
na correctionaliseering naar de correcbeschikking geen verzachtende omstantioneele rechtbank heeft verwezen en digheden vermeldt.
bij het Hof van verbreking een vraag tot
3 Juni 1942.
68
regeling van rechtsgebied is aanhangig
,5. - Stmfzaken. - Beschikking van de
gemaakt, naar aanleiding van de onbe·raadkamer die, zonder aanneming van vervoegdverklaring door den correctioneelen
zachtende omstandigheden, een misdaad
rechter, vernietigt het Hof de beschikking
co?"rectioneel maakt. - Vonnis van onbevan de raadkamer en verwijst het de
voegdverkla1·ing. - Latere wet die op het
zaak naar een kamer van inbeschuldifeit slechts co1·rectioneele straffen stelt. gingstelling.
V ernietiging van het vonnis van onbeII Februari 1942.
14 voegdverklaring en ve1·wijzing naar de cor2 . - Strafzaken.- Beschikking vrzn de
rectioneele 1'echtbanlc. W anneer de
raadkamm· een wanbedrijj aanhangig maraadkamer, zonder verzachtende om-
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standigheden ten voordeele van be- de raadkamer, met aanneming van verklaagde aan te nemen, een hem ten laste zachtende omstandigheden, den dader
gelegde · misdaad naar de correctioneele van een als wanbedrijf "benaamd feit
rechtbank verwijst en deze rechtbank naar 'den politierechter beeft verwezen,
zich onbevoegd heeft verklaard om er en deze rechter zich onbevoegd verklaard
van kennis te nemen, maar, na die be- beeft omdat, na de beschikking tot verslissingen, een nieuwe wet op het feit wijzing, een omstandigheid aan bet licbt
slechts correctioneele straffen stelt, ver, is gekomen, waaruit volgt dat het feit bij
nietigt het Itof van verbreking, het de wet met een zwaatdere correctioneele
rechtsgebied regelend, het vonnis van . straf wordt bestraft dan degene die voor
onbevoegdverklaring en verwijst het de bet in de bescbikking benaamd feit is
zaak naar de correctioneele rechtbank. voorzien, onderzoekt het Itof van ver(Strfwb., art. 2; besl. v. 19 Juni 1942, breking, waarbij een verzoek tot regeart. 1, tot vervanging van het besluit ling van rechtsgebied is ingediend, of
van 18 Juni 1941, hondende bestraffing de vaststelling van den recbter als echt·
van de sluiksch verrichte slachtingen en voorkomt en, indien zulks bet geval is,
den onwettigen handel in vleesch.)
vernietigt het de beschikking, met ver30 Septen<ber 1942.
109 wijzing van de zaak naar dezelfde raad6. - Straf'zaken .. - Beschikking van cle kamer, anders samengestt:)ld.
2 'september 19112:
96
?'actclkamer beklaagde verwijzend naar cle
9. - Strafzaken. --'- Beschikking van
cor··rectioneele r·echtbank op grand van een
gepleegd wanbeclrijf. - ArTest van onbe- de raadkamer, die een boschwachte?· vervoegdverklaring van het Hof van beroep, wijst naar de correctioneele rechtbank,
wegens een wanbedrijf. Vonnis van
daar het feit een misdaad uitmaakt. Regeling van 1·echtsgebied. - Er bestaat onbevoegdverklaring. - Wanbedrijf door
grond tot regeling van rechtsgebied wan- verdachte gepleegd in de uitoefening van
neer de raadkamer beklaagde wegens een zijn ambt van· officier der gerechtelijke
V er·nietiging van de beschikdoor haar al.s wanbedrijf gekwalificeerd politie. feit naar de correctioneele rechtbank king.- Ve1·wijzing van de zaak naa1· den
beeft verwezen, en daarna bet Itof van procureur genemal bij het Hof van beroep.
W anneer een beschikking van de
beroep zicb onbevoegd verklaart omdat raadkamer een boschwachter, we gens
bet feit een misdaad uitmaakt.
15 April 1942.
44 een wanbedrijf, verwezen heeft naar de
correctioneele recbtbank, de rechter zich
7.- Strafzaken.- Beschikking van de daarna onbevoegd beeft verklaard mi het
madkamer waarbij een overtreding bij de wanbedrijf blijkt gepleegd te zijn door
co?o.rectioneele rechtbank aanhangig wordt den dader in de uitoefening van zijn ambt
gemaakt. -'-- Yonnis van onbevoegdver- van officier van gerechtelijke politic, reklaring. - Vernietiging van de beschik- gelt bet Hof het recbtsgebied en vernieking. - Ve1·wijzing naar de raadkamer, tigt bet de beschikking van de raadanders samengesteld. Wanneer een kamer, met verwij zing van de zaak naar
beschikking van de raadkamer een over- den procureur generaal bij het Itof van
treding aanhangig heeft gemaakt bij de beroep.
cotrectioneele rechtbank en de rechter
24 Juni 1942.
78
zicb onbevoegd heeft verklaard, regelt
bet Itof het rechtsgebied, vernietigt bet
de bescbikking met verwijzing naar dezelfde raadkamer, anders samengesteld.
10 Juni 1942.
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8. - Stmfzaken. - Beschikking van de
1. - Legaat gemaakt onde?' voo1·waai·de
?'aadkctme?' ~vaarbij een wanbedrijf naa?' dat de legata1·is nag in den dienst weze van
de politie?'echtbank wordt ver·wezefl,. den e?'jlater op den dag van dezes overVonnis van onbevoegdve?'kla1·ing van den lijden. - Legata1·is daarna doo1·gezonden
politierechte?', gegr·ond hie?'op dat, na de doo1· erflater. - Legaat ver-vallen. - Het
beschikking tot veTwijzing~ een omstandig- legaat gemaakt onder de voorwaarde dat
heid is gebleken waaruit volgt dat het feit de legataris nog in den dienst weze van
bij de wet met een st?'enge?' correctioneele den erflater, op het oogenblik van dezes
stmf wordt bestmft als die bepaald voor het overlijden, is. vervallen indien deze voordoor de raadkamer· benaamd misdTijf. waarde niet in vervulling gaat door het
Vernietiging van de beschikking. - Ve?'- feit dat de legataris door den erflater
wvjzing van de zaak naa?' dezelfde ?'aacl- werd doorgezonden.
kamer, anders samengesteld. - W anneer
28 Mei 1942.
- 64

s

I

21

TALEN.- VALSCHHEID.
~· - Legaat g'emaakt ondeT vooTwaar·de.
- VooTwaaTde wieT ve1·vulling veThindm·d
wo1'dt dooT een daad van den e1·jlater. A1·tikel 1178 van het BuTgeTlijk W etboek,
niet van toepassing. - De bepaling van
artikel 1178 van het Burgerlijk Wetboek,
luidens hetwelk de voorwaarde voor vervuld wordt gehouden wanneer de schulde.naar, die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, zelf de vervulling er van
verhinderd heeft, is niet van toepassing
ten aanzien van den erflater die, door
zijn daad, de vervulling van de voorwaarde, waarvan hij het legaat afhankelijk heeft gemaakt, belet heeft.
28 Mei 1942.
·
64

T

bestaat, uit haar zelf het bewijs oplevert
dat het arrest werd opgemaakt en uitgesproken in de voorgeschreven taal, hebben de daarmede strijdige vermeldingen'
van het proces-verbaal der terechtzitting
geen invloed op de geldigheid van het
arrest.
29 April 1942.
47

TERUGVORDERING VAN HET
NIET- VERSCHULDIGDE.
Door de strafwet verboden overeenkomst.
- Ongeoo1·Zoojde aard ten aanzien van
beide partijen. - Vrijwillig door een van
de partijen betaalde bedragen. - A1-rest
beslissend dat de te1·ugvordering van deze
sommen in rechten niet ontvanlcelijk is. Beslissing wettelijk. - Is wettig het arrest dat beslist dat de eischer niet ontvankelijk is om in rechten de bedragen
terug te vorderen, die hij vrijwillig aan
zijn medecontractant heeft betaa1d, tot
uitvoering van een door de strafwet verboden overeenkomst, wier aard een ongeoorloofde is ten aam~:ien van beide partijen. (Bgl. Wb., artt. ll31 en 1967.)
21 October 1942.
ll7

TALEN.
1. - Stmfzaken. - Beslissing van den
ee1·sten rechter wettelijk opgemaakt in het
F'mnsch. - Be1·oep van een de?' beklaagrlen.- Rechtspleging in be1·oep in dezelfde
Wettelijkheid; - Wanneer in
taal. strafzaken de beslissing van de correctioneele rechtbank wettelijk werd opgemaakt in d.e Fransche taal, moet de
rechtspleging voor het Hof van heroep
in die taal geschieden, welke partij ook
beroep heeft ingeste1d. (Wet van 15 Juni VALSCHHEID.
1935, art. 24.)
1. - Zedelijk bestanddeel. - Bed?·ieg6 Mei 1942.
54
lijk opzet. - Begrip. - Tot het bestaan
2. - StTajzaken. - Rechtba11k in be- van het bedrieglijk opzet, zedelijk be?'oep. - Geb1·uik van de taal waarin de standdeel van de misdaad 'van valschbest1·eden bes'lissing is gesteld. - Wan- heid, is het voldoende dat de dader het
ne~tr het door beroep bestreden vonnis
inzicht heeft gehad zich zelf of een ander
werd gewezen in het Nederlandsch, moet ·onrechtmatige baten · of voordeelen te
de rechtspleging voor het Hof van beroep verschaffen ; het is niet bovendien verin die taal plaats hebben. (Wet van eischt dat hij er naar gestreefd heeft die
15 Juni 1935, art. 24.)
baten of voordeelen te verkrijgen ten na2~ October 1942.
128 deele van een ander. (Strafwb., artt:193213.)
3. - Melding te maken in het proces28 Januari 1942.
8
ve·rbaal of in het verslag van de teTechtzitting. - Taal waa1·in de beslissing werd
2. ---' Zedelijk bestanddeel. Bed1·ieglijk
ve?'leend. - Melding niet vom·gesch?·even. opzet of inzicht om te schaden. - Samen- Er is geen verplichting om melding te bestaan niet noodzakelijk.- Het misdrijf
maken, in het proces-verbaal of in het van valschheid vereischt niet het samenverslag der terechtzitting, yan de taal bestaan van het bedrieglijk opzet en het
die de rechter gehru:ikt voor de uit- inzicht om te schaden. (Strafwb., artispraak. (Wt'lt van 15 Juni 1935, art. 34.) kelen 193-213.)
29 April 1942.
47
28 Januari 1942. ·
8
4. - Uitgifte van het arrest, welke uit3. - Dem·waa1·der die in een procesgifte zelf bewijst dat het aT?'est in de voor- verbaal valschelijk vermeldt dat hij aangeschTeven taal we1·d verleend. - Daa1·mede wezig was bij al de verrichtingen van een
strijdige vermeldingen van het proces- openba1·en verkoop van roerende voorwerverbaal der te1·echtzitting. - Heeft geen pen.- Opzet ee1·eloonen, die niet verdiend
werden, te bekomen. ---' Mogelijkheid van
invloed op de geldigheid van het arrest. W anneer de uitgifte van een arrest, tegen nadeel voor de schatkist. Strafbare
welke geen inschrijving van valschheid valschheid .. - De deurwaarder die, om.

v
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niet wettig verdiende loonen te bekomen,
valschelijk in een proces-verbaal van
openbaren verkoop van roerende voorwerpen vermeldt dat hij bij de :'errichtingen van den verkoop aanwez1g was,
begaat met bedrieglijk opzet valschhe~d
bij een daad van zijn ambt en verdraa1t
de waarheid aangaande een omstandigheid welke de akte tot doel had op te
nmnen en vast te stollen en waardoor de
fiscale rechten van den Staat konden
gesc:ihaad worden : zoodanig feit valt
onder de toapassing van artikel 195 van
het Strafwetboek.
28 Januari 1942.
8
4. - Geschrift dat, in zeke1·e mate, bewifs kan opleveren van de vastgestelde
feiten. - Artikel 196, laatste alinea, van
het Strafwetboek van toepassing. - De
valschheid, bestraft bij artikel 196,
laatste alinea, van het Strafwetboek, onderstelt niet noodzakelijk een geschrift
dat volkomen bawijs opleve_rt van het
vastgestelde of verklaarde feit; voldoende is het dat het geschrift in zekere
mate bewijs oplevert van dat feit.
7 October 1942.
Ill
5 . .:___ Namaking of vervalsching van
zegels, bestanddeelen van de rantsoeneeringskaart ( besluit-wet van 9 November
1939). - Beclrieglifk opzet of oogmerk om
te schaclen. - M isclriff gestmft bif artikel196 van het Strafwetboek.- Da namaking of de vervalsching van zegels, bestanddeelen van de bij besluit-wet van
9 November 1939 voorziene rantsoeneeringskaart, is een valschheid in geschriften, die, wanneer zij gepleegd werd met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden, valt onder de strafbepa1ing
van artikel 196 van het Strafwetboek.
15 April 1942.
44
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1. - Niet tot stand gekomen schade,
maar wier totstandkoming zeker blijkt. Schade aanleiding gevend tot he1·stel. De schade, die de dader van een onrechtmatige daad gehouden is te herstellen,
strekt zich uit tot het nog niet tot stand
gekomen nadeel, wiens totstandkoming
echter als zeker voorkomt. (Bgl. Wb.,
artt. 1382 en 1383.)
28 October 1942.
129
2. - Schade volgend uit onderscheiden
fouten die samen er toe bijdroegen die geheel te veroorzaken. - Daders van elk van
die fouten verplicht aan het slachtotfer de
geheele schade te vergoeden. - Wanneer

een schade het gevolg is·van onderscheiden fouten, die samen er toe blijdroegen
de geheele schade te veroorzaken, is
ieder van de daders dozer samenloope~de fouteU: er. t~e gehouden aan het
slachtoffer de geheele schade te vergoeden. (Bgl. Wb., artt. 1382 en 1383.) 28 Januari 1942.
10 '
3. - Schade geheel veroorzaakt door den
dader van een diefstal en clo01· den dader
vari een heling.- Dader vein de heling op
de conclusie van de burgerlijke partij veTooTdeeld tot de geheele schadevergaeding,
behoudens verhaal. Toepassing van
aTtikel 1382 van het BUTgerlij k W etboek.
- W anneer de diefsta1 en de heling van
de gestolen voorwerpen in nauw verband
tot elkander staan, derwijze dat zij ten
aanzien van den benadeelde voorkomen
als de enkele oorzaak van de door dozen
benadeelde geleden schade, is wettelijk
gegrond op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek de veroordeeling, die wordt
verleend op de conclusie van de burg_erlijke partij en die den dader van de helmg
verw:jst tot herstel van de geheele
schad 3 en tot de kosten van de vordering,
behoudens diens veri-mal tegen den dader
van den diefstal.
21 October 1942.
119
4. - Onrechtmatige daad verooTzaakt
den clood van een kind. -Schade waaTvan
de dade1· herstel verschuldigd is jegens de
ouders. - Verlies van het vOoTdeel volgend
uit den afstand van het geheel of van een
gedeelte van zijn loon, dooT het kind aan
ziin oud;e1·s.- De ouders, wier kind door
de onrechtmatige daad van een detde
werd gedood, kunneiL eischen dat de dader het nadeel herstelle, hetwelk volgt
U:it het verlies van het voordeel, dat het
kind hun ~erleende door den afstand
van het geheel of van een gedeelte van
zijn loon. (Bgl. Wb., artt. 1382 en 1383.)
28 October 1942.
129.
5. - OnTechtmatige daad veroorzaakt
den dood van een kind. - Recht van de
ouders tot vergoeding van het geleden nadeel.- Bestaan van een onderhoudsschuld
niet vereischt. - Ret recht van de ouders,
wier kind door de onrechtmatige daad
van een derde werd gedood, om van dozen
derde te eischen dat hij de door hen, ten
gevolge van dit overlijden, geleden schade herstelle, is niet afhankelijk gesteld
van het bestaan van een onderhoudsuitkeering, door het slachtoffei' krachtens
de wet of krachtens een overeenkomst
aan zijn ouders verschuldigd. (Bgl. Wb,,
artt. 1382 en 1383.)
28 October 1942. .
129
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Zie

REGELING VAN,
REOHTSGEBIED, VONNISSEJ)[ EN ARRESTEN (REDENEN VAN DE).

§ l. -

VOORZIENING IN VERBREKING.

1. - Burgerlijke zaken. - Personen
tegen wie men zich kan voorzien. - De
vdorziening is ten aanzien van een partij
slechts ontvankelijk in zoover de bestreden beslissmg over een betwisting tusschen eischer en die partij heeft uitspraak
gedaan; eischer is niet ontvankelijk om
zijne voorziening te richten tegen een
partij, indien hij niet tegen deze condusie genomen heeft voor den rechter,
d,ie ten gronde uitspraak deed, of indien
dez& geen conclusie genomen heeft tegen
eischer, indien, bijgevolg, het bestreden
arrest geen veroordeeling van eischer ten
voordeele van de andere partif inhoudt
<lf geen enkele door eischer tegen de and.ere partij aangevoerde vorderihg verwerpt.
22 October 1942.
124
2. - Burgerlijke zaken. --,--- Personen
tegen wie men zich kan voorzien. -Wanneer het overlevingspensioen van de
tweede echtgenoote van een overleden
ambtenaar moet verminderd worden ten
beloope van het bedrag van het pensioen
dat aan de eerste echtgenoote werd verleend, is de tweede echtgen?ote niet ontvankelijk om tegen de eerste haar voorziening te richten betreffende het arrest
d,at het recht van de eerste erkent en,
<lm deze reden, het pensioen van de
tweede vermindert, indien de twee echtgenooten geen conclusie hebben genomen,
de eene tegen de andere, v66r den rechter
die ten gronde uitspraak deed, en indian;
dientengevolge, het bestreden arrest er
zich bij beperkt de rechten van elke echtgenoote ten aanzien van den schuldenaar
te regelen.
22 October 1942.
124
3. Beslissing waartegen de voorziening kan worden ingesteld. - Arrest
van het Hof van beroep gewezen op het
beroep tegen een beslissing van den gouverneur, u1:tspraak doende als administratieve jurisdictie in tweed en aanleg
v oorziening ontvankelijk. - Is ontvankelijk
de voorziening tegen het arrest van het
Hof van beroep, gewezen over het beroep
tegen de uitspraak van den gouverneur
recht doe:i:tde als administratieve juris"
dictie van tweeden aanleg. (Besluit van
15 Februari 1941, artt. 18, 19 en 21.)
30 Maart 1942.
34
4. -'-- Strafzaken. - Kamer van inbeschuldigingstelling die niet ontvankelifk
0

-
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verklaart het veTzet van beklaagde tegen een
beschikking, die hem naar de correctioneele
rechtbank verwijst wegens een misdriff en
zich bovendien onbevoegd verklaa1·t om een
aanvullend, doo1· beklaagde gevraagd onVoorziening ontderzoek te bevelen. vankelijk en gegrond. - Is ontvankelijk
en gegrond de voorziening door beklaagde
ingesteld tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, dat niet ontvankelijk verklaart het verzet van dezen
beklaagde tegen een beschikking van de
raadkamer, welke hem naar de correctioneele rechtbank heeft verwezen en
zich bovendien onbevoegd heeft verklaard om een dom:, den beklaagde gevraagd aanvullend onderzoek te bevelen.
4 November 1942.
137
5. - Strafzaken. - Voorziening tegen
een arr·est van de kamer van inbeschuldi•
gingstelling, het'U}elk niet ontvankelifk verklaart het verzet van beklaagde tegen een
beschikking, die er zich bij bepaalt hem
naar de rechtbank te verwijzen wegens een
wanbedriff. - Niet ontvankelijk. - Is
niet ontvankelijk, v66r het def\nitief,
arrest, de voorziening door beklaagde'
ingesteld tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, waarbij niet·
ontvankelijk wordt verklaard het verzet
van dezen beklaagde tegen een beschikking van de raadkamer, die er zich bij
bepaald heeft hem naar de correctioneele
rechtbank te verwijzen op grond van een
wanbedrijf. (Wb. v. Strafv., art. 416.)
137
4 November 1942.
§ 2. -

MIDDELEN TOT VERBREKING.

6.- Arrest dat enkel over de burgerlijlce
belangen der partijen uitspraak doet. Beweerde schending van het gewijsde in
strafzaken. - Exceptie niet opgeworpen
voor den rechter, die ten grande uitstpraak
deed~ - Nieuw middel. - Wanneer aileen
de burgerlijke belangen van de partijen
ter behandeling zijn gebracht, kan de
exceptie van het gewijsde in strafzaken
niet voor de eerste maal v66r het Hof van
ve:rbreking worden opgeworpen.
4 November 1942.
138
7.- Burgerlijke zaken.- Middel door
eischer niet aangevoerd voor den recht§r
Middel voor den rechter aangevoerd door
een andere partij.- Arrest over dit middel
uitspraak doende door een beslissing die
gemeen is aan eischer. - M iddel kan niet
geweerd worden als nieuw middel. - Een
middel mag niet worden afgewezen als
nieuw middel, omdat het door eischer
niet werd aangevoerd v66r den ten gronde
oordeelenden _rechter,· wanneer het be~
0

-
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streden arrest, bij beslissing die aan den van het koninklijk besluit van 25 Aueischer ge1neen is, uitspraak heeft gedaan gustus 1937 betreffende de politie van de
over dat middel, hetwelk door een andere spoorwegen, is drie jaar, tot aan de defipartij werd aangevoerd. (Stilzwijgend nitieve beslissing van den rechter, die
· over de publieke vordering uitspraak
aangen01n.en.)
22 October 1942.
124 doet.
7 October 1942.
115·
8. - Burgerlijke zalcen. - A1·rest dat
te1t ctanzien van den scht~ldenaar en van
2. - Valschheid in gesch?-iften. - Ge~
elke der twee opvolgende echtgenooten van bruik.- Normale en doo1· den ve1·valscher
ee·n ove1·leden ambtenaar de 1·echten van voorziene voo1·zetting. -· V erjm·ing begint
deze op een ove1·levingspensioen regelt. ·slechts te loopen te rekenen v.an het geb1·uik.
An·est dat het ·recht van de eerste echtge- - Wanneer het gebruik van een valsch
noote erkent en de1·halve het pensioen van geschrift de normale voortzetting is van
de tweede echtgenoote vermindert. - V oor- de valschheid en door den vervalscher
ziening van de tweede echtgenoote te(jen den zelf werd voorzien, begint de verjaring
schuldenaa1·. - Middel tot betwisting_ van ten aanzien van den vervalscher slechts
het 1·echt van de ee1·ste echtgenoote 9P een te loopen te rekenen van het gebruik van
pensioen.- Middel ontvankelijk.- Wan- het valsche stuk.
neer het bestreden arrest, dat tenaanzien
18 November 1942.
143
van den schuldenaar en van de twee op3.- Meer misd1·ijven die de uitvoe1·ing
volgende echtgenooten yan een over1e- van een eenig misdadig opzet vo1·men. Gten ambtenaar de rechten regelt van elke V erjaring begint slechts te loopen te 1·ekenen
dezer echtgenooten op het overlevings- van het laatste misdrijf.- Wanneer meer
·pensioen, het recht van de eerste echtge- misdrijven de uitvoering zijn van een
noote op een pensioen erkent en om deze eenigmisdadig opzet en derwijze slechts
reden het pensioen van de tweede echt- een enkel n1.isdrijf vormen, begint de vergenoote vermindert, is laatstgenoemde jaring van de publieke vordering ten aanechtgenoote ontvankelijk om, tot staving zien van al de misdrijven slechts te laovan haar voorziening tegen den schulde- pen te rekenen van het laatste misdrijf.
naar, een middel in te roepen, hetwelk (Strafwetb., art. 65.)
het recht van de eerste echtgenoote be18 November 1942.
146
twist.
4. Wet van 15 Decembe1· l937,
22 October 1942.
124
artikel 67. - Misdrijf.- Ve1·jaring van
9 . - Burgerlijke zaken.- Middel aan- de publieke vorde1·ing. Te1·mijn van
voerend dat een vo?·mve?·eischte. door den -een jaar. - Vertrekpunt van dezen terrechter werd verzuimd. - Verzuim blijkt mijn. - De publieke vordering, uitgeniet uit de best1·eden bllslissing. - Houden oefe:ri.d wegens het misdrijf voorzien bij
van zittingsblad niet voorgeschreven. artikel67 der wet van 15 December 1937,
Middel dat feitelijken grondslag _mist. betreffende de verzekering tegen ouderMist feitelijken grondslag het middel dat dom en vroegtijdigen dood, verjaart do01•
tegen den rechter, die over de zaak ten het verloop van een jaar.
gronde beslist heeft, aanvoert dat hij verDeze termijn begint met den dag waarzuimde een gedelegeerde van het bestuur op het dienstcontract heeft opgehouden,
van het zeewezen te hooren, dan wanneer tenzij het misdrijf gepleegd werd door een
dit verzuim niet blijkt uit de tot staving werkgever die, op het oogenblik van het
van de voorziening overgelegde stukken ophouden van het dienstcontract, nog
en het v66r den rechter gehouden zittings- het geheel of een gedeelte van de bij toeblad niet werdt vertoond.
passing van artikelen 3, 7 en 63 der wet
12 Augustus 1942.
91 van 15 December 1937 te verrichten
afhoudingen onder zich houdt. In dit
VERJARING IN STRAFZAKEN.
geval begint de termijn van een jaar
1.- Strafzaken.- Misd1·ijftegen art·i- slechts te loopen te rekenon van den dag
kel 6 van het koninklijk besluit van 25 Au- waarop de afhoudingen aan het vergustus 1937. - Oorrectioneele strafjen bij zekeringsorganisme zijn overgedragen.
de wet voorzien. - V erjaring van de pu- (Wet van 15 December 1937, art. 69.)
blieke vorde1·ing en van de burgm·lijke V01'·
De publieke vordering uitgeoefend
dering is degene die geldt te1· zake van wegens een misdrijf, voorzien bij arti.
wanbedrijveri. - De termijn der verja. kel 67 der wet van 15 December 1937,
ring van de publieke vordering en van en gepleegd door den aangestelde van
de burgerlijke vordering, ten aanzien den werkgever, verjaart door verloop
van een misdrijf bestraft bij artikel 6 van een j aar te rekenen van den dag
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waarop het dienstcontract heeft opgehouden, ook dan wanneer de werkgever
nog het bedrag van de bij toepassing van
de artikelen 3, 7 en 63 verrichte afhoudingen onder zich heeft.
ll Februari I942.
16
5.- Strafzaken.- Scho.rsing van den
termijn vom· de verschijning, verleend aan
de onder de wapenen geroepen burgers. Wet. van 24 Juli 1939, artikel 3, 2°. W ettelij ke hinde1·nis voor het openbaw·
ministerie om de publieke vordering te do en
vonnissen. - Grand tot opschor·sing van
de verjaring van die vordering. - De
schorsing van den termijn voor de verschijning v66r het vonnisgerecht, voorgeschreven bij artikel 3, 2°, van de wet
van 24 Juli 1939 ten voordeele van zekere
onder de wapenen opgeroepen burgers, is
ten aanzien van het openbaar ministerie,
behalve in het geval waarin de belang
hebbenden van het door deze wet verleend voordeel afstand doen, een wettelijke hindernis om de publieke vordering
te doen vonnissen; en !evert derhalve
g:rond op tot schorsing van de verjaring
van deze vordering. (Wet van 17 April
I878, art. 27.)
14 October 1942.
116

VERKEER.
1. - V e1·keersvoorr·ang toegekend aan de
voeTtuigen op. rails. - Dmagwijdte. - De
__verkeersvoorrang, toegekend aan de voertuigen op rails die tot de exploitatie van
de geconcessioneerde diensten dienen, is
niet onbeperkt; hij brengt voor de voet-.
gangers en weggebruikers geen. andere
verplichting mede dan uit- te wijken, desnoods stil te staan om voertuigen op rails,
die aankomen, door te laterr. (Kon. besl.
van 1 Februari I934, art. 26; kon. besl.
van I7 J anuari I936, art. 5.)
8I
. I Juli 1942.
2 . - Sneb·ijdend weggebruiker.- Vermogen om het midden der baan te volgen.
Voorwaar·den. - De toepassing van
artikel 28 van het koninklijk besluit van
I Februari I934, luidens hetwelk de snelrijdende weggebruiker, indien de baan
vrij is en .een aanvullende verordening
het niet verbiedt, het midden der baan
mag volgen, is onderworpen aan de voorwaarde dat de weggebruiker zich in
vlakke veld bevindt.
2 September I942.
95
3. - Vaststelling dat een openbare weg
de verlenging is van een anderen. - Vaststelling gegrond op ·de ·Zigging van de
plaats op het oogenblik van het misdrijf. Wettelijk. - De rechter kan wettelijk,
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ten einde vast te.stellen dat een openbare
weg de verlenging is van een anderen,
steunen op omstandigheden betreffende
de•Iigging van de plaats op het oogenblik
van het misdrijf.
7 October 1942.
113
4. - VoorTang verleend door· w·tikel 54
van den W egcode. - Ontslaat den gebruiker van den hoofdweg niet van de ver-plichting de noodige voorzorgsmaatregelen te.
tretfen- De verkeersvoorrang, door
artikel 54 van het koninklijk besluit van
I Februari I934 verleend aan den gebruiker van den hoofdweg, ontslaat dezen
niet van· de -verplichting om de door de
omstandigheden geboden voorzorgsmaatregelen tot het voorkomen van een botsing te nemen.
23 September I942.
106 ·

5. - Bes~uurder· van een voe1·tttig wil
zijn richting wijzigen. - Teeken te geven
aan de andere weggebruikers.- Ver·plich"
ting. van algemeenen .aw·d . .- De bij artikel 96, I 0 , van het koninklijk besluit van
1 Februari 1934 voorgeschreven verplichting, luidens welke de bestuurder van
een voertuig, die van richting wil veranderen, gehouden is daarvan door een teeken de andere weggebruikers te verwittigen, is een voorzorgsmaatregel van a.lgemeenen aard, die moet worden nageleefd,
welke ook de rechten en verplichtingen
wezen, die wettelijk voor de weggebruikers uit htm onderscheidenlijken
stand voortvloeien.
2I ~ei 1942.
62
VERKRACHTING.
Beg1·ip. - De verkrachting verschilt
van de aanranding der eerbaarheid door
middel van geweld of bedreiging slechts
door haar doel : het sexueel genot van
den dader ; door haar uitwerksel : het
voltrekken van de sexueele daad, en
door den graad van onzedelijkheid die
zij onderstelt ; de verkrachting van een
bepaald persoon is derhalve niets anders
dan een aanranding der eerbaarheid gepleegd op dezen persoon en waarbij zich
bijzondere bestanddeelen voegen, die
aan het feit een onderscheiden strafrechtelijk karakter verleenen.
I3 ~ei I942.
57
VERLATING VAN FAMILIE.
Artilcel 391bis van het Stmfwetboek. Echtgenoot veroor·deeld tot betaling van
onderhoudsgeld aan zijn echtgenoote.· Beslissing in kracht van gewijsde gega.an.
V1'ijwillige niet-uitvoering gedtt1·ende
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twee maanden.- Misdrijf.- Vorde1·ing
tot vermindering .van de onderhoudsuitkee1·ing. Ve1·worpen door een vonnis
vatbaa1· voor verde1· beroep. -'--- Omstandigheid die geen invloed heeft op de verplichting van eischer om het onderhoud uit te
keeren. - De echtgenoot die, nadat hij
door een rechterlijke uitspraak, waartegen geen beroep of verzet mogelijk is,
veroordeeld is om aan zijn echtgenoote
onderhoudsgeld uit te keeren, vrijwillig
gedurende meer dan twee maanden in gebreke blijft de termijnen er van te kwijten, overtreedt artikel 391bis van het
Strafwetboek. De omstandigheid dat hij
Ben vordering heeft ingesteld tot vermindaring van de onderhoudsuitkeering, vordering die werd afgewezen door een voor
verder beroep vatbELar vonnis, ontslaat
hem niet van de verplichting voort te
gaan met de tenuitvoerlegging van de uitspraak, die het bedrag van de onderhoudsuitkeering heeft bepaald. (Wet van
14 Januari 1928, art. 1; wet van 17 Januari 1939, art. I.)
20 Mei 1942.
61
VERV ALSCHING VAN VOEDINGSMIDDELEN. - Zie VoEDINGSMIDDELEN.
VERWIJZING NAAR EEN ANDERE
RECHT BANK.
1. - Gewettigde verdenking. - Strafzaken,___.:. Verzoekschrift waarvan beklaagde
kennis heeft gekregen. - Omstandigheden
van dien aard dat zij bij de partijen wantrouwen kunnen doen ontstaan aangaande
de st1·ikte onpartijdigheid van de rechtbank.
- Kennisneming aan de 1'echtbank onttrokken door het Hof van verbreking. Verwijzing naar andere rechtbank van
dezelfde hoedanigheid. W anneer in
strafzaken uit een verzoekschrift wegens
gewettigde verdenking, waarvan beklaagde kennis heeft gekregen, en uit de
overgelegde stukken tot staving, is gebleken' dat er omstandigheden bestaan
van zoodanigen aard dat zi'j bij de partijen gewettigden argwaan kunnen verwekken nopens de strikte onpartijdigheid
betreffende de door de kennisnemende
rechtbank te verleenen beslissing, onttrekt het Hof van verbreking de kennisneming aan deze rechtbank en verwijst
het de zaak naar een andere rechtbank
van dezelfde hoedanigheid. (Wp. v. Strafvordering, artt. 542, 544 en 545.)
15 April 1942.
'
39
2. - Gewettigde verdenking. - Strafzaken. :.....,. V erzoekschrift ingediend door het

VOEDINGSMIDDELEN.

openbaa1· ministerie. - Beklaagde heeft
daarvan geen kennis gekregen. - Hof van
verb1·eking niet gehouden te.bevelen dat het
verzoekschrift aan beklaagde zal wonlen
medegedeeld of dat een ande1·e voorbereidende maatregel zal plaats hebben. W anneer in strafzaken een verzoekschrift
wegens gewettigde verdenking is ingediend door het openbaar ministerie, van
welk verzoekschrift beklaagde geen ken.,
:qis heeft gekregen, is het Hof van verbreking niet gehouden de mededeeling
van het verzoekschrift of eenigen anderen
voorbereidenden maatregel te bevelen,
indien zulks niet noodzakelijk blijkt te
zijn. (Wb. v. Strafv., artt. 542, 544, 545
en 547.) (Stilzwijgend aangenomen.)
15 April 1942.
40
VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN.
1. - Cor1·ectioneel te maken misdaad.
- V ermelding van de verzachtende omstandigheden vereischt. - Een beklaagde
is slechts geldig naar de correctioneele
rechtbank verwezen wegens een misdaad,
indien de beschikking van de raadkamer
de verzachtende omstandigheden vermeldt, op grond waarvan zij. verklaart
dat er aanleiding bestaat om slechts een
correctioneele straf uit te spreken. (Wet
van 23 Augustus 1919, art. 3.)
7 October 1942.
ll4
2. - Strafzaken. - Beklaagde door de
· 1'aadkamer verwezen· naar de correctioneele
rechtbank wegens een misdaad, zonder opgave van verzachtende omstandigheden. Correctioneele rechtbarik moet zich onbevoegd verklaren. Wanneer een beklaagde naar de correctioneele rechtbank
werd verwezen wegens misdaad, zonder
dat in de beschikking tot verwijzing de
verzachtende omstandigheden worden
vermeld, op grond van welke er aanleiding bestond om slechts correctioneele
straffen uit te spreken, heeft het ontbreken van deze wezenlijke vaststelling
tot gevolg dat het misdrijf zijn aard van
misdaad behoudt en moet de correctioneel~ rechtbank zich onbevoegd verklaren.
7 October 1942.
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VOEDINGSMIDDELEN ..
Vervalsching van voedingsmiddelen.
Misdrijf.- Voorwaarden.- Artikel500,
alinea 2, van het Strafwetboek, bestraft
de vervalsching van de tot voeding
geschikte waren of dranken, onafhankelijk van elken verderen verkoop of elk
verder slijten, op voorwaarde echter dat
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4. -:- B_~rafzaken. - Deelneming aan
een mtsdr~Jf. - Rechte1· heeft niet de bestanddeelen van deze deelneming vastgesteld. - Veroordeeling niet met redenen
VONNISSEN EN ARRESTEN. omkleed. - Is niet met redenen omkleed
Zie REOHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. de veroordeeling uitgesproken om « als
dader, mededader of medeplichtige » het
;HOOFDSTUK I.
wanbed:ijf_ van oplichting te hebben geVonnissen en arresteninhetalgemeen. pleegd, mdwn de rechter niet het bestaan
heeft vastgesteld van de bestanddeelen
Vormen.
die de deelneming aan een wanbedrijf
1. --,- Strafzaken. - Rechter niet gehou- wettelijk strafbaar :rhaken. (Grondwet,
<flen in zijn beslissing den inhoud van de art. 97; Strafwb., artt. 66 en 67.)
te1· terechtzitting gegeven vorderingen van
4 Maart 1942.
22
het openbaar ministe1·ie te vermelden. 5.
·
Kinderrechte1·
verklaa1·t
een
minGeen enkele wetsbepaling verplicht den
rechter in zijn beslissing van veroordee- derja1•ige schuldig aan diejstal als « dader,
ling den inhoud van de ter terechtzitting mededade1· of medeplichtige », zonde1· nagegeven vorderingen van het openbaar dere aanwijzing. - Gebrek aan redenen.
- Is niet wettig met redenen omkleed
ministerie te vermelden.
15 April 1942.
45 de beslissing van den kinderrechter die
een minderjarige, beneden den leeftijd
;2. - Strafzaken. - Beslissingen van de
van zestien jaar, schuld.ig verklaart aan
onderzoeksgerechten uitspraak doende over · diefstal, gepleegd· als « dader, mededader
de voorloopige hechtenis. - Geen betwis- of medeplichtige », zonder nader aan te
ting aangaande den datum dm· feiten die wijzen door welke daad van rechtstreekhet bevel tot aanhouding rechtvaa1·digen. sche medewerking of van medeplichtigVe1·melding van dezen datum in de be- heid die minderjarige zich aan bedoeld
slissing niet vereischt bij de wet. - De misdrijf heeft schuldig gemaakt.
'
onderzoeksgerechten, die over de voor4 November 194,2;
135
loopige hechtenis uitspraak doen, zijn
slechts gehouden in hun beslissingen den , 6 . .- Strafzaken. - Ve1·ja1·ing van de
datum van de feiten, die het bevel tot publMke vorde1·ing. - Geen conclusie. Uit arrest en gedtngstukken gebleken dat
aanhouding wettigen, te vermelden, wanneer, aangaande dezen datum een betwis- verjaring niet verkregen was. - Rechtm·
ting oprijst, die de ontvankelijkheid van n~et verplicht in het bijzonder op dit ptmt
u~tleg te geven. De rechter is niet; gede publieke vordering betreft.
,23 September 1942.
104 houden in het bijzonder uit.Lygging te
verstrekken aanga~;~.nde de verjaring van
de publieke vord(lring, wanneer geen
HOOFDSTUK II.
enkele conclusie op· dat punt werd genaRedenen van de vonnisse~
men en uit de vaststellingen van de been arresten.
~lissing en de stukken der rechtspleging
§ l. REDENEN ; GEBREK AAN REDENEN. IS gebleken dat de verjaring niet bereikt
was.
3. - Strafzaken. - Beslissing die, in
18 Maart 1942.
28
ham· feitelijke redenen, geen uitspraak doet
7. - Strafzaken. - Verjaring van d(}
ove1• het bestaan van een der bestanddeelen
· van het misdrijj. - Rechtelijke reden ge- publieke vordering. - Geen conclusie. steund op de wetsbepaling die het misdrijj Handeling van de 1'echtspleging w.aaruit
omschrijjt. - Dubbelzinnige redl3nen die blijkt dat de verjaring niet werd be1·eikt.aan het Hof van verbreking niet toelaten Rechter niet gehouden die in zijn beslissing
zijn controle uit te oefenen. - De beslis- te vermelden. - Bij gebreke van dessing die niet in feite uitspraak doet over betreffende conclusie is de rechter niet
het bestaan van een der bestanddeelen gehouden in zijn beslissing van veroorvan het misdrijf, en er zich bij beperkt de deeling de handelingen van de rechtswetsbepaling, die het misdrijf omschrijft, pleging te vermelden, die de verjaring
te vermelden om de veroordeeling van van de pul;>lieke vordering hebben geden beklaagde te staven, steunt op dub- stuit, indien de stuitende aard van c;lie
belzinnige redenen welke aan _het Hof handelingen .niet afhing van de beoorvan verbreking niet toelaten zijn con- deeling van een feitelijk bestanddeel.
15 April 1942.
42
trole uit te oefenen. Zoodanige beslis8.- Strafzaken.- Arrest dat een vraag
sing schendt artikel 97 der Grondwet.
25 F~Jbruari 1942.
22 tot eerhe1·stelling ve1·werpt. - Verwerping
die waren of dranken bestemd wezen om
verkocht of gesleten te worden. ,23 September 1942.
108
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gegmnd op de enkele verklMing c· dat aan bewij8voering te beantwoorden. - De veral de voorsclwiften en voorwaarden de1· wet plicbting om de vonnissen met redenen
van 25 Ap1·il 1896 niet voldaan is».'·- te om.kleeden brengt niet de verplicbting
Arrest niet wettelijk met redenen omkleed. mede om te antwoorden op al de door
- Is niet wettelijk met redenen omkleed de partijen aangebrachte bewijsvoering.
het arrest dat, om een vraag tot eerher22 October 1942.
124
stel te verwerpen, er zich bij bepaalt vast
12. - Strafzalcen. - Benaming van het
te stellen dat niet aan al de voorschriften feit in de termen van de wet. ~ Geen conen voorwaarden van de wet van 25 April clusie. V e?'Oo?·deeling wettelijlc met
1896 is voldaan, zonder tevens de voor- redenen omlcleed. - Bij gebreke van conschriften die niet werden nageleefd en clusie omkleedt de rechter zijn uitspraak
de voorwaarden die niet werden vervuld, van veroordeeling wettelijk met redenen,
te vennelden.
wanneer hij in de termen van de wet het
2 September 1942.
96 bestaan van de bestanddee~en van het
9. - St1·ajzaken. - Ve1·oordeeling om misdrijf vaststelt.
geweigerd te hebben gevolg te geven aan de
27 Mei 1942.
63
opeischi~g van een burgemeeste?' tot aan13.- Strafzalcen:- Oonclusie genomen
vulling van de boe1·enwacht . ...:.. Regelmatig- vo61· den eersten ?'echte?'. - Niet he1·haald
heicl van cle opeisching niet vastgesteld. in be1·oep.- Geen verplichting voor ?'echte?'
Geb1·ek aan 1·edenen. - Is niet wett_elijk in beroep e1· op te antwom·den . .- Het Hof
met redenen omkleed de beslissing waar- van beroep is niet gebouden te antwoorbij wordt veroordeeld wegens weigering den op de conclusie, die y66r den eersten
gevolg te geven aan de opeiscbing" door recbter werden genomen, maar v66r het
-een burgemeester gedaan tot aanvulling Hof niet werden herhaald.
van de vrijwillige boerenwacht, wanneer
ll November 1942.
140
noch uit die beslissing, noch uit eenig
14.Stmfzaken.
OonClusie
genomen
stuk van de recbtspleging volgt dat de
opeisching werd gedaan in de vormen en v661· .den eersten Techte?'.- Niet he1·nieuwd
in de voorwaarden vereischt door het be- v661· ?'echtM' in beToep. - Deze is niet gesluit van 4 Augustus 1941. (Grondwet, houclen eT op te antwooTden. - Het Hof
van beroep is niet gehouden te antwoorart. 97.)
·
25 November 1942.'
146 den op conclusies die v66r den eersten
10. - Strafzaken. - Onmogelijkheid recbter werden genomen, maar v66r het
voor het Hof zijn controle uit te oefenen ove1· Hof niet werden herhaald.
18 Maart 1942.
28
de wettelijkheid van de beslissing. - Ge15.Stmfzaken.
Oonclusie
alle
bcb?·ek aan 1·edenen. - Is niet, overeenkomstig artikel 97 van de Grondwet, met wijslcmcht van een feitelijk gegeven beredenen omkleed het arrest waarbij het twistencl. - ArTest uitsluitencl gesteuncl op
Hof van berocp, om de a:;tn een beklaagde ancle1·e gegevens . - Oonclusie die niet beantten laste gelegde feiten te vonnissen woo?·d moest woTden. - W anneer v66r den
waarvan bet slechts had kunnen kennis rechter een conclusie werd genomen streknernen mtione loci, als samenhangend met kend tot betwisting van alle bewijsaan een anderen beklaagde ten laste ge- waarde van een feitelijk gegeven, moest
legde feiten, er zicb toe bepaalt vast te het arrest, dat uitE>lnitend steunt op anstellen dat de twee beklaagden samen dere gegevens, niet, om met redenen
vervolgd werden; deze enkele reden laat omkleed te zijn, bepaaldelijk antwoorden
op die conclusie.
niet toe na te gaan of het Hof in feite
18 Maart 1942.
28
geoordeeld heeft dat de misdrijven
16. -' Stmfzaken. - Oonclusie streksamenhangend waren; of wel of het Hof
in recbte geoordeeld heeft dat bet, be- lcend tot het doen plaats hebben van een
voegd zijnde ratione loci ten aanzien van bvjlcomend onderzoek. - RechteT vermelclt
een der beklaagden, eveneens bevoegd dat hij zich voldoencle ingelicht acht. was ten aanzien van den anderen enkel . Oonclusie impliciet veTWoTpen. - Beslisdaardoor dat deze ter ielfder tijd als sing wettelijk met nclenen omkleecl. eerstgenoemden vervolgd werd en zonder Door in zijn beslissing vaststellingen te
dat eenige andere vporwaarde vereischt vermelden waaruit blijkt dat hij zich voldoende ingelicht acht, 'verwerpt de rechwerd.
10 JHni 1942.
73 ter impliciet de conClusie er toe strekkend
om een bijkomend onderzoe;k te bekomen.
§ 2. - CONCLUSIE. - BEANTWOORDlNG.
Zoodanige beslissing is wett6lijk met rede11. - Burgerlvjke zaken. - Geen ver- nen omkleed.
15 April 1942.
45
plichting al de door partijen voorgebmchte
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17. - St1·afzaken. - Aangehouden beJclaagde vraagt zijn invrijheidstelling. Oonclusie waarbij slechts feitelijke omstandigheden worden aangevoerd. -Arrest
vaststellend dat die omstandigheden niet
van dien aard zijn dat zij de invrijheidstelling wettigen en dat het openbaar be-_
lang de handhaving van· de hechtenis vereischt. - A1·rest wettelijk met redenen omkleed. - Is wettelijk met redenen omkleed en is niet dubbelzinnig het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
dat, uitspraak doende op de conclusie
waarin beklaagde enkel feitelijke omstandigheden aanvoert tot staving van
zijn aanvraag tot invrijheidstelling, vaststelt dat d_eze omstandigheden niet van
zulken aard zijn dat zij de invrijheid.stelling wettigen en dat het openbaar belang de handhaving van d_e hechtenis
vereischt. (Wet van 20 April 1874, _
artt. 5 en 7; wet van 29 Juni 1899.)
104
23 September 1942.
18. - Strafzaken. - Redenen die of
-wel zich tegenspreken of wel op de conclusie niet antwoorden. Geb1·ek aan
1·edenen. - Is niet wettelijk met redenen
omkleed het arrest dat op de conclusie
van beklaagde ingaat met redenen die
-of wel zich tegenspreken, of wei het-ingeroepen verweermiddel onbeantwoord !aten. (Grondwet, art. 97.)
28 Januari 1942.
12
19. - Burgerlijke zaken. -Appellant
bij conclusie aanvoerend dat de redenen en
het beslissend gedeelte van het vonnis a quo
met elkande1·_ onvereenigbaar zijn. - Ar-rest neemt de redenen van den eersten
-rechter aan. - Arrest niet met redenen
omkleed.- Is niet met redenen omkleed,
overeenkomstig artikel 97 van de Grandwet, het arrest dat enkel de redenen van
den eersten rechter aanneemt en dezes
beslissihg bevestigt, dan wanneer de
appellant bij conclusie aanvoerde dat de
redenen en het beslissend gedeelte van
het vonnis a quo met elkander onvereenigbaar waren.
2 April 1942.
39
20. - Strafzaken. ---,- Beklaagde voert
bij conclusie aan dat het misdrijf het bestaan vereischt van een bestanddeel dat ter
zake ontbreekt. -Arrest enkel vermeldend
dat de telastlegging bewezen is. - Dubbelzinnige reden. - Niet met redenen omkleed. - Wanneer beklaagde bij regelmatig genomen conclusie aanvoert dat
het misdrijf het bestaan vereischte van
een bepaald bestanddeel, dat te zijner
zake niet aanwezig is, is met dubbelzinnige redenen, derhalve niet met rede-

29

nen omkleed het arrest van veroordeeling
dat enkel vaststelt dat de telastlegging
bewezen werd door het voor het Hof van
beroep gedane onderzoek. (Grondwet,
art. 97.)
54
6 Mei 1942.
21. - Strafzaken: - Ar1·est van veroordeeling. - Oonclusie van beklaagde.
- Hoofdconclusie en bijkomende conclusie
waaruit eischer afleidde dat er geen misdrijf was. - Hoofdconclusie beantwoord.
- Bijkoinende conclusie onbeantwoord. Arrest niet met redenen omkleed. - Is niet
wettelijk met redenen omkleed het arrest dat, na de hoofdconclusie van beklaagde te hebben verworpen, dezen veroordeelt zonder antwoord te geven op de
bijkomende conclusie, waarbij een middel van verweer werd aangevoerd, er toe
strekkend te doen verklaren dat er geen
strafbaar misdrijf bestond. ( Grondwet,
art. 97.)
121
21 October 1942.
22. - Strafzaken. - Burgerlijke vordering. - Oonclusie niet beantwoord. V onnis niet wettelijk met 1·edenen omkleed.
- Is niet wettelijk met redenen omkleed
het vonnis dat den eisch van de burgerlijke partij gegrond verklaart, zonder de
door beklaagde in zijn regelmatig genamen conclusie opgeworpen verweermiddelen te beantwoorden. (Grondwet, artikel 97.)
2 September 1942.
97
23. - Strafzaken. - A1·rest waa1·bij de
internem·ing van eischer in een bijzondere
instelling wordt bevolen. - Oonclusie van
eische~· bewerend dat die internee1'ing niet
mocht bevolen worden. - Oonclusie niet
beantwoord. - Arrest niet met redenen
omkleed. Werd niet wettelijk met
redenen omkleed het arrest waarbij de
interneering van eischer in een bijzondere instelling wordt bevolen, zonder dat
het de conclusie beantwoordt, waarin
eischer aanvoerde dat deze interneering
niet mocht worden bevolen. (Grondwet,
art. 97.)
113
7 October 1942.

24. - Stmfzaken. - Beslissing beantwoo1·dt niet een bij concl~tsie voo1·gedragen
verweermiddel. - Niet wettelijk met redenen omkleed. - Is niet wettelijk met
redenen omkleed de beslissing die een
partij veroordeelt tot betaling van een
onderhoudsuitkeering, zonder een door
deze partij bij conclusie voorgedragen
verweermiddel te beantwoorden. (Grandwet, art. 97 .)
17 September 1942.
102

30

VOORLOOPIGE HECHTENIS. -

25. - Bu1·ge1·lijke zaken .. - Pm·tij aanvoerend dat de ve1·antwoordelijkheid van de
tegenpartij e1·kend werd door een voorgaand
vonnis, dat definitief is en in kracht van
gewijsde is gegaan. - Beslissing er zich
bij bepe1·kend te verklaren dat een tusschenvonnis den rechter, die het heeft gewezen,
niet bindt. - Beslissing niet met 1·edenen
omkleed. - Beantwoordt niet de conclusie en is derhalve niet wettelijk met
redenen omkleed de beslissing die, dan
wanneer een partij bij conclusie aanvoerde dat het beginsel van de verantwoordelijkheid der tegenpartij werd erkend door een voorgaand v·onnis, dat
definitief is en in kracht van gewijsde is
gegaan, er zich bij bepaalt te verklaren
dat een: tusschenvonnis den rechter, die
het gewezen heeft, niet bindt. (Grondwet,
art. 97.)
17 September 1942.
103
VOORLOOPIGE HECHTENIS.
1. - Bevel tot aanhouding. - Datum
de1· feiten. - Opgave niet bij de wet vereischt. - Geen enkele wet schrijft voor
dat het bevel tot aanhouding den datum
van de feiten, waarom het werd verleend,
moet vennelden.
23 September 1942.
104

2. - 'Voorloopige invrvjheidstelling onder borgtocht. - Zekerheid niet verleend.
V oorwaarden tot het behoud van de
hechtenis. · - De beschikking tot invrijheidstelling onder borgtocht maakt de
opheffing van het bevel tot aanhouding
afhankelijk van de verplichting om zekerheid te stellen. Derhalve moeten, niettegenstaande het· bevel tot invrijheidstelling, de formaliteiten vereischt tot het
behoud van het bevel tot aanhouding
verder worden nageleefd, zonder welke
dit bevel zal vervallen. (Wet van 20 April
1874, artt. 4, 5 en 10.)
10 Juni 1942.
72

ZELFVERDEDIGING.

VOORW AARDELIJKE VEROORDEELING.
Vri1'e beoo1·deeling door den 1·echter of
het gepast is een voo1·waa1·delijlce veroordeeling uit te spreken, wannee1· zoodanige
beoordeeling hem toegelaten is. De
rechter is vrij te beoordeelen of het gepast is een voorwaardelijke veroordeeling
uit te spreken, wanneer dit vermogen hem .
door de wet is verleend.
11 Februari 1942.
15-

w
WET.
Terugwerking van de meest gunstige
strafwet. - Regel niet van toepassing op
reglementai1·e maatregelen van veranderlijken en tijdelijken aard. - De regel gesteld in artikel 2, alinea 2, van het Strafwetboek, is niet van toepassing op bepalingen die een reglementeering van veranderlijken tijdelijken aard inhouden, zooals
de reglementeering van de maxima- ·
verkoopprijzen: van de eetwaren en landbouwproducten.
6 Mei 1942.
50

z
ZELFVERDEDIGING.
Daad van zelfverdediging die de perken van de noodzakelijkheid te buiten
gaat en niet in verhouding is tot het
gevaar.- Bindende beoordeeling van den
rechter. - De rechter, die de ingeroepen
exceptie van de wettige zelfv'erdediging
beoordeelt, stelt bindend vast dat de
daad van verweer de perken van de no~d
zakelijkheid is te buiten gegaan e.n n~et
in verhouding was tot de zwaarwwhtlgheid van het gevaar, dat moest worden
afgeweerd. (Strafwetboek, art. 416.)
21 Juni 1942.
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