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1°

VERLATING VAN DEN TOEVERTROUWDEN
POST.
WET
VAN
5 AtlAART 1935. - BURGEMEESTER. - OVERHElD VAN WELKE HIJ AFHANGT.

2°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN.- STUKKEN, ZONDER WAAR·
SCHUWING VAN BEKLAAGDE, AAN DEN BUNDEL
TOEGEVOEGD DOOR OPENBAAR MINISTERIE. TOEVOEGING GESCHIED v66R HET SLUITEN VAN
DE DEBATTEN. J\llOGELIJKHEID VOOR BEKLAAGDE ERVAN KENNIS TE NEMEN. GEE~
SCHENDING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING.

1 o De burgemeester, die, hoofd van het
gemeentebestultr, oolc agent is van de
uitvoenmde rnacht en, in de gemeenten
waa1· geen commissar'ls van po/Atie is
of wanneer deze afwezig of verhindm·d
rnocht zijn, tevens ojjicier van gerechtelijlce poZitie i~ hangt at van de hoogm·e
adrninistmtieve en get·echtelijlce overheden. (Wet van 1 Juli 1860, art. 2;

Wetb. van Strafv., artt. 9, 11 en 279;
wet van 18 Juni 1869, art. 155; wet van
5 Maart 1935, artt. 1 en 4.)
2° De belclaagde lean geen gTief doen gelden op grond van schending van zijn
t·echt van vet'dediging, wanneer het
openbaat' ministerie, zondeT hern te
waarschuwen, aan den bundel, die aan
het H of van beroep is ondeTworpen, den
bundel van een andere t·echtspleging
heeft toegevoegd, en niet gebleken is
dat die stuklcen werden toegevoegd na
het sluiten van de debatten of dat de
belclaagde geen lcennis ervan heett kunnen nemen.
(x ... )
ARREST.

Gelet

op

het

bestreden

arrest

op

iO April 1942 door het Hof van beroep te

gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1 en 4 der wet van 5 Maart 1935
~.uik

VERBA.,

1943. -

1

betreffende de plichten der ambtenaren
in oorlogstijd :
Overwegende dat de aanlegger, burgemeester der gemeente J ... , veroordeeld
werd om, zonder bevel of zonder toelating
van de overheid .waarvan hij afhing, den
hem toevertrouwden post te hebben verlaten;
Overwegende dat hij in hoofdorde houdt
staande, dat de burgemeester, hoofd van
de gemeente, van geen enkele hoogere
overheid afhangt die bevoegd is om hem
bevel of toelating te geven om den zetel
zijner ambtsverrichtingen te verlaten;
dat, bijgevolg, de wet van 5 Maart 1935
op hem niet van toepassing is;
Overwegende dat de burgemeester,
hoofd van het gemeentebestuur, terzelfdertijd een agent van de uitvoerende
macht (wet van 1 Juli 1860, art. 2) en,
in de gemeenten waar er geen politiecommissaris is alsook wanneer deze afwezig
of belet_ is, een odlicier van de gerechtelijke politie is (Wetb. van Strafv., artt. 9
en 11) ; dat hlj als zoodanig afhangt van
de administratieve en gerechtelijke hoogere overheden;
Overwegende dat de aanlegger in bijkomende orde beweert dat hij van den
gouverneur der provincie Namen toelating
heeft gekregen, althans op stilzwijgende
wijze, om zijn post te verlaten;
Overwegende dat deze bevestiging geen
enkelen grond vindt noch in de vaststellingen van het bestreden arrest, noch in
andere stukken der rechtspleging waarop
het Hof acht mag slaan;
Dat het middel niet opgaat in rechte in
zijn eerste onderdeel en in feite in zijn
tweede onderdeel ;
Over het tweede middel : schending van
de rechten der verdediging, doordat het
openbaar ministerie bij den aan het Hof
overgelegden bundel het dossier van een
andere zaak heeft gevoegd betrefl'ende een
derde zonder dat de aanlegger van deze
medecleeling verwittigd werd en zonder
dat hij uitgenoodigd werd kennis ervan
te nemen ;
·

-2Overwegende dat het niet blijkt dat die
stukken na bet sluiten van de debatten
bij den bundel werde:il gevoegd, nocb dat
de beklaagde niet in staat is geweest kenuis ervan te nemen, dat in die omstandigbeden, geen enkele wetsbepaling bet .openbaar ministerie of bet Hof van beroep
verplichtte de verwittiging en de uitnoodigiug te sturen die hij niet gekregen
beeft, en waarDver hij klaagt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven recbtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, bet Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
6 Januari 1943. - 2• kamer. - Voorz'itter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslaggeve·r, H. Fauquel.
GeUjkl'ttidende concl-ltsie, .H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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BEROEP, - STRAFZAKEN. - VONNIS VAN
VRIJSPRAAK. - BEROEP ALLEEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - REOHTER IN B'EROEP
KAN GEEN KENNIS NEMEN VA~ DE . PUBLIEKE
VORDERING.
W annee·r allee-r" de burge·rlij lee partij be. 1·oep heett ingestelcl tegen een vmmis
van vrijsp1·aalc, kan de 1·echte1· in bemep slechts lcennis nemen van de bu1·gerlijlce vo1·dering en mag hij geen veroo1·deeling uitsprelcen op de publieke
vonlering (1).

(PROCUREUR DES- KONINGS TE BERGEN,
T. DUBUISSON.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 7 September 1942 gewezen door de correctioneele rechtbank te Bergen, zetelende in
graad van hooger beroep;
_
Over het middel : schending van artikel 202, 2°, van het W etboek van Strafvordering en van artikel 97 der Grondwet, dDordat de rechter van hooger beroep, bij wien de zaak, door het hooger
beroep van de burgerlijke partij alleen,
aanhangig werd gemaakt, niet alleen over
de burgerlijke belangen heeft gestatueerd,
doch claarenboven, bet vonnis van den
(1) Verbr., 28 Juni 1938 (A•·•·· Verb•·., 1938,
biz. 142; B"ll. en PAsrc., 1938, I, 229).

politierechter heeft gewijzigd waarbij de
beklaagde van de hem ten laste gelegde
betichtingen werd vrijgesproken :
Overwegende dat de politierechtbank te
Bergen, bij vonnis de dato 7 Juni 1942,
Dubuisson heeft vrijgesproken van de betichting van verwondingen bij onvoorzichtigheid aan de burgerlijke partij
Godart, die haar eisch tot schadevergoeding afgewezen zag ;
Overwegende dat, bij gebrek aan hooger beroep van het openbaar ministerie,
het vonnis van vrijspraak een eindvonnis
geworden zijnde, de rechter in hooger beroep, bij wien de zaak, door het hooger
beroep van de burgerlijke partij, aanhangig was gemaakt, nog enkel over de belangen dier partij uitspraak mocht dqen,
en dit voor zoover de gev<)rderde schadevergoeding dDor het misdrijf veroorzaakt
werd, misdrijf waarvan hij het bestaan
moest vaststellen;
-,
Dat, bijgevolg, het bestreden vonnis,
door het .vonnis van vrijspraak te wijzigen en door den beklaagde tot een geldboete te veroordeelen wegens verwondingen bij onvoorzichtigheid, de in het middel bedoelde bepalingen geschonden heeft;
Overwegemle dat de verbreking moet
worden uitgesproken zonder verwijzing,
daar het den eersten verweerder ten
laste gelegd feit strafrechtelijk niet meer
kan beteugeld worden;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis voor zoover het over de
1mblieke vordering statueert; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers der rechtbank
van eersten aanleg te Bergen en dat melding ervan zal gemaakt worden op den
kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; kosten ten laste van den Staat;
zegt dat er geen aanleicling bestaat tot
verwijzing.
'
6 J anuari 1943. - 2" kamer. - Yom·zitte1', H. Hodiim, raadsheer :waarnemencl
voorzitter. - Ym·slaggeve1·, H. Waleffe.
Gel:ijkl·tt~dende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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6 Januari 1943.

DOUANEN EN ACCIJNZEN. -'--- PROCESVERBAAL. - BEWIJSKRACHT. - !DENTITEIT
VAN DEN OVERTREDER AFGELEID UIT VASTSTELLINGEN VAN RET PROCES-VERBAAL. - ARRES'l'
ER ZICH TOE BEPERKEND DEZE GEVOLGTREKKING TE Vl!l&WERPEN. - GEEN SCHENDING VAl'>
DE BEWIJSKRACHT VAN RET PROCES·VERBAAL.
8chendt niet de bew·ijsMacht van het
pmces-verbaal, opgemaakt door de
agenten van de douanen, het a1Test dat.
zonder de persoonlijlce vaststellinge11,
van ae opstellers aan te ralcen, en/eel

3
ae . gevolgtt·ekking vefwerpt, die aoo?'
het vervolgend bestuur uit het procesverbaal werd gemaakt aangaande de
identiteit van den overtrede1· (1). (Alg~
meene wet van 26 Augustus 1822, artlke1239.)
(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. DHONT.)
ARREST.

Om die redenen, het Hof verwerP,t de
voorziening; legt de kosten ten laste van
den Staat.

6 Januari 1943. - 2• kamer. - ·voor" ·
zitte1·, H. Houiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. Ve1·sZaggever, H. Waleffe.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat · generaul.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Luik op 10 December
2• KAMER. - 6 Januari 1943.
1941 gewezen ;
Omtrent het middel : schending van ar1° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
tikel !!311 der wet van 26 Oogst 18:!2 betrefSTRAFZAKEN. ~ BESCHlKKING VAN DE
fende de inning van de invoer-,. ~itvoer
RAADKAMER
DIE NAAR
CORRECTIONEELE
en doorvoerrechten, van de accrJnsrechRECHTBANK, BIJ TOEPASSING VAN HET BESLUIT
ten alsook van het tonnema:;ttsrecht der
VAN 18. NOVEMBER 1940, EEN TOT DE BEVOEGDzeeschepen, doordat het bestreden arrest,
HEID VAN DE MILITAIRE RECHTIJANKEN BEin weerwil der vaststellingen van het proHOORENDE MISDAAD VERWIJST. ARREST
ces-ve1·baal van den tol, aangenomen heeft
VAN ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET HOF VAN
dat er een twijfel bleef bestaan nopens
BEROEP. - NEGATIEF CONFLICT VAN JURISDICden per ~Soon van den misdrijfpleger, al8TIE.
wanneer gezegd proces-verbaal in rechte
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
kracht van bewijs had tot wanneer de
...:.._ STRAFZAKEN, -TOT DE BEVOEGDHEID VAN
valschheid ervan zou bewezen worden :
DE MILITAIRE RECHTBANKEN BEHOORENDIG
Overwegende dat het bestreclen arrest
MISDAAD VERWEZEN NAAR DE CORRECTIONEELE
verklaart dat er uit het onderzoek v66r
RECHTBANK, OP GROND VAN HET BESLUIT VAN
het Hof gedaan gebleken is dat de vast18 NOVEMBER 1940. - CONFLICT TUSSCHEN
stellingen van het proces-verbaal der tolDE BESCHJKKING TOT VERWIJZING EN EEN
beambten een twijfellaten bestaan betrefARREST VAN ONBEVOEGDVE.RKLARING· VAN HET
fende de eenzelvigheid van den persoon
J;IOF VAN BEROEP. - 0NDERZOEK DOOR HET
van den misdrijfpleger;
Ho~· TE DOEN.
Overwegende dat de aldus in het ar~~st
30 OORLOG. - BESLUIT VAN 16 NOVEMBER
uitgedrukte twijfel niet op de werkellJk1942 IJETREF~'ENDE DE BEVOEGDHEID VAN DE
heid sloeg der in het proces-verbaal aanMILITAIRE RECHTllANKEN, WIJZIGEND ARTIgehaalde feiten, doch op het punt te weKEL 1 VAN HET BESLUIT. VAN 18 NOVEMBER
ten of uit de vaststellingen met zekerheid
1940. - WIJZIGING DIE GEEN INVLOED UITbleek dat de v66r het Hof geroepen beOEFENT OP DE ZAKEN ·WAARIN EEN VONNIS -TEN
klaagde dezelfde identiteit had als de daGRONDE, IN EERSTEN AANLEG, WERD UlTGEd_er van het wanbedrijf, voorwerp van- het
SPROKEN ONDER DE HEERSCHAPPIJ VAN HET_
proces-verbaal;
.
ANDERE BESLUIT.
Overwegende dat het dus de persoonlijke vaststellingen der opstellers van het 1° Wan~we1·, bij toepassing van artikeZ 1
proces-verbaal niet zijn die het bestrevan het besluit van 18 November 1940
den arrest van de hand heeft gewezen,
genomen door den secretaris-generaal
doch alleenlijk wat het vervolgende beheer
van het ministerie van justitie, en bedaaruit heeft afgeleid betreffende de eent?'effende de bevoegdheia van de miUzelvigheid _van den overtreder;
taire 1·echtbanken, de raadlcamer een
Overwegende dat daaruit volgt dat het
belclaagde naa1· de co?Tectioneele rechtbestreden arrest met den verweerder vrij ·
bank heett verwezen wegens een ta,t de
te spreken noch de aan het proces-verbaal
bevoegdheid van de ·militaire Techtban·verschuldigde bewijskracht heeft miskend,
ken behoore·nae misaaad., en het Hot
noch de wettelijke in het middel aangevan beroep een aT1·est heett verleend,
duide beschikkingen heeft geschonden;
waa1'bij het ve1·kZaa1·t dat ae correctioOverwegende dat de bestreden beslisneele 1·echtbank niet bevof!gd was om
sing geveld werd op een rechtspleging in
van iteze misdaad lcennis te nelhen, dan
-dewelke de substantieele of op straf van
ontstaat uit deze besUssingen een neganietigheid voorgeschreven rechtsvormen
tiet conflict van jtwisdictie en bestaat er·
werden nageleefd en dat de uitgesproken
g1·ond tot r·egeling van het rechtsgebied.
veroordeelingen overeenkomstig de wet
2° Wanneer een aT1·est van het Hot van
zijn;
beroep ve·rklaa1·d heett .dat de correctioneele r·echtbank onbevoegd was om
(1) Zie V<erbr., 19 .Juli 1921 (Bull. en PAsrc.,
lcennis te nemen van een misdaad, nam·
1921 I 458); 24 Januari 1927 (ibid., 1927, I,
aeze 1·echtbanlc verwezen doo1' ae raad130, 'en'de voetnota 1); 10 Febrmtri 1930 (ibid.,
lcame?·, bij toepassing van. het besluit
19_30, I, 113, en de voetnota).
van 18 N01'embe1' 1940,__ genomen dop1·

4·· ilen sem·etaris-generaaZ van. het minis.· terie van justitie, betreffende de bevoegdhei{t van de militai1·e rechtbanlcen,
onden~oelct het Hot, om het rechtsgebied te 1·egelen, of het jeit tot de be·voegdheid behoorde vim de militaire
.1·echtbanlcen, of a1·tilcel 1 van het be-Shtit van 18 Novembe1· 1940 de lcennisneming e1·vnn opdroeg aan de con·ectioneele rechtbnnlcr en .,of de vervolging
'lj(tlt onde1· de toevassing van dat artilcel,
niettegenstaande de wijziging die het
ondei·ging bij besluit van 16 Novembe1·

·1942.
3° De wijziging aan artilcel 1 van het besZuit van 18 November 1940, betreffende
de bevoegilheid' van de militai1·e rechtbanlcen, gebracht doo1' artilcel 1 van het
besl~tit van 16 November 1942, dat tfjdelijk de ttitoejening van de bevoegdheid
van de militai1'e 1·echtbanken ovdraagt
aan de « gewone >> ju1·isdicties, en niet
meer alleen aan de met d1·ie rechte1's
zetelende C01Tectioneele rechtbanlcen,
en, in bei'Oep, aan de con·ectioneeZe kame1's van het Hot van be1·oep, heejt
. geenerlei gevolg ten aanzien van de
berechting der zaken waarin een uitsp1·aalc ten g1'0nde, in eersten aanleg,
ve1·Zeend werd onde1· de heerschappij
van het eerstve~·melde besluit (1).
(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK,
IN ZAKE VAN PARMENTIER.)
ARREST.

Overwegende dat Louis-Oonstant-J.oseph
Parmentier, meubelmaker, geboren te
Linierle-Couvy op ·18 Oogst 18~3, en gehuisvest te Virton, bij beschikking de
dato 7 November 1941 der raadkamer van
de rechtbank van eersten aanleg te .A.arlen, naar de correctioneele rechtbank
wetd verwezen om, t.e Orsainfaing, Rossignol, Vitton, in 1940 : a) hetzij v66r
16 Mei 1940 verscheidene roerende voor. wel'pen ten nadeele van verschillende personen bedrieglijk te hebben weggenomen;
b) hetzij op 16 Mei 1940, in ourlogstijd
zooals deze omschreve:ti is bij artikel 58
der wet van 15 Juni 1899, gezegde- roerende voorwerpen, ten nadeele van een
ander, bedrieglijk te hebben weggenomen,
de diefstallen begaan geweest zijnde in
plaatseh, die door de inwoners wegens de
oorlogsomstandigheden ontruimd werden;
c) in bijkomende orde, sedert 10 Mei 1940,
hetzij de gezegde weggenomen, verduisterde of met behulp van een misdaad of
van een misdrijf verkregen voorwerpen
(1) Een besluit van 19 Maart 1943 (8taatsbZad, 24 Maatt) heeft den tekst van artikel 1
van het besluit van 18 November 1940, gewijzigd door het besluit van 16 November 1942,
opnieuw gewijzigd.

geheel of ten eleele te hebben geheeld; hetzij, d) de gezegde a an een ander toebehoorende voorwerpen gevonden hebbende
of bij toeval het bezit ervan verkregen.
hebbende, bedrieglijk te hebben verborgen,
feiten voorzien bij artikelen. 461, 463, 505
en 508 van llet Stratwetboek en 1 van de
besluitwet van 13 Mei 1940;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik, bij arrest de dato 14 Juli 1942,
het vonnis vernietigd heeft waarbij de
correctioneele reclltbank te .A.arlen op
6 Maart 1942 gezegden Parmentier veroordeelde wegens plundering in verschillende
woningen te Orsainfaing, alsook wegens
verberging van een zeug die aan een
ander toebehoort; en wijzigende, de correctioneele . rechtbank onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van de den
beklaagde ten laste gelegde misdrijven;
Overwegende dat de bescllikking der
raadkamer van de rechtbank van eersten
aanleg te .A.arlen en het arrest van het
Hof van beroep te Luik, beslissingen hierboven bedoeld, in kracht van gewijsde
zijn gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid een negatief geschil van rechtsgebied
is ontstaan dat den gang van llet gerecht
belemmert; dat er dus aanleiding bestaat
tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat de .feiten, bedoeld in
de beschikking van verwijzing waarover
llet gaat, naar llet blijkt begaan werden
na 16 Mei 1940 en voltrokken werden in
oorlogstijd, zooals deze is omschreven bij
artikel 5tl van de wet van 15 Juni 181!9;
dat tusschen deze feiten het in hoofdorde
sub litt. b der betichting aangehaald felt
de misdaad uitmaakt die voorzien is en
gestraft wordt met dwangarbeid van tien
tot vijftien j aar bij artikel 1 van de
besluitwet van 13 Mei 1940; dat, ·luidens
artikel 2 van deze besluitwet de militaire
reclltsmacht van dit misdrijf kennis
neemt, alsook van verknochte wanbedrijven welke door gezegde beschikking bij
de correctioneele rechtbank worden aanhangig gemaakt ;
Overwegende dat gezegde bescllikking
vaststelt dat de sub li:tt. b aangehaalde
feiten met crimineele straffen kunnen beteugeld worden, doch dat de kenuisnemiug ervan aan de co'rrectioneele rechtbank behOort krachtens artikel 1 van het
besluit van 18 November 1940;
Overwegende dat in de zaak, de bevoegdheid van de Iaatst genoemde rechtsmacht geenszins gewijzigd werd door het
besluit van den secretaris-generaal van
llet ministerie van justitie de dato 16 November 1942, bekend gemaakt In het
Staatsblad van 2 December daaropvolgend, dat artikel 1 van het besluit van
18 November 1!J40 vervangt door de volgende bepaling : « zoo.Iang de bedrijvigheid van de krijgsraden en van het militair gerechtshof geschortst is, zullen de

-5
gewone rechtscolleges de ambtsverrichtingen van de militaire rechts;macht uitoefenen voor alde tot de bevoegdheid der militaire rechtbanken behoorende misdrijven,
met uitzondering van die welke slechts
bij de militaire strafwetten voorzien
zijn ll;
Overwegende dat die bepaling de zaken
niet .kan treffen waarin reeds een beslissing over den grond der zaak is tusschengekomen;
.
Dat, bijgevolg, en niettegenstaande de
gezegde bepaling, de kennisneming van de
misdrijven, welke aan Parmentier zijn
ten laste gelegd en met crimineele straffen kunnen beteugeld worden, niet aan
de Assisenhoven kan worden opgedragen;
dat cUe kennisneming, inderdaad, niet
kan ontnomen worden aan de kamer met
drie rechters van de correctioneele rechtbank, waar de betichtingen regelmatig
aanhangig gemaakt werden en die, v66r
bet inwerkingtreden van ·bet nieuw besluit, over den grond een beslissing had
gewezen;
Dat dit nieuw besluit, in de zaak niet
kan worden toegepast, daar de vervol- .
gingen tegen den beklaagde onder de toepassing blijven vallen van het besluit van
18 ~ovember 1940;
· Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, vernietigt het arrest van
het Hof van beroep te Luik de dato
14 Juli 1942; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven .WOI'den ·op de registers van het Hof van beroep te Luik en
dat melding ervan zal gemaakt worden op
de kant_ van het vernietigd arrest; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel, zetelende met de bevoegdheden
van het militair gerechtshof, overeenkomstig artikel 1 van het besluit van 18 ~o:vember 1940.
6 Januari 1943, -- 26 kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Istas. Gelijkluidende conchtsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
\
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1° VALSCHHEID IN GESCHRIFTEN.
- GEBRUIK DOOR EEN ANDER PERSOON DAN
DEN VERVALSOHER. - GEBRUIK OP DE WIJZE
ALS DOOR DEN VERVALSOHER. GEWILD EN VOORZIEN. - STRAFREOHTELIJ'KE VERAN'l'WOORDELI.JKHEID VAN DEZEN.
2° VERJ ARING VA~ DE PUBLIEKE
VORDERING. _:_ VALSOHHEID EN GEBRUIK.
- VERJARING TEN AANZIEN VAN DEN VERVALSOHER. - BEGINT SLEOHTS 'fE LOOPEN TE
· REKENEN VAN DE LAATSTE DAAD VAN GEBRUIK.
19

W anneer

een derde van het valse he
stuk gebruik heett gemaakt op de wijze

als door den vervalscher is gewild en
voo1·zien, is deze stratrechtelijk verantwoordelijk vom· dit gebruik, ook dan
wanneer de derde hpeft gehandPld zonder overleg met den ve·rvalsche1· of n·iet
wist dat het stuk valsch ivas.
2° De verjaring van de publielce vo·rdering, clie wordt u-itgeoetend wegens
valschhe·id en 1Jersehillende (laden vwn
geb1'uik van fl-it valsehe stuk, begint
slechts te loopen, ten nanz.ien van den
·vervctlschei·, te relcenen van de lnatste
claad van gebruik (1). (Strafwb., arti-

kel 197.)
(YAN HEEL EN ANDEREN, 'f. AUGUSTIN 'IHEUNIS.)
ARREST,
Gelet op de bestreden arresten door bet
Hof van beroep te Luik op 5 Februari
en 30 April 1942 gewezen;
· · ·
1. ~opens het arrest dd. 5 Februari 1942:
Overwegende dat geen enkel middel tegen die be_slissing is aangevoerd; dat het
arrest zich erbij beperkt de heropening
der debatten te gelasten alsook het verschijnen der partijen en van getuigen ;
II. Nopens het eindarrest dd. 30 April
1942 :
A. Voor zoover de voorzieningen gericht
zijn tegen de op de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het derde middel : schending van
artikelen 21, 22, 24, 25 en 26 der wet van
17 April 1878 den voorafgaanden titel bevattende van het W.etboek van Strafvordering, 193, 196, 197 en 213 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest,
aangaande de twee aanleggers in verbreking, ten onrechte de exceptie van verjaring heeft verworpen die door laatst genoemden werd ingeroepen nopens de te
l1unnen laste gelegde betichting van valschheid in geschriften, en die beslissing gegrond heeft, eenerzijds, op het feit dat
de aanleggers zelf, in niet verjaarden tijd,
gebruik hebben gemaakt van het van
valschheid beschuldigd stuk : de tweede
aanlegger, Alfons Theunis, door zijn tusschenkomst in een burgerlijke rechtspleging waarin een derde de acte waarvan
spraak inriep, en beide aanleggers- door
hun verdediging, v66r de strafrechtsmachten, tegen de betichting waarvan · zij .bet
voorwerp waren, en anderzijds, op het
feit dat derden - (namelijk de geldschieters), op 2. Mei ·1936, door a an de echtgenooten Augustin Theunis de van valschheid beschuldigde acte te beteekenen met
bevel, en later, door v66r de btirgerlijke
rechtbank-te Hasselt, in den loop van een
op verzoek van vernoemde echtgenooten
Theunis ingestelden aanleg, gezegde acte
\

(1) Verbr., 4 Juli 1932 (Bull. en P,I.SIC., 1932,
I, 223).
.
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rd doen gelden - zouden gebruik gemaakt
hebbE'n van het zoogezegd valsch stuk,
dan wanneer : 1 o de vaststelling van het
arrest, luidens dE'welke de aanlegger Alfons Theunis, in den loop van gezegden
burgerlijken aanleg gebruik zou gemaakt
hebben van de acte waarvan spraak, zo;nder uitwerksel is, daar ·de rechters verzuimd hebben, op dat punt, de bewijsvoering van den aanlegger te beantwoorden;
2o. het eenvoudig feit dat de v66r de
strafrechtsmachten vervolgde beklaagde
zich tegen de hem te laste gelegde betichting heeft verdedigd, niet kan beschouwd
worden als een gebruik van valsche stukken; eindelljk 3° ingeval hij, die van het
valsch stuk g0bruik maakt, de vervalscher
er van niet is, toch aangenomen worden
kim dat de verjaring slechts begint te loopen Yah af den dag waarop er van het
stuk de laatste maal gebruik werd gemaakt, doch alleen op voorwaarde dat dit
gebruikmaken is geschied in overleg met
den vervalscher of althans op voorwaarde
dat de derde op de hoogte werd gebracht
dat het stuk waarvan hij gebruik maakt
vervalscht werd :
'Vat het dercle onderdeel van het middel
betreft :
Overwegende dat het gebruik van het
valsch stuk erin bestaat de valsche akte
tot dat gebruik te doen dienen waartoe
zij bestemd is ;
·
Dat, wanneer er van een akte gebruik
werd gemaakt op de door den vervalscher
· gewilde en voorziene wijze, het wat hem
· betreft, zonder belang is dat cUt gebruik
is geschied door den dader zelf of door
een derde, en· dat deze derde zou gehandeld hebben zonder kennis van de valschheid en zonder over leg met hem die het
valsch stuk gemaakt heeft; dat de vervalscher, in alle geval, luidens de strafwet, verantwoordelijk is voor een gebruik
dat de beslissende reden is geweest van
zijn daad, en dat, dus, wat hem betreft,
het gevolg is van het bedrieglijk opzet of
van het oogmerk om te schaden waarvan
hij heeft doen blijken ;
Dat het gebruik van het valsch stuk
blijft voot'tduren, zonder noodzakelijke
tusschenkomst van den vervalscher, zoolang de dezen ten laste gelegde oorspronkelijke daad, zonder verzet van zijnentwege, het uitwerksel heeft dat hij er van
verwachtte;
Overwegende, anderzijds, dat de verjaring van de openbare vordering, die
wegens een valschheid en verschillende
· daarop volgende daden van gebruik ingesteld is, slechts jegens den vervalscher
begint te loopen van af de laatst gepleegde·daad van gebruik;
.Dat het derde onderdeel van het middel
in .rechte niet opgaat;
Ovel'Wegende in feite dat uit de vaststelJingen van het bestreden arrest blijkt

dat de valschheden in de akten van 15 Augustus 1932 door de aanleggers gepleegd
werden met het oogmerk om ten voordeele van den tweeden aanlegger en ten
nadeele van den verweerder, jegens derden een titel van hypothecaire schuldvordering te maken tegen den verweerder ;
dat die derden, vanaf 2 Mei 1936, en in .
den loop der volgende jaren, van den vervalschten titel gebruik hebben gemaakt,
door hem in rechte over te leggen; dat
dergelijk gebruik het normaal en voorzien
gevolg was van de acten van 15 Augustus 1932;
Overwegende dat de rechter, door in die
omstandigheden te beslissen dat de puc
blieke vordering niet door verjaring vervallen was, de in het middel bedoelde bepalingen geenszins geschonden heeft, doch
ze juist l1eeft toegepast ;
Overwegende dat, daar de veroordeeling
van aanleggers wegens valschheid en gebruik van valschheid aldus gemotiveerd
en wettelijk gerechtvaardigd is, het eerste
en het tweede middel alsook de eerste
twee onderdeelen van het derde middel
van belang ontbloot zijn ;
En overwegende, voor 't overige, dat de
bestreden beslissing geveld werd op ·een
rechtspleging in dewelke de substantieele
en· op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorrrien nageleefd werden en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
B. Voor zoover de . voorziening gericht
is tegen de peslissing op de burgerlijke
vordering :
Overwegende dat tegen deze beslissing
geen bijzonder bezwaar is ingeroepeli; dat
het Hof er ambtshalve geen. opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
13 .Tanuari 1943. -· 2° kamer. - Vool'zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vel'slaggever, H. Fauquel.
Gelijlclnidencle conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

2" KAMER. -

13 Januari 1943.

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE DOET AAN DEN
RECHTER, NA INBERAADSTELLING, EEN NOTA
TOT VERWEER TEGEN BURGERLIJKE PARTIJ
TOEKOMEN. -NOTA TOT ANTWOORD VAN BURGERLI.TKE PARTIJ. -NOTA'S AAN DEN BUNDEL
TOEGEVOEGD. - BEKLAAGDE NIET GERECHTIGD
DE SCHENDING VAN ZIJN RECHT TOT VERDEDIGING IN TE ROEPEN.
2° GEWIJSDE. - STR.AFZAKEN.- BESLISSING VASTSTELLEND DAT DE DOOR DE BURGERLIJKE l'ARTIJ GELEDEN SCHADE VEROOJ;!ZAAKT
WERD ZOOWEL DOOR DEN BEKLAAGDE ALS DOOR
EEN DER.OE. - LATERE BESLISSING DIE DEN

I>EKLAAGDE TO'l: DE GEHEELE SCHADEVERGOEDING VEROORDEELT, BEHOUDENS VERHAAL TE!lEN DEN .DERJ)E. GEEN SCHENDING VAN HET
UEWI.TSDE_.

Jo De belclaagde clie, nadat de zaalc in bemad is gehouden, aan den 1·echte1· een
nota tot venoee1· tegen de vordering van
,ze burgerlij Ice pnrtij doet toelcomen, is
niet gerechtigd on~ ann te vberen dat
de rechten vnn de ve1·dedi.gin-g zijn ge.~chonden geweest, omdat die nota en
het danrop door de b1trgerlij Ice pa1·tij
qegeven antwoonl, nwn den bunclel we1·1!en toegevoegcl.
2° De rechter, die een- belclnngde verom·deelt tot vergoecling vnn de geheele nnn
!le
bu1·gerlijlce
pa1·tij
veroorznMcte
8Chctde, behmtdens verhaal tegen een
rlerde, schendt niet het gewijsde vnn
een vroegere beslissing, die vaststelt dnt
1Ze schade veroo1'Zctctlct wm·d z66 doot·
belclnngde als dom· e~n de1·de (1).
·
{CLAEYS EN ANDEREN, 'f. PERSIJN EN ANDEREN,
BURGERLIJKE PARTIJ.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op
18 Maart 1942 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
·
Over het eerste middel : schending der
artikelen 153, 190, '210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, 144 der wet van
18 Juni 1869, en 96 der Grondwet, doordat
na afsluiting der behandeling en het stellen in beraad er bij den bundel nieuwe
stukken g·evoegd werden, genummerd 68
.en 70, waarin nota's en bescheiden tot
staving van het gedirlg gericht door den
eersten verweerder tegen de aanleggers,
wnder dat dezen in de mogelijkheid waren gesteld te antwoorden op de daarin
voorkomende elementen :
Overwegende dat uit geen aan het Hof
voorgelegd bescheid blijkt dat het stuk
nr 68, slEichts na de sluiting der debatten
bij den bundel werd gevoegd ;
Overwegende dat het stuk nr 70 een antwoord van den eersten verweerder inhoudt
op de nota die de aanleggers, nadat de
-debatten voor gesloten waren verklaard,
aan het Hof van beroep hadden doen.toekomen;
Dat de aanleggers aldus niet gerechtigd
zijn om aan te voeren dat hun recht tot
verdediging geschonden werd ;
Over het tweede middel, eerste tak :
schending van artikelen 1315, 1350, 1351,
1352, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 203 en 205 van het Wetboek van
(1) Zie verbr., 21 October 1942 (.Arr. Verbr.,
1942, blz. 119, en de voeb1ota); 28 Januari 1942
(ibid., 1942, blz·. 10; BuU. en PAsrc., 1942,
l, 25).

7·Strafvordering, -± der wet van 17 April
1878, doordat het bestrNlen arrest, in tegenstelling met het op 14 October 1936
door ·de correctioneele rechtbank te Antwerpen uitgesproken vonnis, dat bij ontstentenis aan hooger beroep in kracht van
_gewijscle is getreden en den verweerder
Persijn, tlie er partij bij was, tegenstelbaar is, - vonnis luidens welk de aanleggers slechts voor de helft van het kwestieuse ongeval verantwoordelijk zijn, wat
impliceert dat zij niet konden veroordeeld
worclen de geheele schade te herstellen de aanleggers veroordeelt om aan verweerder Persijn de vergoeding te betalen verbonden aan de geheele schade door hem
geleclen in gevolge het- ongeval;
Tweed·e tak : schending van artikelen 1319, 1320 en i322 van het. Burgerlijk
Wetboek, doordat het arrest, ter afwijzing van het/ middel getrokken uit het
gezag dat gehecht is aan het op 14 October 1936 door de correctioneele recht~
bank te Antwerpen gewezen vonnis, dit
laatste verklaard heeft a)s zou het de geheelheid vau het herstel ten laste-der aanleggers leggen, om reden dat het hen veroordeeld heeft volledig de provisioneele
vergoeding aan de burgerlijke partij te
betalen, dan wanneer de provisioneele
veroordeeling moet beschou,wd worden als
het toekennen van een provisie op het gedeelte der schade dat ten laste der aanleggers zal worden gelegd :
Nopens het eerste onderdeel :
Overwegende dat het vonnis op 14· October 1936 gewezen door de correctioneele
rechtbank vaststelt << dat de eerste aanlegger zich schuldig heeft gemaakt aan de
hem ten laste gelegde feiten ; dat het blijkt
uit de behandeling der zaak dat door de
onvoorzichtigheid van Bogaert - die toen
in de zaak niet betrokken was - er een
gedeeltelijke verantwoordelijkheid bestaat ll;
Dat de rechtbank daarna den aanlegger
Claeys tot een geldboete veroordeelt, de
burgerlijke partij Persijn de som van
15.000 frank toekent, ten titel van voorloopige schadevergoeding, en een aanvul·
lend deskundig onderzoek gelast ;
Overwegende dat uit de vaststelling dat
de door partij Persijn geleden schade -en
door den eersten aanlegger en door een
clerde - thans. verweerder - veroorzaakt
werd, volgt geenszins dat de eerste aanlegger niet tot de geheele vergoeding dezer
schade zou kunnen worden gehouden
jegens het slachtoffer, behoudens verhaal
tegen den derde;
Dat het arrest aldus met het door het
vonni$ der correctioneele rechtbank ge·
wijsde hoegenaamd niet strijdig is;
Nopens het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestredeh beschik·
. kend gedeelte wettelijk gerechtvaardigd
is door de vaststelling dat de fouten van

-

de partijen Claeys en Bogaert er toe bij•
gedragen hebben om de geheele schade te
veroorzaken ;
Dat het middel, daar het alleen teg<'m
een overbodige reden is gericht, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen en veroorcleelt de aanleggers tot de kosten.
13 Januari 1943. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve1·slaggev., H. de Oocqueau
des Mottes. - Gelijkluidende conolusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.

..,.
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kierspeler wedden en dat zij slechts voorkomen wanneer zij, op toeval, op het.spei
van een gewoonen bankierspel~r mogen
weclclen; dat het aldus bepaalt dat het
toeval de weddenschappen beheerscht wegens de voorwaarden waarin zij aangegaan werden;
Dat het middel feitelijken grondslag
mist;
Over hef derde middel : schending van
artikel 6 der wet van 24 October 1902
doordat het Hof de verbeurdverklaring
bevolen heeft der aangeslagen sommen,
wanneer zich daaronder de gelden der
cagnotten voor het personeel en de afhoudingen voor den fiscus bevonden, gelden
en afhouclingen die aan het spel niet waren blootgesteld :
2• KAMER. ~ 20 Januari 1943.
Overwegende dat de verbeurdverklaring
SPEL. - HAZARDSPEL. - ARTIKEL 305 VAN steunt op artikel 305 van het StrafwetHET STRAFWETBOEK. - NIET OPGEHEVEN boek;
Overwegende dat noch uit het arrest,
DOOR DE WET VAN 24 OCTOBER 1902.
noch uit de stukken der rechtspleging aan
het oordeel vim het Hof onderworpen,
De wet van 24 October 1902 op het spel
blijkt · dat bij de inbeslaggenomen som
heett artikel 305 van· het Stratwetboek
zich gelden bevonden die aan het spel
niet opgeheven.
waren ontrokken;
Dat het middel feitelijken grondslag
(UAEOKELBERGH EN ANDEREN.)
mist;ARREST.
Over het vierde middel : schending van
artikel 97 der Grondwet doordat het beGelet op het bestreden arrest op 17 April streden arrest op artikel 305 van het
1942 door het Hof van beroep te Brussel
Strafwetboek steunt wanneer deze wetsgewezen;
bepaling afgeschaft werd door artikel .1
Over het eenig middel door Maeckel- der wet van 24 October 1902 :
·
bergh ingesteld en het eerste middel door
Overwegende dat de ingeroepen wetsbe"
Van den Eede, Geskiere en Olaes inge- paling artikel 305 van het Strafwetboek
roepen : schencling der rechten der verde- geenszins afschaft ; dat integendeel de
diging doordat aanleggers, beticht van in- tekst van artikel 8 der wet van 24 Ocbrenk op artikel 1 der wet van 24 Octo- tober 1902 die de woorden << zonder wetteber 1902, verwezen werclen bij toepassing lijke toelating JJ, welke in artikel 305 van
van artikel 305 van het Strafwetboek zon- het Strafwetboek voorkwame:p, afschaft;
der in de mogelijkheid gesteld te zijn ge- bewijst dat de wetgever het overige van
weest zich op deze nieuwe betichting te dit artikel heeft willen behouden ;
verdedigen :
Overwegende dat het middel aldus rech· Overwegende. dat luidens het proces- telijken grondslag mist ;
verbaal der zitting dd. 3 April 1942 het .
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
Hof- van beroep de betichten verzocht
voorziening; veroorcleelt aanleggers tot de.
heeft << zich· te verdedigen op de feiten kosten.
·
der betichting kunnende aanschouwd worden als inbreuk op artikel 305 van het
20 Januari 1943. - 2• kamer. - Voo?'Strafwetboek JJ ; dat het bestreden arrest zitter, H. Hocliim; raaclsheer waarnemend
vaststelt dat << betichten ,in de gelegenheid voorzitter.-. Verslaggev., H. de Oocquean
zijn gesteld geworden zich op deze betich- des Mottes. - Gelijlcluidende conclusie,
ting te verdedigen Jl ;
H. Roger Janssens de Bisthoven, advoOverwegende dat het middel feitelijken caat generaal.
grondslag mist ;
·
Over het tweede middel : schending van
artikel 305 van liet Strafwetboek daar het
2• KAMER. - 20 Januari 1943.
Hof van beroep niet zegt waarin het kwes~
tieus spel een hazardspel daarstelt :
Overwegende dat het Hof, na vastge- PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
0NTVANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE VORDEsteld te hebben dat het spel eenig handigRING ONDERWORPEN AAN EEN AANGIFTE DOOR
heid vereischt het kenmerk van het hao
zardspel hierin vindt dat de pontspelers,
DE ADMINISTRATIEVE RECHTSUAOHT. - AANdie de tegenpartij van den bankiPrspeler
GIFTE BEPERKT TOT ZEKERE DADERS VAN EEN
·vormen, op de onhandigheid van den banMISDR-IJF. - NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN

-9~- 'oE·

VERVOIJGINGEN UITGEOEFEND TEGEN 'ANDERE
DADERS OF MEDEPLICHTIGEN.

De publielce vo1·der·ing tot bestraffing van
de misdrijven bedoeld in a1·tilcel 1 van
· het besluit van 15 F'ebrttari 1941, hou_dend instelling van een administratieve_
reohtspleging, lean slechts wo1·den uitgeoeten(l op de aangifte van_ de administ1·atieve rechtsmacht en b-innen de
perlcen van deze aangitte; wanneer de
administr"atieve reohtsmaoht haar tiangifte beperlct tot zelcere daders van een
misdrijf, met uitslttiting van andere dade?·s l)f medeplichtigen, dan zijn de tegen laatstgenoemden ingestelcle vervolgingen niet ontvanlcelijlc. (Besl.. van

15 .Februari 1941, artt. 1 en 5.)
(PROCUREUR GENERAAL TE GENT, T. VOLCKAERT
EN ANDER EN.)
Al{,REST.
· Gelet op het bestreden arrest op 27 J\llaart
1942 door het Hof van beroep te Gent gewezen;
Over het middel : schending van artikel 5 van het besluit van 15 Februari 1941
doordat het Hof van beroep de strafvervolging tegen de verweerders als niet op
geldige wijze ingesteld aanziet bij. gebrek
aan aangifte van de administratieve
rechtsmacht dan wanneer de aangifte,
door den arrondissementscommissaris te
Gent gedaan, geldig is ten opzichte van
al de personen die aan het misdrijf deel
hebben genomeri :
Overwegende dat _de verweerders vervolgd werden oin : a) de eerste als dader
of medeplichtige, uit winstbejag en in
strijd met de voor de benuttiging van den
oogst geldende voorschriften, gemalen of
niet gemalen broodgraan, namelijk 720 kilogram tarwe, te hebben. aangekocht, verkocht, vervoerd, geruild, afgestaan, geleverd, behouden of voorhanden gehouden;
b) allen : 1 o inlandsch of ingevoerd -broodgraan, namelijk 720 kilogram tarwe te
hebben verkocht of vervoerd zonder tusschenkomst van een graanhandelaar, aangesteld door de hoofdgroepeering « Graangewassen en veevoeders >> ; 2° den vastgestelden maximumprijs voor tarwe te hebben overschreden, in het gerechtelijk ar,
rondissement Gent, rond 2 September 1941;
Overwegende dat door brief van 3 October 1941 de arrondissementscommissaris
te Gent aangifte deed aan den procuret1r
des Konings te Gent. met verzoek een
onderzoek in te stellen tegen zeven bepaalde personen, hier niet in de zake, en
bet dossier mededeelde welk door de bezettende macht ten laste van deze personen was opgesteld geweest;
Overwegende dat boven deze zeven personen de verweerders door den procureur
des Konings in verdenking werden ge·~ld;

Overwegende dat het Hof van ber<:>ep,
bovengemelden brief van 3 October 1941
souverein verklarende, vaststelt dat de« procureur des Konings maar opdracllt
heeft gekregen een strafvervolging in te
stellen ten aanzien van de zeven eerste
betichten, dat ten aanzien van de tien
laatste betichten de strafvervolging derhalve niet op geldige wijze aangebracht
werd >>;
Overwegencle clat cleze verklaring welke·
door de bewoorclingen van het litigieus
schrift niet tegengesproken wordt bindend
is; dat zij, overigens, door de voorziening
niet wordt aangevallen;
Overwegende dat ingevolge artikelen 1
en 5 van het besluit van 15 Februari 1941
alleeil de administratieverechtsmacht over·
de vervolging beslist; dat de publieke vordering slechts vervolgd kan worden tlP
deze aangifte en dat de· zaak, te allen
tijde door haar kan-terug getrokken worden, zoolang het vonnis niet geveld is;
dat hieruit volgt dat de administratieve·
rechtsmacht gerechtigd is vervo~ingen
aan te -vragen tegen bepaalde personen,
met uitzonclering van zekere mecledaders
of medeplichtigen;
Overwegende dat door te beslissen dat
de strafVervolging niet op geldige wijze·
ingesteld was tegen de verweerders het
HQf van beroep de ingeroepen wetsbepaling niet geschonden heeft ;
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 reclenen, het Hof verwerpt de·
voorziening; legt de kosten ten laste van
den· Staat.
20 J anuari 1943. - 26 kamer. - Voo;·-zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter.- l'erslaggev., H. de Cocqueau.
des Mottes. - Gelijlcluidende conolusie,.

H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat. generaal.
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KAMER. ~

20 Januari 1943.

MISDRIJF. - GROND VAN RECHTVAARDIOING.
- DWALING OMTR-ENT BET RECHT.- NEEMT
DE STRAFBAARHEID NIET WEG.
De dwaling omtrent tle beteelcenis of de
drangwijdte van cle wet, behalve wnnneer zij onoverwinbaar was, neemt de
strajl·eohtelijke
verantwoorclelijkheid'
niet weg (1) .

(1) Verbr., 17 September 1940 (Arr. Verbr.,.
1940, biz. 79; Bull. en PASIC., 1940, I, 218);

-10(PROCUREUR GENERAAL TE GENT, T. VANDE WATER
EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 23 .Januari 1942 door het Hof van beroep te
Gent gewezen; ·
Over het middel : schending van artikel 1 van het besluit van 18 December
1940 betreffende het slachten en den verkoop van slachtvee en vleesch, en van artikel 1 van het besluit van 28 .Juni 1941
strekkende tot verzwaring van de straffen
wegens sluikslachtingen eri onwettigen
:tiandel in vleesch :
Overwegende dat de verweerders vervolgd werden om, in .Juli 1941 : a) vier
lammetjes te hebben geslacht elders dan
irr de slachthuizen vermeld in de lijst als
bijvoegsel aan het voormelde besluit van
18 December 1940 toegevoegd; b) vleesch
voortkomende van gezegde slachting te
hebben -vervoerd of in bezit te hebben
gehad met het oog op den verkoop of met
winstbejag;
Overwegende dat onder het vee waarvan
de in het middel bedoelde besluiten de
slachting, het vervoer of het bezit van
vleesch regelen, de schapen voorkomen als
de eenige uitdrukkelijk vermelde dieren
van het schapenras;
·
Overwegende dat het arrest met reden
beslist dat lammeren schapen zijn in den
zin van gezegde besluiten; dat het arrest
niettemin de vrijspraak van beklaagden
nitspreekt <im de reden dat het woord
" lam >> in den -tekst niet voorkomt, « wat,
zooals de debatten v66r het Hof hebben
bewezen, de beklaagden heeft kunnen misleiden omtrent de werkelijke draagwijdte
der ingeroepeii reglementaire bepalingen
en bij hen de verkeerde meening heeft
doen ontstaan dat het slachten van lammeren en het vervoer of het bezit van het
vleesch ervan voortkomend niet voor beteugeling vatbaar waren >> ; dat de beklaagden dus gehandeld · hebben zonder
het vereischte strafbaar inzicht;
Overwegende dat iedereen verondersteld
wordt de wet te kennen, alsook de in uitvoering dezer genomen reglementen ;
Dat, buiten onoverwinbare dwaling, wat
het arrest in de zaak niet vaststelt, de
.dwaling nopens den zin of de draagwijdte
van de wet of van de reglementen geen
omstandigheid zou kunnen uitmaken waardoor de strafbare verantwoordelijkheid
wordt uitgesloten; dat het bestreden arrest, door de beklaagden vrij te spreken
om de eenige hierboven aangehaalde reden, dit grondbeginsel heeft miskend en
artikelen 1 en 12 van het besluit van
18 December 1940, en artikelen 1 en 4 van
het besluit van 28 .Juni 1941 heeft geschonden;
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 Gent
en dat melding ervan zal gemaakt worden
op den kant der vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brnssel.
20 .Januari 1943. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel.
- Gelijlcluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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20 Januari 1943,

HERZIENING. - VRAAG TOT HERZIENING
VAN EEN DOOR RET HOF VAN ASSISEN UITGESPROKEN VEROORDEELING. - GUNSTIG ADVIES
VAN, RET HOF VAN BEROEP. - VERNIETIGING
VAN DE VEROORDEELING. - VERWIJZING VAN
DE ZAAK NAAR EEN HOF VAN ASSISEN.

Wanneer het Hot van beroep, gelast met
het onclerzoelc van een vraag tot herziening van een door een H of van as~
sisen uitgesprolcen veroordeeling, het
advies _heett uitgeb1·acht dat er grond
bestaat tot herziening, stelt het Hot
van ve1·brelcing vast dat de rechtspleging regelmatig is, -vernietigt het de
veroordeeling en verw·ijst het de zaalc
nrta1· het Hot van assisen vcm een andere provincie.
(WIJFFELS, T. CREYNS.)
ARREST.
Na inzage van het arrest van dit Hof
dd. 10 December 1941, welk het Hof van
beroep te Brusse.l de last opdraagt te onderzoeken over de vordering door Octave
Wijffels ingesteld en strekkende tot de
herziening. van de veroordeeling tegen
hem uitgesproken door arrest van het Hof
van assisen der provincie West-Vlaanderen, dd. · 28 Maart 1935, hebbende kracht
van gewijsde bekomen en verder na te
gaan of er grond bestaat tot herziening;
Gelet op de processen-verbaal van het
onderzoek overeenkomstig de voorschriften der wet verricht door de eerste kamer
van het Hof van beroep te Brussel door
G,en heer voorzitter Heyse voorgezeten"in
vervanging van den heer eerste voorzitter
wettelijk belet ;
Gelet op het met reden omkleed arrest
op 6 October 1942, in openbare zitting uitgesproken, bij hetwelk de eerste kamer
van dit Hof, rechtdoende op de uitslagen
van haar onderzoek, het advies uitbrengt
dat er aanleiding is oni tot de herziening
over te gaan ;
In acht genomen het origineel van het
exploot door deurwaarder W. Laridon, te

-11Brugge, op 5 Juli 1941, ten verzoeke van
Octave Wijffels opgesteld en ~nhoudende
beteekening aan de burgerlijke partij,
Fran«:;ois Oheyns, van het verzoekschrift
tot herziening met a anmaning in het geding tot herziening tusschen te komen
binnen de twee maanden te rekenen van
af den dag dier beteekening ;
· Gezien artikelen 443, 444, 445, 446 en 447
Yan het Wetboek van Stra~vordering, gewijzigd door de wet van 18 Juni 1894;
Om die redenen, het Hof doet te ·niet
de veroordeeling ten laste van Octave
Wijffels, bediende bij melkerij, vroeger
radiotelegrafist, wonende te Henle (WestVlaanderen) door het Hof van assisen der
provineie West-Vlaanderen op 28 Maart
'i935 uitgesproken nit hoofde, vrijwillig en
met oogmerk om te dooden, een doodslag
te hebben genleegd op den persoon van
Marguerite Oheyns ; verwijst de zaak
naar het Hof van assisen der provincie
Antwerpen, opdat er gehandeld worde
overeenkomstig artikelen 446 en 447 van
het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd door voormelde wet van 18 Juni 1894.
20 Januari 1943. - 2• kamer. - Voor.zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. Gelijkltt1rlende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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21 Januari 1943.

HUUROVEREENKOMST.

BESCHADIGING. 0NROEREND GOED ONDERVERHUURD
DOOR HUURDER. HUURDER VERANTWOORDELI.JK, BEHOUDENS BEWIJS DOOR HE~ DAT DE
BESCHADIGING NIET TE WIJTEN IS AAN ZLJN
EIGEN SCHULD, NOCH AAN DIE VAN ZI.JN ONDER-

~UURDER.

W anneer de huurder van een om·oerend
goed dit goed onderve1·huu1·d heett,
staat hij jegens den verhuurder in. voo1·
-de beschadiging, die daaman gedurenlle
-den dmtr van het genot is ontstaan,
tenzij hij bewijst dat die beschadiging
geschied is niet alleen buiten alle per.soonlijke schuld min zijnentwege, maar
{)Ok buiten de schttld van zijn onderhuurder. (Bgl. Wb., artt. 1732 en 1735.)
(LALOYAUX, 1'. VENNOOTSCHAP
« L'UNION BELGE ».)
.
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 24 Juli
1_941 door de rechtbank van eersten aanleg
te Brussel gewezen ;Over het eenig middel : ·schending van
· artikelen 1148, 1732 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek, 97 der Grondwet, door.{lat het bestreden vonnis, na in feite te
hebben vastgesteld dat de beschadigingen,

overkomen aan het huis in huur genomen
door den aanlegger in verbreking, stoffelijk veroorzaakt ·werden door den brand,
die in het naburig huis ontstaan was,
weigert in die omstandigheid een oorzaak
te erkennen die aan den. aanlegger in verbreking. vreemd is en die hem de uitvoering onmogelijk maakt van zijn verbintenis de gehunrde plaatsen in goeden staat
te houden en terng te geven, en dit om de
verkeerde reden, die de uitdooving van
gemelde ·verbintenis medebrengt, dat de
bezitster van het huis waar de brand is
uitgebroken. een gedeelte van het huis
dat door den aanlegger in verbreking
geheel in hunr · was genomen, bewoonde
als onderhuurster van dezen laatste, dan
wanneer de huurder jegens d.en verhuurder~ voor de daad van den onderhuurder verantwoordelijk is en met den persoon van dezen een uitmaakt, slechts
voor zooveel dat dit feit gebeurd is .in
de verhnurde plaatsen en ter gelegenheid van de uitvoering van het contract
van onderhuring, doch geenszins den
verhuurder moet vrijwaren tegen. al de
andere nadeel veroorzakende daden, die
door den onderhnurder, niet handelende
als · zoodanig, begaan werden of vermo€{1
zijn te zijn begaan :
Overwegende dat de hnnrder verplicht
is het verhnurde terng te geven in den
staat waarin hij het gekregen heeft (Bgl.
Wb., artt. 1730, 1731 en 124i'i) ; dat uit dit
grondbeginsel voortvloeit dat de huurder
verantwoordelijk is voor de beschadigingen die gedurende zijn hunrtijd ontstaan,
tenzij hij bewijst. dat die bujten zijn
schnld hebben plaats gehad (Bgl. Wb.,
art. 1732);
Overwegende dat die uit overeenkomst
ontstane verpliehting en verantwoordelijkheid voor den verhnnrder slechts een
denkbeeldige en uiterst geringe waarborg
zoliden nitmaken, indien de huurder zich
eraan moest kunnen onttrekken door het
gehuurde goed in onderhuring· te geven,
dat, inderdaad,. de onderhunrde.r jegens
den oorspronkelijken verhnurder een derde is, en, bijgevolg, jegens hem slechts
verantwoordelijk wegens misdrijf of oneigenlijk misdrijf, waarvan het bewijs op
den verhnnrder weegt;
Overwegende dat, om de rechten die
voor dezen laatste nit overeenkomst zijn
ontstaan, in hun geheel en zooals ze bij
artikel 1732 gehuldigd zijn, te vrijwaren,
en om te zijnen nadeele den bewijslast
niet te verleggen, er dus noodzakelijk
moest aangenomen worden dat de besehadigingen, door de daad van den onderhuurder veroorzaakt, door de wet beschonwd werden als door de daad van den
1huurder zelf ontstaan, en voor dezen laatste, een verantwoordelijkheid medebrengende die, wat haar uitgestrektheid · en
haar bewijs betreft; dezelfde zij als deze

die hij wu gehad hebben indien hij persoonlijk de dacler · ervan geweest was;
Overwegende dat zulks precies het doel
en de draagwijdte zijn vari artikel 1735
van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk
geenszins een analogische toepassing van
artikel 1384 uitmaakt - vermits dit laatste artikel vreemd is aan de verantwoordelijkheicl nit overeenkomst ontstaan, en
een bimd van ondergeschiktheid verondersteit die tusschen den huurder· en den
onderhuurder niet bestaat - doch den wil
van den wetgever bevestigt om, jegens den
huurder en niettegenstaande de onderhuring, het algemeen beginsel in artikel 1732
vermeld, te behouden;
Overwegencle dat het derhalve voor den
hm:irder, om aan de nit overeenkomst ontstane verantwoorclelijkheid jegens den
verhuurder. te ontsnappen, niet kan volstaan te bewijzen dat de beschadigingen
aan het verhuurde niet aan zfjn persoonlijke daad kunnen toegeschreven worden;
dat hij moet bewijzen dat de beschadigingel1 ook niet veroorzaakt zijn door de
daad van zijn onderlmurder met wiens
persoon hij volgens de -wet slechts een
uitmaakt;
Overwegende dat niet aileen dit laatste
bewijs in de zaak niet geleverd is, doch
dat nit de vaststellingen van den rechter
blijkt dat de schade, waarvoor van den
aanlegger herstelling gevraagd werd, bestond in de beschadiging van het onroerend goed dat hij in huur genomen had;
dat de schade veroorzakende daad welke
in bet verhuurde plaats heeft gehad en
op de uitvoering slaat van de nit overeenkomst ontstane verplichting die de :;tanlegger heeft jegens den verhuurder, · als
dader de onderhuurder heeft;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door in die voorwaarden den huurder tot
schadeloosstelling te veroordeelen de letter en den geest van artikelen 1732 en 1735
heeft in acht genomen en deze teksten
juist heeft toegepast ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens de verwerende vennootschap.
21 Januari 1943. - 16 kamer. - Voorzitter, H. Jamar, eerste voorzitter. Versla,qgeve1·, H. Vitry. - Geli.fkluidende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
advocaat generaal.

1"

KAi'vHDR. -

21 Januari 1943.

1° ONDEELBAARHEID.

VORDERING
INGESTELD TEGEN -TWEE E{JHTGENOOTEN MAAR
SLECHTS BETREKKING HEBBEND TOT DEN MAN.
·, GEDING. NIET ONDEELBAAR ONDER DE VERWEERDERS. UITSLUITING VAN DE VROUW

12
IN RET GEDING IN VERBREKING. - - BRENGT
NIET DE UITSLUITING MEDE VAN DEN MAN.

20 HUWELIJKSeONTRAeT. -

WETTE-

LJ.JKE GEMEENSCHAP. SCHADELIJKE l!ANDELii,\'GEN VER-RICHT DOOR EEN ', GEHUWD£
VROUW, WIENS GEESTESVERMOGENFl NIET NORMAAL WAREN. - ·DADEN DIE DE GEMEENSCHAP·
NIET VERBINDEN.

1° De rechtsvordering er toe strelclcend te·
do en beslissen dat een tegen een · gehuwde vrouw uitgesproken vemordeeling lean ten uitvoer gelegd worden op·
de goederen van de gemeenschap bet1·ett
enlcel den man; zelfs ingesteld tegen de
twee echtyenooten is zij tusschen deze
niet ondeelbaar. Bijgevol,q brengt de uitsluitin!J van de vrouw uit het geding
in verbrelcing niet de uitsluiting mede
van den man.
2° Schadelijke daden, ven-icht door een
gelmwde v1·ouw, die geesteslcranlc of
abnonnaal was, verbinrZen niet de goede1·en van de gemeenschap. (Bgl. Wb.,
artt. 1336bis [wet van 16 April 1935,.

art. 1] en 1426.)
(HONHOMME, T. LEBEAU EN CARLIER Q. Q.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Luik op 18 April 1940
gewezen in zake Lambert Lebeau en, voor
zooveel als noodig, Mr Fernand earlier·
q. q., tegen Oolardine Bonhomme, weduwe
eabolet;
I. In zoover de voorziening ingediend is·
tegen Mr Carlier :
· Overwegende dat de voorziening aan dezeit verweerder beteekend werd in zijn
hoedanigheid van voorloopigen bewi:ildvoerder van Mevrouw Leontine Ooelst,
echtgenoot~ Lebeau; dat die beteekening·
hem gedaan werd op 4 Februari 1941;
Overwegende dat, daar Mevrouw Ikontine eoelst op 14 November 1940 overleden
was, de lastgeving van Mr earlier vanaf
dezen datum einde had genomen; dat deze
laatste clus g·een hoedanigheid meer had
ten aanzieli van den nieuwen aanleg door
de voorziening ingesteld; dat hieruit volgt
dat de voorziening, voor zooveel ze tegen
hem ingediend is, niet ontvankelijk is;
II. In zooverre de voorziening inge-diend is tegen Lambert Lebeau :
Overwegende dat deze verweerder overleden is op 30 Maart 1941, 't is te zeggen
na de neerlegging van het verzoekschrift
tot verbreking;
Overwegende dat Mejuffer Jeanne .Le- beau, dochter van Lambert Lebeau _.!!n.
zijn echtgenoote eoelst, die verklaart « te·
handelen in haar hoedanigheid van dochter gerechtigd om de erfenis van haar
ouder.s te verkrijgen, dit ten bewarenden
titel en onder voorbehoud later haar
recht ·van optie uit te oefenen tusscheit
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aali.vaarding en weigering van gezegde
erfenis », op de voorziening geantwoord
heeft, en dat de aanlegster in verbreking,
~onder te dien opzichte exceptie .of voorbehoud uit te drukken, aan voormelde
Jeanne Lebeau haar wederantwoord heeft
beteekend ; .
Dat deze laatste Lebeau en de aanlegster alzoo vrijwillig den aanleg hebben
hervat, zooals ze daartoe gerechtigd waren;
Overwegende dat, volgens de memorie
-in antwoord, het door het bestrede11 arrest beslecht gescllil ondeelbaar zou geweest zijn tusschen ·Leontine Coelst en
Lambert Lebeau, haar echtgenoot, en dat,
wegens {lie ondeelbaarheid, de niet-ontvankelijkheid der voorziening ten opzichte van den vertegenwoordiger der
eet·.,;te, de niet-ontvankelijkheid der voorziening ten opzichte van den tweede zou
medegesleept hebben;
Doell overwegende dat deze bewering
verkeerct is; dat het geschil inderdaad als
.enkel doel had te doen besluiten dat de
veroordeeling uitgesproken tegen de echtgenoote in gemeenschap van goederen gehuwd, op 'de goederen der huwelijksgemeenschap mocht uitgevoerd worden; dat
het, ten dezen. titel, slechts den echtgeJloot, enkelen beheerder van de gemeen·
schap betrof, en dat de beslissing, welke
()p dit debat moest tusschenkomen, hem
slechts kon bind.en voor zoover ze tegen
hem uitgesproken was; · ,
Dat hieruit volgt dat het betoog van
ondeelbaarlleid hier · als zonder voorwerp
voorkomt, en dat de eruit afgeleide grond
van nietc(mtvankelijkheid niet kan aangenomen worden ; ·
·Ten gronde :
Over llet eenig middel der voorziening :
schending van artikelen 1386bis (wet dd.
16 April 1935, art. 1), 1409; 1,±34, 1425 (wet
dd. 16 April 1935, art. 2}, 1cl26 van het
Burgerlijk Wetboek; 97 der Grondwet,
doord.at het bestreden arrest beslist dat
de veroordeeling uitgesproken krachtens
.artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, ten laste · van de vrouw die, aan
krankzinniglleid lijd.end, iemand anders
schade · heeft toegebracht, niet kan uitge·voerd worden op de goederen van· de gemeenschap bestaande tusschen die vrouw
en haar echtgenoot, omdat de schulden
voortkomende van misdrijven of oneigen-,
lijke misdrijven der gehuwde vrouw . de
gemeenschap niet zouden kunnen verbin·
den, tenzij deze laatste daaruit voordeel
zou getrokken hebben, dan wanneer de
schuld, bij toepassing van .artikel-1386bis
van het Burgerlijk Wetboek ten laste van
een gehuwde vrouw gelegd, een schuld
was die noch uit overeenkomst, noch uit
oneigenlijke misdrijven, noch nit misdrijven ontstaan was, doch een wettelijke
verplichting uitmaakte, die zonder ver-

antwoordelijkheid of toestemming bestaat, en in gemeenschap moet vallen :
Overwegende dat, in strijd met w;at ·het
middel beweert, het bestreden arrest aan
de feiten, bedoeld door artikel _1386bis
van het Burgerlijk Wetboek, het karakter .van misdrijven of oneigenlijke misdrijven niet toekent, en zijn beslissing ~
waarbij de herstellingschuld, die uit
hoofde van dergelijke feiten ten laste van
de echtgenoote valt, uit het passief der
gemeenschap gesloten wordt, - hierop
niet steunt dat die feiten wettelijk een dergelijke kwalificatie zouden bedragen;
Overwegende dat het arrest eerst het
beginsel vermeld in artikel 1426 van het
Burgerlijk Wetboek herinnert, volgens
hetwelk « de handelingen die door de
vrouw zonder de toestemming v:;m den
man verricht werden, de goederen van de
gemeenschap niet verbinden » ; dat het
daarna, en met het eenig doel te bewijzen dat deze regel de breedste toepassing
vereischt erop wijst dat, volgens de algemeene opvatting, deze regel zich tot de
misdrijven en oneigenlijke misdrijven uitstrekt, behalve de uitzonderingen door de
wet op beperkende wijze voorzien, en
voor zooveel de gemeenschap uit die handelingen geen 'voordeel heeft getrokken;
dat llet eraan toevoegt dat, om dezelfde
reden, hetzij het gebrek aan toestemming
vanwege den man, en bij gebrek aan andere wetsbeschikking over dit punt, dezelfde oplossing zich opdringt wat betreft
de schadelijke handelingen welke, indien
ze gepleegd waren geweest door de vrouw
niet aangetast door geesteszwakheid, misdrijven of oneigenlijke misdrijven zouden
uitgemaakt hebben;
Overwegende dat; zooals de bestredene
beslissing het verklaart, de regel van artikel 1426 van het Burgerlijk Wetboek, in
principe zich tot al de gevallen uitstrekt
van handelingen die door de vrouw, zonder toestemming van den man, verricht
of voltrokken zijn, en dat de algemeenheid van dezen regel bevestigd wordt
door de uitzonderingen zelf welke het
Wetboek er aanbrengt voor de eenige
gevallen die het bepaalt, waarin deze in
artikel 1386b,is voorzien niet kunnen voor.komen;
En overwegende dat, zooals het arrest
het nog verklaart, noch de tekst, noch de
voorbereidende werken der wet· de dato
16 April 1935 doen blijken dat de wetgever den hierboven vermelden regel van
artikel 1426 zou hebben willen wijzigen,
aangaande de feiten voorzien in artikel 1
dezer -wet, nu artikel 1386bis van het
Burgerlijk Wetboek; dat, anderzijds, artikel 2 dezer wet, dat het nieuw artikel 1425 van het Wetboek uitmaakt, als
eenig doel heeft gehad de rechten der
vrouw te beschermen, ingeval van schadelijke handelingen gepleegd door den
zinnelooz(~n of abnormalen man ;
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Dat hieruit volgt dat het middel in
feite evenals in recllte niet opgaat;
Om die redenen, het Hof ver:werpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten alsook tot de vergoecnng van
150 frank jegens de verweerster en tot de
vergoe<ling van 150 frank jegens den verweerder q·ualitate qua.
21 Januari 1943. - 1e kamer. - Voorz'ittet• en vet·slaggevet·, H. 1::\oenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat · generaal.
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KA~mlt. -

27 Januari 1943.

OORLOG. WE'l' VAN 7 SEPTEMBER 1939
BUI'l'ENGEWONE MACR~'EN VERLEENEND AAN DEN
KONING.- AARD VAN DEZE MACRTEN EN VERORDENINGEN GENOMEN KJIACHTENS DEZE WE'l'.

OORLOG. - 'OvEJIDRACHT VAN MACHTEN
(WET VAN 10 MEl 1940,' ART. 5): - SEORETARISSEN-GENERAAL
DER MINISTERIES.
BUITENGEWONE MACHTEN VERLEEND AAN DEN
KONING DOOR DE WE'f VAN 7 SEPTEMBER 1939.
GEBRUIK VAN DEZE MACHTEN DOOR DE
SECHETAH.ISSEN-GENERAAL. VooRWAARDEN.

3°

REOH'l'ERLIJKE MACHT. BEVOEGDHEID. BESLUITEN GESTEUND 01' DE
WET VAN 7 SEPTEMBER 1939. 00NTR6LE
UIT 'fE OEFENEN DOOR DE RECH~'ERLIJKE
MACHT.

4°

OORLOG. WET VAN 7 SEPTEMBER 1939.
·--- VERBOD DE RECHTERLIJKE OliGANISATIE,
DE BEVOEGDHEID, DEN VOR:M 01' DE WEJIKING
DEli RECHTBANKEN ~'E WIJZIGEN. DRAAGWIJDTE.

5°

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 27 JUNI 1942. - 01'DRACH~'
AAN KA:I;!ER VAN DE CORREOTIONEELE RECHTHANKEN, SAMENGESTELD UIT EEN JIECHTER,
VAN DE KENNISNE:MING VAN DE :MISDRIJVEN BEDOELD IN HET BESLUI~'-WE~' VAN 27 OCTOBER
1939, EN VAN DAAJIMEDE SAMENHANGENDE MISDJIIJVEN. -REGEL DIE DE HOVEN EN RECH'l'IlANKEN. RINDT,

6°

PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 27 JUNI 1942. 0rHEFFING VAN HET BEJIOEI'. ~ BEPALING DIE DE
HOVEN
EN
RECHTBANKEN
RINDT,
DOCH
SLECHTS IN ZOOVEJI ZIJ DE MIBDRIJVEN 'l'EGEN
HET BESLUIT-WET VAN 27 0CTOBEJI 1939
BETJIEFT.

7°

STRAF. lDEEELE SAMENLOOI' VAN :MISDRIJVEN. BIJ OPVOLGING GEPLEEGDE MISDJIIJVEN, DIE SLECHTS EEN ENKEL FElT VORMEN. NIEUWE EN STRENGERE WET, IN
WERKING GETREDEN NA DE EERSTE MISDRIJVEN, MAAJI VOOR HET LAATSTE MISDRIJF.
TOEPASSING VAN DE STRAF GESTELD IN DE
NIEUWE WET.
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macht toegelcend,· de lct·achtens die wet
genomen besluiten zijn handeling(/n van
de uitvoerende macht; het zijn geert.
wetten.
2° De secretar·issen-gene·ractl van de minister-ies, sarnen beraadslagend, kunnen,.
krachtens de h~tn doot· at·tikel 5 van de
wet van 10 Mei 1940 opgedmgen machten . en binnen de perlcen van deze _machten,· _de bevoegdheden uitoej'enen, die de
·wet van 7 Septembe1· 1939 toekent aan
den Koning en aan de in raad vereenigde ministers (1).
3° De wet van 7 Septembet· 1939, door te
bepalen dat de doo1· haar beaoelcle
maatregelen << wetsk1·aeht-igll zijn, heett,.
bij atwijking van a·rtilcel 10"1 van de
Gronawet, aan de 1·eehte1·lijke macht
het onde-rzoelc onttTolclcen naa1· de ove1·eenstemming van die maatt·egelen met·
de GTondwet en andet·e wetten, behalve
nochtans de wet van 7 September 1939;
de Hoven en rechtbanken moeten zich
e1· toe bepalen na te gaan of de op
g1·ond van deze wet uitgevaardigd.e beslttiten geno-men weTden ·in clen do01·
hctctr voorgesolweven vor-m en vallen
binnen de gTenzen van die wet, zooats
clie g1·enzen werclen bepaald hetz·ij auo-r
hact1' ~titdt·ulclcelijlcen telcst, hetzij dOO'I'
den geest waat·clo01· zij we1·d ingegeven,
en namelijlc of zij niet strijdig zijn met
een plioht, die de bwrgers moeten veTVUllen.
De beooTdeeling vctn de overige elementen vnn de .wettelijlcheid lcomt. eerst en
voor·nz toe aan het geweten van de over·heid, die (len mnat1·egel onder haar verantwoordelijlcheid genomen · he eft, en
ten slotte aan de wettige souvereine
macht.
4° De wet vnn 7 Septembe1· 1939 laat niet
toe· de recliterlijlce im·iohting, noch de
bevoegdheid, noch den vonn of de we1·king vctn de 1'echtbnnlcen te wijzige1~;
zij sl1tit daardoor eohter niet uit de
mctcht om, ter vollediging van een maat1·egel st-relclcend tot het bet·eilcen van
een de-r door haar bepnalde doeleinde'll_,
besluiten te nemen, die tijdelijlc, bet?·etfende een bepaald punt, de heersohende
1oetge-v·ing nanmtllen of ctctn deze wetgeving een hoofdzakelijlc tijdelijlce wijziging ctctnbrengen vom· een bij een bifzondere wet voorziene soort rechtszaJcen.
5° Het besl1tit vnn 27 J~tni 1942, genomen
bij eensluid.ende berandslaging vnn de
sem·etctrissen-generctal der -ministeries,
treedt niet lluiten de gt·enzen vctn de
wet vnn 7 Septe-mber 1939, waarop het
stermt, i1~ zoover het aan de lcamers van
de oon·ectiorwele 1'echtbanken, samertgesteld ttit een rechte1·, de lcennisneming

1° De wet van 7 Septembet· 1939, die aan
clen Koning b~titengewone machten .verleent, heeft hem, niet ,z,., 1AJetgevende

(1) Zie verbr., 30 Maart 1942 (A_,.,., Verb~.,
1942, biz. 34; Bull. en PAsrc., 1942, I, 75).
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het besluit van 27 Juni 1942, tot WJJZlging en aanvulling van de besluit-wet van
27 October 1939 betreffende de bevoorrading van het land ;
Overwegende dat het besluit van 27 Juni
1942 genomen is, op de eensluidende beraadslaging van de secretarissen'generaal
2:l Juni 1942, art. 6 [besluit-wet van der ministeries, door de secretarissen-ge27 October 1939, art. 10, § 2, I en II] ; neraal der ministeries van binnenlandsche
zaken en· volksgezondheid, van landbouw
Grondw., art. 107.)
en voedselvoorziening, van economische
6° De bepaling van het besluit van
zaken, van justitie en van financien;
'%'/ Jun·i 1942, genomen op grond van d.e
Da t het in zijn inleiding, niet aileen de
wet van 7 September 1939 en bij eenswet van 10 Mei 1940 inroept, doch ook
luidende beraadslaging van de sect·edeze van 7 September 1\Jil9 waarbij aan
tat'issen-generaal det· ministet·ies, waur(len Koning b1jzondere machten worden
bij de eeriige rechter in eersten en laattoegekend ;
sten aanleg 1titspmalc doet over al de
Overwegende dat de verweerders vel'misdrijven, waarvan de lcennisneming
oordeeld werden tot een enkele straf, de
hem bij toepassing van dat besluit is
eerste tot een gevangenisstraf van vier
opgedmgen, in zoover zij enkel de misdrijven bett·ett, die bedoetd zijn doo·r
maanden en een geldboete van 100 frank,
de artilcelen 5, 8 en 9 van het besluitde tweede, tot een geldboete van 100 fr.,
·wet van 27 October 1939, treedt niet b·uihoofdens meerdere inbreuken die eenten de gt·enzen van de wet van 7 Sepzelfde feit uitmaakten en alle binnen het
tember o1939, en moet derhalve door de
kader vielen voorzien bij artikelen 5, 8 of
Hoven en t·echtbanken worden toege9 van de besluit-wet van 27 October 1939 ~
past; maa1· in zoovet· zij het geval bedat, dus, luidens artikel 6, § 2, van het
trett, waarin in dezelfde vervolging de
besluit van 27 Juni 1942 «die inbreuken
misdTijven tegen de aTtilcelen 5, 8 of 9
aangebracht worden bij een kamer der
van het besluit-wet van 27 Octobet· 1939
reclltbank van eersten aanleg, welke
en andet·e daarmede samenhangende
slechts uit een rechter bestaat >> die, aanmisdt"ijven wot·den begt·epen, treedt zij
gewezen is door den eersten voorzitter
buiten de gt·enzen van de maatregelen,
van het Hof van beroep en die « in eersten
die doot· de wet van 7 September 1939
en laatsten aanleg beslist » (art. 6, § 2,
zijn toegelaten, en vindt zij niet haaT
II);
recht-vaat·diging in de wet van 10 M ei
Overwegende dat het Hof, om de voor1940. (Besluit van 2:l Juni 1942, art. 6 ziening ontvankelijk te verklaren, vooraf[besluit-wet van 27 October 1939, arti- gaandelijk aan het bestreden vonnis het
kel10, § 2, I en ll] ; Grondw., art. 107.) karakter moet toekennen van een in laat7o Wanneer meer misdt·ijven zich vermensten aanleg gewezen beslissing en, bijgegen en, op gTond daarvan, aanleiding
volg, moet oorueelen dat het het artikel 6,
geven tot de toepassing van een enkele
§ 2, II, van het besluit van 2:l Juni 1942
strat, en wanneer de wet, onder wiet·
mag toepassen;
heerschappij de eet·ste. van die misdrijOverwegende dat v66r de behandeling
ven werden gepleegd, minder stt·eng is
der zaak er zich eerst een vraag opdringt,
te weten of de secretarissen-generaal gedan de wet die heerschte ten ti,ide dat
rechtigd zijn om, de bij de wet van 7 Sephet laatste misd·rijf, moet de straf, die
·in laatstbedoelde wet is gesteld, wm·tember 1939 aan den Koning bijzondere
aen toegepast. (Strafwb., artt. 2 en 65.)
toegekende machten, uit te oefenen en, gebeurlijk, in welke maat en onder welk:e
(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL,
voorwaarden;
T. MALARME EN JACQUES.)
Overwegende dat aan de secretarissengeneraal, die bij artikel 5 van de wet van
ARREST.
10 Mei 1940 gerechtigd zijn om, tijdens de
bezetting van het grondgebied, voor het
Gelet op het bestreden vonnis op 2
tober 1942 door de correctioneele recht- bestuur van het land en binnen de perken
bank te Nijvel gewezen;
van dit bestuur, de machten van de hoo"
Over den grond van niet-ontvankelijk- gere overheid uit te oefenen, het gebruik
lleid doo1· de verweerders aangevoerd niet kan geweigerd worden- van de bij de
tegep. de voorziening .van het openbaar wet van 7 September 1939 voorziene machministerie en afgeleid uit de onwettelijk- ten, tenzij er redenen bestaan om uit de
heid van artikel 6, § 2, II, van het besluit · hun overgedragen bevoegdheid de machten te sluiten welke die wet aan den Kovan 27 Juni 1942 :
Overwegende dat de bestreden beslissing ning toekent precies om te voorzien in de
een vonnis is dat in strafzaken gewezen noodwendigheden van de natie gedurende
werd door de rechtbank van eersten aan- den oorlogstijd;
leg te Nijvel, kamer welke uit een rechter
Overwegende dat de wet van 7 Septembestaat, en voorzien is bij artikel 6 van ber 1939 aan den Koning de wetgevende
opdraagt van de m;isdrijven bedoeld in
de artilcelen 5, 8 en 9 van het besluitwet van 2'1 October 1939, alsmede van
de met die misdrijven samenhangende
wanbedrijven en ovet·tt·edingen; het
moet dedialve wot,den toegepast doot·
de Hoven en t·echtbanlcen. (Besluit van

Oc-

-16111acht niet heeft toegekend; dat hem en- · Grondwet en de bijzondere wetten hem
kel als .hoofd van de uitvoerende macht, uitdrukkelijk toekennen (Grondw :, artibuitengewone bevoegdheden werden toe- kel 7~);
·
,
Overwegende dat de. besluiten welke de
J?;ekend;
Overwegende, indertlaad, dat de ver- Koning neemt, zelfs krachtens de wet van
sluggever, 111 z1jn verslag v66r de h.amer- 7 September 11!39, buiten alle . tusschencommiSSie over .llet voorstel dat Cle wet komst van de uitvoerende macht mogen
van 7 tseptember 1!!3!! wercl, .llierop na- gewijzigd worden door een ander gezag,
dl'Uk legt ctat Cle bepaliuge,n van .llet wet- te weten, de wetgevende macht;
Dat die besJuiten dus geen wetten zijn;
voorstel niet mogen verward wonlen met
. Overwegende, voor 't overige, dat de
den door de rec.lltspraak aangenomen
rechtskundigen toestancl, waarin cle wet- \ echtbanken het recht behouelen na te
gevende rnacnt .:Jog slechts door een harer gaan of een op de wet van 7 :September
bestanddeelen kan :worelen uitgeoetend en 1!!39 ge:;teund besluit wel billnen het kawaartn Cle h.oning, wegens de omstandig- cler dier wet valt en genomen werd volheden, alleen clle uitoetening gelelig op gens de rechtspleging welke ze voor.zic.ll kan nernen; dat .llet vers1ag claaraan schrijft; dat claanut eens te meer blijkt
toevoegt : « .l!Jr is geen spraak ne voeling dat dergelijk besluit geen wet is, vermits
tussc11en de wetgevenlle- en uitvoerenae de wet een daad van soevereiniteit is,
rnuc.llt uit te sc.llakelen, doch hun respec- waarvan de geldigheid niet zou kunnen
tiBvelijke bevoegd.lleden te bepalen in de af.llangen van een andere daad van. de
uitzonderlijke omstanclig.lleclen die het wetgevende macht, noch van de beoordeevolkornpn norrnaal spel niet toelaten van ling van de rechterlijke macht;
onze instellingen, we1ke rnoeten aange]Jast
Overwegende dat uit die beschouwingen
wordP1l aan ae vereischten van het doel volgt dat aan de secretarissen-generaal
waartoe hun samenwerking door den der ministeries de macht niet wu kunnen
gronclwetgever wercl ingericJit >>; dat niet geweigerd worden _om in de huidige omtluidelijl,er kan gezegcl worden dat, hoe- standigheden· maatregelen te treffen bij
ver ooli ne door ne wet van 7 Se]Jtember toepassing van de wet van 7 :Sevtember
1!!39 aan den Koning toegekencle machten
11:!39, om de reden; die wel juist op zich
mogen reiken, het aan het hoofd is van zelf cloch hier niet dienencl is, diit zij de
de uitvoerende mac.llt dat ze zijn toege- wetgevende macht lliet uitoefenen;
kend en het in die hoedanigheicl is dat de
Overwegende dat er dus geen reden
Koning ze uitoetent;
bestaat om de toepassing van de wet van
Overwegende clat de woorden « wets- 7 September 1!13!! uit de bevoegdheid te
krachtige besch{kkiilgen >> clus niet betee- sluiten welke door de wet van 10 Mei
kenen dat de Koning, wanneer hij be- 1940 aan de secretarissen-generaal der
sluiten neemt in uitvoering van de wet ministeries wordt verleend; dat dezen, savan 7 September 11!39,- als wetgevende men beraadslagende, gerechtigd zijn -om
~ macht handelt; dat zij als draagwijdte de macht uit te oefenen welke de wet van
hebben dat de l'echtbanken, bij atwijking 7 September 1939 toekent aan den Koning
van artikel 107 der Grondwet, niet mogen en aan de in raacl vergaderde ministers;
nagaan of die beschikkingen . overeenOverwegencle nochtans clat de secrekomstig de Grondwet en de andere wetten tarissen-generaal •der millisteries de bij
dan deze van 7 September .1939 zijn;
de wet van 7 September 1ll39 bepaalde
Dat wanneer het vaststaat dat het. be- machten slechts kunnen uitoefenen onder
sluit genomen is binnen het kader van voorbehoud de perken ill ac.llt te nemen
cleze laatste wet en volgens de rec:htspleclie niet aileen door deze :wet, doch ook
giug welke ze voorziet,. het door de recht- door cle wet van 10 Mei 1940 afgeteekend
bank f'u1'i8 et de fUI'e grondwettelijk en zijn;
wettelijk moet vermoed worden;
Overwegende dat deze laatste wet,
Overwegende dat het zou verkeerd zijn door aan ambtenaren van de uitvoerende
uit het feit dat het toezicht over de wet- macht uitzonderlijke bevoegdheden toe te
telijkheid of de grondwettelijkheid van kennen, geen bijzonderen rechter heeft
een beschikking geheel of gedeeltelijk aan ingesteld om, tijdens de bezetting van het
de Hoven en rechtbanken is ontnomen, af grondgebied, na te gaan of de maatregete leiden dat die beschikking noodzake- len welke die ambtenaren wuden nemen
lijk een wet is;
overeenkomstig de GrondV\'et en de wetDat de bijzondere kenteekens van \le ten zijn ; dat de wet van 10 Mei 1940,
wet hierin bestaan dat de wet uitgaat van voor dat toezicht naar de ill voege zijnde
de souvereine macht bij uitmuntendheid regelen verwijst;
pn dat ze niet kan gewijzigd worden, ten- '\.- Overwegende dat, indien de Hoven en
zij door die macht of met haar toestem- rechtbanken niet mogen oordeelen over de
ming;
noodzakelijkheid of de hoogdrillgendheid
Overwegende dat de Koning, hoofd van van een van de uitvoerende macht ultde uitvoerende macht, hoe verheven ook gaande beschikking, . zoodra .die noodzijn gezag weze, in die hoedanigheid geen zakelijkheid en die hoogdringendheid door
andere macht heeft dan die welke de gezegde macht bevestigd en door den:
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- 17tekst niet tegengesproken zijn, de Hoven
€n rechtbanken integendeel in principe
verplicht zijn na te gaan of dergelijke be.schikkingen overeenkomstig de Grondwet
en de wetten zijn (Grondw., artt. 9 en
\,107);
\ Overwegende dat de wetgever, door de
wet van 7 September 1939, aan dit principe een beperking heeft gebracht door te
beschikken dat de maatregelen, welke ze
toelaat te nemen, wetskrachtige beschikkingen zijn; dat het toezicht van de
Hoven en rechtbanken in dat geval
beperkt is tot het nagaan of de uitvoerende macht de door die wet bepaalde
grenzen heeft in acht genomen, grenzen
die blijken hetzij uit haar uitdrukkelijken tekst, hetzij uit den geest waardoor
ze werd ingegeven, ill andere woorden, of
de maatregel binnen het kader van de
wet valt en genomen werd in de vormen
welke deze voorschrijft ;
"\ Dat de beoordeeling van de andere be.standdeelen van de wettelijkheid eerst en
vooral behoort aan het geweten van de
.overheid die den maatregel onder haar
verantwoordelijkheid genomen heeft en
ten slotte aan de wettige souvereine
macht;
Overwegende, bijgevolg, dat de verwijzing naar de wet van 7 September 1939
den aard der buitengewone machten van
de secretarissen~generatil van de ministeries niet wijzigt en deze ambtenaren
.niet toelaat · maatregelen voor te schrijven die de wet van 10 Mei 1940 hun ver:biedt te ne:riJ.en;
Doell dat de wet van 7 September 1939
het toezichtsterrein .van de Hoven en
rechtbanken wijzigt doordat de nationale
wetgever zelf, in de door deze wet voorziene be!Serkte gevallen, afgeweken is van
de principes die het toezicht over de wettelijkheid van de daden der uitvoerende
macht beheerschen;
·
Overwegende dat het besluit van
27 Jtmi 1942 genomen wercl in de door de
wet van 7 September 1939 vereischte vormen; dat de dringende noodzakelijkheid
der bevolen maatregelen bevestigd en ten
andere door den tekst van het besluit niet
tegengesproken is; dat de gevestigde
straffeg deze door de gezegde wet voorzien niet te buiten gaan ;
Dat de beschikkingen van artikel 6 van
het besluit met geen enkelen plicht, waartoe de burgers gehouden zijn, in strijd
zijn;
Overwegende dat het besluit als doel
heeft de openbare gezondheid te vrijwaren en iri de bevoorrading der bevolking
te voorzien door strenger, vollediger en
vlugger de misdrijven te beteugelen tege11
{le reglementeering, welke wegens den
oorlog ontstaan is en betrekking heeft op
de bevoorrading van het land alsook op
den handel in eet- en Koopwaren;
Dat artikel1, 4°, van de wet van 7 SepVERBR.,
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tember 1939 den Koning precies toelaat
wetskrachtige beschikkingen te treffen
<t om de volksgezondheid te vrijwaren en
in de bevoorrading der bevolking te voorzien »;
Overwegende dat, wel is waar, de wet
van 7 September 1939 aan de uitoefening
van de buitengewone machten van den
Koning beperkingen heeft gebracht, en
dat eene dezer beperkingen in het verslag
van de Senaatcommissie, waar het gaat
over 5° van artikel 1, in de volgende bewoorclingen voorkornt : << De regeering
heeft luidens deze beschikking, het recht
niet de rechterlijke organisatie, noch bevoegdheid te wijzigen, noch den vorm of
de werking der rechtbanken ll;
Doch overwegende dat het besluit van
27 Juni 1942 de rechterlijke organisatie
niet wijzigt, noch den vorm of de werking
der rechtbanken, noch hun bevoegdheid,
door aan kamers van de rechtbank van
eersten aanleg, samengesteld uit een rechter, die aangewezen is door den eersten
voorzitter van het Hof van beroep, . de
kennisneming toe te kennen van zekere
rnisdrijven die in de bevoegclheid vallen
van die rechtsmacht;
Dat het aldus slechts een bestaande instelling gebruikt; dat cle verdeeling cler
zaken onder cle kamers met clrie rechters
en cle kamers met een rechter van eenzelfde correctioneele rechtbank op zichzelf geen enkel vraag van bevoegclheid opwerpt;
Overwegende, anderzijds, dat het besluit door te beschikken (art. 6, § 2) dat
die alle.en zetelende rechter in eersten en
hoogsten aanleg · beslist « over al de bij
hem aanhangig gemaakte inbreuken ll,
zich van de regelen nopens de recht~;~ple
ging en den aanleg verwijdert ;
Overwegende
dat de
verweerders
staande houclen dat er in onderhavig geval << wijziging van de recllterlijke inrichting ll bestaat, en dat ze tot staving van
hun stelling aanvoeren dat ter gelegenheid van de bespreking van de wet van
25 October 1919 uitdrukkelijk bepaald
werd dat de proefneming van den alleenzetelenden rechter enkel genomen werd
<< mits den waarborg van hooger beroep
en van de medewerking van het openbaar
ministerie ll ;
Overwegende dat het juist is dat die
opmerking gemaakt werd doch dat zij
betrekking had op de burgerlijke zaken,
en achteraf van belang ontbloot werd
daar, luidens den eindelijk aangenomen
tekst, de onberoepbare zaken uit de bevoegdheid van den alleenzetelenden rechter niet uitgesloten werden;
Overwegende dat, ten andere, in strafzaken, de wet van 25 October 1919 bescliikt heeft dat de raadkarner voortaan
nog slechts uit een rechter zal bestaan;
dat die wijziging van de inrichting van
de raadkamer het hooger beroep niet heeft

18mogelijk gemaakt tegen de bevelen dier
rechtsmacht waartegen dat verhaal vroeger niet bestond ;
Overwegende dat de inrichting, in strafzaken,- van een alleen zetelende rechter
tegen wiens beslissingen, zelf die welke
over den grond gewezen zijn, g·een hooger beroep bestaat, indien ze uitzonderlijk is toch niet zonder voorgaande in de
w.etgeving voorkomt;
Ovei·wegende dat de regelen nopens clen
aanleg wel is waar « de werking der
rechtbanken ll in strafzaken betreffen,
doch, dat, om na te gaan of het besluit,
door het recht om hooger beroep in te
stellen af te schaffen, deze werking niet
« gewijzigd ll heeft, de juiste draagwijdte
moet worden gezocht van de hierboven
aangeklaagcle verklaring welke in den
loop der voorbereidende werken van de
wet van 7 September 1939 werd afgelegd;
Overwegencle dat clie verklaring gedaan
werd ter gelegenheid van de bespreking
van artikel1, 5°, waarbij aan den Koning
de macht wordt toegekend beschikkingen
te nemen <<om den regelmatigen gang van
het gerecht en van de rechtsmachten te
verzekeren ll •
Ove1;wegen~le dat de wetgever claardoor
de aamlacht heeft willen vestigen hierop
dat, - daar de wet aan den Koning
slechts de macht toekent om, tijdens den
oorlog, de dringende maatregelen te treffen welke door de uitzonderlijke omstandigheclen van het oogenblik noodzakelijk
worden, ...:.... dergelijke macht geen verwezenlijking van hervorming- insluit, namelijk de afschwffing van bestaande rechtbanken, cle herziening van wetten op de
bevoegclheid en de rechtspleging, en dat
alleen eenvoudige, hoofdzakelijk tijdelijke wijzigingen van de wetgeving toegelaten zijn;
Dat de regeering en de kamers alclus
den nadruk hebben gelegd op het grondig
verschil clat bestaat tusschen de machten
wel)l:e aan den Koning verleend worden
door nr 5 van artikel 1 der wet en de
machten waarover cle Koning beschikt
heeft krachtens andere wetten tot toekening van bijzondere machten, die de
verwezenlijking toelieten van verschillende hervormingen, zooals de wet van
31 Juli 1934, verlengd en aangevuld door
deze van 7 December 1934, 15 Maart en
30 Maart 1935;
Overwegende dat een beschikking die tijdelijk, op een bepaald punt de in
voege zijncle wetgeving a an vult of van
deze slechts een hoofdzakelijk tijdelijke
afwijking is, voor een bij een bijzondere
wet voorziene soort rechtszaken, en dan
wanneer clie beschikking slechts de aanvulling is van een ancleren maatregel,. welke
genomen werd om eene der bij de wet van
7 September 1939 bepaalde doeleinden te
bereiken, - niet voorli:omt als door de
llierboven aang·ehaalde verklaring be-

doeld, noch als buiten het kader dier wet
vallencle ;
Overwegende dat de regeering de wet
aldus geinterpreteerd heeft door verschillende besluiten ~e nemen die afwijkingen
behelzen van cle bestaande wetgeving, afwijkingen welke verbonden zijli aan eene
cloor dezelfde wet beoogde doeleinden, en
welke door hun aard en krachtens den
uitdrukkelijken tekst die ze vermelden
van tijdelijken aard zijn;
Overwegende dat uit de inleiding en
clen tekst van het besluit van 27 Juni
1942 klaar blijkt clat artikel 6, § 2, II,
slechts een essentieel tijdelijke maatregel
is, aanvulling van de andere door hetzelfde besluit genomen maatregelen om
de bevoorrading van het land te verzekeren;
Dat, anderzijds, gezegd artikel 6, § 2,
II, - voor zoover het beschikt dat de
alleen reclltsprekende rechter in eersten
en laatsten aanleg beslist over de bij artikelen 5, 8 en 9 van de besluitwet van
27 October 1939 becloelde inbreuken, slechts een afwijking invoert van de
regelen nopens cle rechtspleging en den
aanleg, afwijking welke slechts van toepassing is op een bepaalde soort nieuwe
inbreuken die cloor een bijzondere .wet
voorzien zijn, of, zooals de opstellers van
het besluit het zelf in de memorie van
toelichting eindelijk zeggen « van toepassing is binnen een strikt beperkt gebied ll;
- Overwegende dat uit cUe beschouwingen
volgt dat de vermelde beschikking van
artikel 6, § 2, il, van het . besluit van
27 Juni 1942 niet buiten het kader gaat
van de wet van 7 September 1939;
Dat het dus, krachtens gezegde wet,
aan de Hoven en rechtbanken niet behoort na te gaan of die maatreg·el, door
de secretarissen-generaal cler ministeries
onder hun verantwoordelijkheid genomen,
overeenkomstig· de andere nationale wetten is;
Overwegende, echter, dat gezegcl artikel 6 bij clezelfde paragraaf 2 bovendien
voorziet dat de samenhangende misdrijven en inbreuken eveneens kunnen aanhang'ig· gemaakt worden bij den alleenI'echtsprekenden rechter, en, clat· in clit geval, artikel 6, § 2, II, beschikt clat die
rechter over cleze samenhangende inbreuken ook in eersten en laatsten aanleg
beslist;
Overwegende dat deze laatste beschikking aldus de afschatfling van hooger beroep uitbreidt tot alle misdrijven of overtredingen, onverschillig welke er ook de
- aard en cle dacler van wezen, zooclra
ze verknocht zijn aan eene der bij artikelen 5, 8 of 9 van cle besluitwet van
27 October 1939 voorziene inbreuken;
Dat dergelijke beschikking niet zou •
kunnen beschouwd worden als slechts een
hfwijldng invoeremle van de regelen betreffende den aanleg in strafzaken, af-
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wijking die beperkt is tot een bepaalde
soort van bij een bijzondere :wet voorziene inbreuken; dat zij een werkelijke
wijziging of hervorming uitmaakt van de
gewone wetg·eving op den aanleg;
Dat die beschikking buiten het kader
treedt del' maatregelen die de Koning en
de ministers krachtens de wet van 7 September 1939 mogen nemen, en dus evenmin cloor de secretarissen-generaal cler
miuisteries krachtens die wet mag genomen worden;
·
Dat ze evenmin haar rechtvaardiging
vindt in artikel 5 der ·:wet van 10 Mei
1940 betreffende tle ovenlracht van bevoegdheid in oorlogstijd, vermits ze in
strijd is met den essentieelen regel van
cle nationale wetgeving in strafzaken, te
weten, dat de alleen rechtsprekende rechter in zake bij de gewone strafwetten
voorz;iene iubreuken geen correctioneele
hoofdgevang·enisstraf in eersten en laatsten aanleg mag uitspreken ;
Doch overwegende dat het bestreden .
vonnis den verweerder alleen veroordeelt
voor inbreuken bedoeld bij de artikelen
5 en 9 van de besluit-wet van 27 October
1939 zooals ze aangevuld werden ;
Dat dam·uit blijkt dat het bestreden
vonnis moet beschouwd wm'den als in
laatsten aanleg gewezen en, bijgevolg,
dat de voorziening ontvankelijk is;
Over. het middel der voorziening hieruit
afgeleid dat het bestreden vonnis elken verweerder tot een enkele straf veroordeelende voor meerdere inbreuken die
slechts een misdrijf uitmaken, - . de
strafwet heeft toegepast welke in voege
was wanneer de eerste inbreuken begaan
werden, wet die minder streng.. was dan
deze die van toepassiug was, wanneer de
laatste inbreuken voltrokken werden;
Overwegende dat de op een iubreuk toe
te passen straf niet deze is, welke die
inbreuk beteugelt op den dag waarop de
uitvoering van de iubreuk begint, doch
wel deze die in voege is op het oogenblik waarop de mbreuk voltrokken wordt;
Overwegende dat, wanneer de rechter
beslist dat meer inbreuken, alhoewel elk
strafbaar wanneer ze afzonderlijk genomen wordt, toch ten aanzien van den
beklaagde slechts een enkel misdrijf uitmaken, clit misclrijf ~>lechts. voltrokken is
op het oogenblik waarop de laatste inbrenk begaan is;
Overwegende, derhalve, dat wanneer
meer inbreuken zich vermengen en, om
die reclen, aanleiding geven tot toepassing van slechts een enkele straf, de
zwaarste, ·deze straf diegene is die voorzien is door de wet welke in. voege is op
den dag waarop cle laatste inbreuk wordt
gepleegd;
Dat het bestreden vonnis, om het tegenovergestelde te hebben beslist, de artikelen 1 en 2 van het Strafwetboek geschonden heeft;

Om die redenim, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de rechtbank van eersten
aanleg te Nijvel en dat melding ervari zal
gemaakt worden op den kant der vernietigde beslissing ; veroorcleelt de verweerders tot de kosten; verwijst de zaak naar
de correctioneele rechtbank te Brussel.
27 Januari 1943. - 2° kamer. - Voo1·zitte1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. De Wilde.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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27 Januari 1943.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
,ARRESTEN. - STRAFZAKEN .. - VEROORDEELING WEGENS MEDEPLIOHTIGHEID AAN );:EN
WANBEDRIJF. BESTANDDEELEN VAN DE
STRi\FBARE :I>IEDEPLIOHTIGHEID NIET BEPAALD
DOOR, RET A'RREST. - NIET WETTELIJK MET
REDENEN Ol\I]~LEED.
Is niet wettelijlc met 1·eclenen omkleed
het arrest dat beklaagde ve1·doordeeZt
wegens medeplichtigheid aan een wanbeckijf, zonder het bestaan van al de
bestanddeelen van de strafbare medeplichtigheicl vast te stellen (1).

(PROCUREUR GENERAAL TE GENT,
T. VAN BRUSSEL.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 7 Februari 1942 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Over de voorziening ex officio : schending van artikel 67, alinea 3, van het
Strafwetboek :
'
Overwegende dat het bestreden arrest
d_en verweerder veroordeelt als medeplicht~ge aan een ten laste v:an zijn medebetiChte gelegd wanbedrijf, en die veroordeeling motiveert bij de vaststelling dat
de ve_r_weerder laatst genoemde « geholpen
of brJgestaan heeft in de handelingen
welke het wanbedrijf vergemakkelijkt
hebben )) ;
:
Overwegende dat, luiclens artikel 67, alinea 3, van het Strafwetboek, dergelijke
hulp of bijstand slechts een strafbare
medeplichtigheid uitmaakt, wa:nneer de
hulp of bijstand met weten verleend werd;
Overwegende dat hetfirrest dit bestanddeel niet vaststelt; dat, alhoewel nit de
door den rechter vastgestelde feiten mag
worden afgeleid dat de aanlegger wist dat
(1) Zie verbr., 4 1\iJ:aart 1942 (Ar1·. VerbT.,
1942, biz. 22; Bull. en PAsrc., 1942, I, 61);
4 November 1942 (A1'1'. VeTb1·., 1942, blz. 135;
Bull. en PAsrc., 1942, I, 269).

het v.ervoer waaraan hij deel nam een
ongeoorloofd karakter had, daaruit daarom toch niet blijkt dat hij wist dat het
hier over een vervoer van vleesch ging, dat
onder toepassing viel van het besluit van
28 .Juni 1941; clat, bijgevolg, de ·Uitgesproken straf niet wettelijk gemotiveerd is;
Om die redenen, en zonder stil te blijven
bij llet door den aanlegger aangevoerd
middel, llet Hof verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers van
llet Hof van ber.oep te Gent en dat melding er van zal gemaakt worden op den
kant der vernietigde beslissing; legt de
kosten ten laste van den Staat; verwijst
de zaak naar llet Hof van beroep te
Brussel.
27 Januari 1943. - 2° kamer. - Fom·zitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - F e1·slaggeve1·, H. Fauquel.
GeUjkl7tiflencle conclttsie, H. Raoul
Hayoit de 'l'ermicourt, advbcaat generaal.

2e

KAMER. -

27 Januai'i 1943,

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - CONCLUSIE NIET BEANTWOORD. - BESLISSING NIET
MET REDENEN OMKLEED.
Is niet tvetteUjk met reflenen omlcleefl,
het an·est vctn veroonleeling .dat geen
antwoorfl geett op een miflflel, door den
beklaagde bij conclusie aangevoerfl,
waarwit hij afieiflt flat het hem ten laste
gelegfl feit geen misdrijf is (1). (Gr'ond-

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

20
ming dat hem de vrije beschikking liet
over de hem overhandigde penningen :
Overwegende dat de aanlegger, beschuldigd van misbruik van vertrouwen, b:if,
regelmatig v66r het Hof van beroep genomen conchiSies staande hield dat hij,
op het oogenblik waarop hij over cle penningen beschikte, niet meer gebonden was
door een lastgeving doch enkel door een
contract van aanneming en dat de rekening tusschen partijen zou doen blijken
dat hij geen sc4uldenaar meer was jegens
den klager ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om de veroordeeling die het uitspreekt te
rechtvaarcligen, zich bepaalt bij de verklaring dat de aanlegger bedrieglijk
10.500 frank heeft verduisterd, som welke
hij gekregen had met lastgeving ze aan
de betaling van twee wissels te besteden;
dat het de verklaringen inroept welke de
aanlegger v66r den onderzoeksrechter
deed, verklaring opgenomen in het stuk 26
van den bundel, lijnen 12 tot 15 ;
Overwegende dat het Hof van beroep door geen antwoord te verstrekken op de
conclusies van den aanlegger betreffende
een nieuwe tusscllen partijen gesloten
overeenkomst - de uitgesproken veroordeeling niet wettelijk gemotiveerd heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Gent
en dat melding ervan zal gemaakt worden
op den kant der vernietigde beslissing ·
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
27 Januari 1943. - 2° kamer. - Foorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggev., H. de Cocqueau
des Mottes. - Gelijlcluidende conclusie
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.

Gelet op het bestreden arrest op 11 Mei
1942 door llet Hof van beroep te Gent
gewezen;
Over llet eenig middel : schending van
artikelen 491 van het Strafwetboek, 16 van
de wet van17 April1878, 1341 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
de veroorcleeling op een lastgeving steunt
waarvan het bestaan geloochend werd en
aileen een deel der door den aanlegger gedane verklaringen inroept, dan wanneer
uit den samenhang dier verklaringen
blijkt dat de aanlegger op het oogenblik
waarop llij over de penningen bescllikte,
niet meer gebonclen was door een lastgeving, doch door een contract van aanne-

Is niet wettelijlc omlcleed met redenen i'n
rechte, de beslissing van veroordeeling
die wel de wetsbepaling opgeett, waarbij
het feit W01'dt verboden, maar niet de
wetsbepaling ve1;meldt, waarbij de st1·at
op dat teit is gesteld (2).

(1) Zie verbr., 6 Mei 1942 (Ar>'. Yerb>·., 1942,
biz. 54; Bull. en PASIC., 1942, I, 115).

(2) Zie verbr., 23 Juli 1941 (A>T. Ym·br., 1941,
biz. 180; Bull. en PAsrc., 1941, I, 314).
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27 Januari 1943.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDEELING VERMELDT NIET DE
WETSBEPALING DIE DE STRAF STELT. - BESLISSING NIET WETTELIJK OMKLEED MET REDENEN IN REOHTE,

-21(BOERMANS EN ANDEREN,. T. SAMENWERKENDE
VENNOOTSCHAP (( THE ANTWERp GRAIN WORKS
CY »; BURGERLIJKE PARTIJ.)
ARREST (UITTREKSEL).
Gelet op het bestreden vonnis, door de
eorrectioneele rechtbank van Antwerpen,
zetelende in graad van beroep op· 19 Juni
1942, gewezen ;
I. Aangaande de voorziening door den
betichte J. Boermans ingesteld :
Nopens de beslissing op de publieke vordering :
Over het middel ambtshalve opgeworpen : schending van artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden vonnis waarbij de aanlegger veroordeeld werd, de
wetsbepaling niet aanduidt waarbij de
straf op het weerhouden feit is gesteld :
Overwegende -dat de aanlegger veroordeeld werd om het artikel 42 van het
koninklijk' besluit dd. 1 Februari 1934 te
hebben overtreden;
Overwegende dat hoogervermeld artikel
geen straf bepaalt en dat het vonnis geen
enkele wetsbepaling vermeldt waarbij een
straf op het weerhouden feit is gesteld;
Dat het vonnis aldus niet wettelijk met
redenen omkleed is en artikel 97 der
Grondwet schendt;
Nopens de beslissing op de burgerlijke
vordering van de Samenwerkende Vennootschap ((The Antwerp Grain Works
Oyl>:

Overwegende dat de vernietiging van de
beslissing over de publieke vordering de
breking medebrengt van het beschikkend
gecleelte betreffende de vordering door de
burgerlijke partij ingesteld;
II. Aangaande de voorziening door de
Naamlooze
Vennootschap
((Transport
Maatschappij Simon .Smits)), in hoedanigheid van burgerlijk verantwoordelijk voor
den betichte J. Boermans ingesteld :
Overwegende dat aarrlegster haar voorziening niet beteekend heeft aan de partijen tegen wie zij ze gericht heeft;
Dat daaruit volgt dat de voorziening
niet ontvankelijk is (Wetb. v. Strafv.,
art. 418);
Overwegende dat de veroordeeling van
de Naamlooze Vennootschap ((Transport
Maatschappij Simon Smits l> als burgerlijk v~rantwoordelijk voor den betichte
niet meer kan bestaan, daar voornoemde
vennootschap geen veroordeeling meer oploopt;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden volinis voor wat aangaat: a) de
beslissing jegens den betichte zoowel op
de publieke als op de burgerlijke vorde·
ring; b) de beslissing jegens de burgerlijk verantwoordelijke partij Naamlooze
Vimnootschap (( Transport Maatschappfi
Simon Smits l>; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de re-

gisters der rechtbank van eersten aanleg
te Antwerpen en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant der gedeeltelijke
vernietigde beslissing: veroordeeltverweerstei· Samenwerkende Vennootschap ((The
Antwerp Grain Works Oy )), burgerlijke
partij, tot de kosten der voorziep.ing van
J. Boermans en aanlegster N aamlooze
Vennootschap ((Transport Maatschappij
Simon Smits >> tot de kosten harer voorziening; verwijst de zaak naar de rechtbank van eersten aanleg te Mechelen,
zetelende in graad van beroep van den
politierechter.
27 Januari 1943. - 2° kamer. - Foorzitter, H. Hodilin, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Istas. Gelijkluidet~de oonalusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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28 Januari 1943.

1° EXEQUATUR. - BUITENLANDSOHE VONNISSEN. - BEWI.JSKRACHT IN BELGIE ONAFHANKELIJK VAN EXEQUATUR.
2°' EXEQUATUR. - BUITENLANDSCH VONNIB
INGEROEPEN. ALLEEN TOT BEWIJS VAN EEN
NIEUWE VORDERING.- EXEQUATUR. NIET VEREISCHT.
1° Buitenlandsohe vonnissen hebben in
Belgie bewijslcracht onathankelijk van
alle exequatur.
een buitenlandsch vonnis
wordt ingeroepen v661' den Belgisohen
t·eohter, niet om de temtitvoerlegging
er van te verkrijgen, maar om den
grondslag van een nieuwe vot·dering te
bewijzen, is het exeq1tatur niet vet·eisoht.

2° Wanneer

(VASSIIJEE, T. ((COMPAGNIE BELGE
POUR L'ETRANGER Jl.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 13 October 1941 gewezen door het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de aanlegsters de som
van 3.000 frank in consigm:(tie hebben ge- _
steld, welke door het arrest van het Hof
van verbreking dd. 29 October 1942 ten
titel van zekerheid htdioatum solvi bepaald was;
· Over het eenig middel tot verbreking :
schending van artikelen 10 en 52, 7°, der
wet dd. 25 Maart 1876; 545, 547 en 146 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging; 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
1 van het koninklijk besluit dd. 23 Februari 1934, doordat het bestreden arrest
de aanlegsters in ·verbreking veroordeeld
heeft aan verweerster de begroote · kost{m
te betalen, waartoe hebben aanleiding gegeven het vonnis der rechtbank van eer-

-22sten aanleg voor burgerlijke zaken, te
Weenen, 2• afdeeling, del. 16 Juni 1936;
het vonnis der hoogere plaatselijke rechtbank te Weenen, dd. 28 September 1936,
en het vDnnis der opperste rechtbank,
zetelende als verbrekingsrechtbank van
den federalen Staat van Oostenrijk, del.
19 Januari 1937, alsook de hDnoraria van
den advocaat die deze. drie beslissingen
heeft uitgelokt, dan wanneer :
1° VDlgens de overeenkDmst waarbij
partijen gebonden zijn, de aanlegsters in
verbreking zich verplicht hebben de kosten_ en hDnoraria te betalen enkel indien
ze in het ongelijk zouden gesteld worden ;
2° V66r de Belgische rechtsmachten, de
aanlegsters slechts beschouwd kunnen
worden als in het ongelijk gesteld wanneer de Oostenrijksche vDnnissen door de
Belgische rechtbanken met de uitvoerbaarverklaring bekleed zijn geweest;
3° Het de niet-uitvoerbaar-verklaarde
vonnissen zijn, die het bedrag der begroote
kosten hebben bepaald, welke, luidens de
veroordeeling in cle bestredene beslissing,
de aanlegsters in verbreking aan de aanstaande verweerster moeten terugbetalen;
Dat, mitsdien cle bestredene beslissing
de overeenkDmst del. 11 April 1927 heeft
miskent en aan de Oostenrijksche VDnnissen uitvDerbaarhekl heeft verleend ofschoon cleze laatste in ons land niet wercHm uitvoerbaar verklaarcl :
Overwegende clat het bestreclen arrest
vaststelt clat, luiclens de overeenkomst op
11 April 1927, tusscllen de partijen geslDten, de aanlegsters zich verbonden hebben, ingeval men de schuldvordering te
hunnen laste zou doen gelden, de volgende
k()sten te clragen : cc de gerechtelijke kosten, de kDsten van advocaten en notarissen; de kDsten van een gebeurlijke ingelaste stelling; de kosten van inleiding van
aanleg, van de gebeurlijke vDrdering tot
uitvoering· ;_ cle gerechtelijke kosten voortkomencle van alle rechtsvorclering, en, bovendien, alle voorschoten en anclere uitgaven JJ;
Overwegende clat de vorclering tot de
terugbetaling strekt cler gerechtskosten
en honoraria en uitgaven van advocaten,
door verweerster verschoten in den loDp
der rechtsplegingen, welke ze VDor de Oostenrijksche rechtsmachten tegen de aanlegsters heeft ingesteld ;
·
Overwegende - gesteld dat de aanlegsters, zooals deze het beweren, alleen gehouden zouden zijn de kDsten en honoraria te dragen op voorwaarde dat zij in
het ongelijk zouden gesteld wDrden -=- het
dan nog onjuist is dat ze, v66r de Belgiselle rechtsmachten, slechts mogen beschouwd worden als door de vreemde
l.'echtsmachten in het ongelijk gesteld geweest zijnde, wanneer de vr'eemde vonnissen, waarvan de verweerster gewag maakt,
met de uitvoerbaarverklaring van den

Belgischen rechter bekleed ZlJn geweest;
Dat aldus, inderaaad, de uitvoerbaarheid in Belgie der vreemde beslissingen
met dezer bewijskracht wordt verward;
Overwegende dat, indien de verweerster
de Oostenrijksche beslissingen- inroept,
deze zulks niet doet oni de uitvoering
ervan in Belgie te vervDlgen, doch aileen
om de gegronclheid van de.nieuwe vordering door haar ingesteld v66r de Belgische
rechtbanken te bewijzen;
Overwegende dat cle vreemde VDnnissen
in Belgilol bewijskracht hebben, afgezien
van alle uitvoerbaarverklaring;
·
Overwegende dat het Hof van berDep
vaststelt dat de beslissingen der Oostenrijksche rechtsmachten in regelmatige
vormen _voorgelegd zijn en dat ze bewijzen dat de aanlegsters v66r deze rechtsmachten in het Dngelijk werden gesteld;
Dat hieruit volgt dat het arrest, door
cle vDrdering ontvankelijk te verklaren,
cle in 't midclel bedoelde wetsbepalingen
geenszins li.eeft geschonden ;
Om clie reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegsters
tot de kosten en tot de vergoeding van
150 frank jegens de verweerster.
28 Januari 1943. - 1• kamer. - Voot·zitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. - ·
Gelij lchtidende conclusie, H. RaDul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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l Februari 1943.

1o GEMEENTE. - PoLITIEKE ENTITEIT.
ZELFSTANDIG BEHEER VAN HAAR EIGEN BELANGEN. - GRONDGEBIED AANGEWEZEN DOOR DE
WET.
2° 00RLOG. - 0VERDRACHT VAN MACHTEN.
- SECRETARISSEN-GENERAAL VAN DE MINISTERIES. - MAATREGEL HOUIJEND OPHEFFING.
VAN GEMEENTEN EN VOORSCHRIJVEND DAT· DE
SCHEPENEN VAN EEN GEMEENTE VAN RECHTSWEGE MET DEZELFDE HOEDANIGREID ZULLEN
BEKLEED ZIJN OP ANDERE GEDEELTEN VAN RET
GRONDGEBIED. - MAATREGEL DIE DE GEVESTIGDE POLITIEKE ORDE WIJZIGT EN EEN GRONDBEGINSEL VAN DE GEMEENTELIJKE WETGEVING
MISKENT. - MAATREGEL DIE DE DOOR DE WET
VAN 10 MEl 1940 OVERGEDRAGEN MACHT OVERSCHRIJDT.
3o OORLOG. - BESLUIT VAN EEN SECRETARIS-GENER-AAL WAARBIJ RET GRONDGEBIED VAN
EEN GEMEENTE BIJ DAT VAN EEN ANDER GEMEENTE WORDT GEVOEGD. - BESLUIT DAT DE
DOOR DE WET VAN 10 .MEI 1940 OVERG.EDRAGEN MACHTEN OVERSCHRIJDT. - . VERORDENING VAN DE BEZETTENDE MACHT WAARBIJ
WORDT VERKLAARD DAT DE BEPALINGEN VAN
RET BESLUIT MOETEN WORDEN TOEGEPAST. ~
GEVOLGEN VAN DEZEN MAATREGEL DER BEZETTING TEN AANZIEN VAN DE RECHTSPLEGINGEN
ING.ESTELD DOOR DE GEMEENTE WIER GROND-

GEBIED lliJ DAT VAN EEN ANDERE GEMEENTE
WERD GEVOEGD:

4<>

BEVOEGDHEID EN REOHTSGEDIED. BURGERLIJKE ZAKEN. WET
VAN 25 MAART 1876, ARTIKEL 25. NIE'l'
VAN TOEPASSING WANNEER RET GEDING SLECHTS
HANGEND IS TUSSOHEN EEN EISOHER EN EEN
VERWEERDER.

1 o De gemeente is een politielce

et~tite'it

gTondwetteUjk belnst met het zelfstcwdig be/We1· vnn hna1· eigen belangen over
rle ·uitgeskelctheid van het grondgeb·ied,
dat haa1· alleen doo1· een wet lean worden nangewezen.
2o De wet van 10 Mei 1940, betrefjende de
ove1·dmoht van maohten in oorlogstijd,
maoht-igt niet den seo1·eta1is-generaat
van een ministerie om, ged~t1·enae de
bezett·bng vwn het g1·ondgebied, een
maat1·egel te nemen die, doo·r cle apheffing ·van ee'li gemeente, cle in het la1td
gevestigcle politielce orde wijzigt, of die,
floor te bepalen dat de sohepenen, wellce
nls gemeentelijlce ajgevna1·digclen doo1·
de lciezel's van ·een gemeente we1·den
nnngewezen, vnn 1·eohtswege bekleed
zullen zijn met dezelfde hoeclnnigheid
op ande1·e gedeeUen vnn het gi'Ondgebiecl, in st1·ijd is met een g1·ondbeginsel
vnn de gemeentelijlce wetgeving (1).
3o Wannee1· de bezettende mnoht, steunend .011 nrUlcez 43 vn1t het reglement geheoht nnn de overeenlcomst vnn den
Hnag vnn 18 Octobe1· 1907, beveelt dat
moeten worden toegepast de mnntregelen, doo1· den secl·etaA·is-generaal van
een ministerie genomen buiten de gren:3en 1;wn (/e hem door de Belgische wet
.ove1'ged1·agen macht, wezke maatrege.len het gronclgebied van een gemeente
.toevoegen nan da{ vnn een nndore ge•meente, de organen van cle ee1·ste ontbonclen ve1'1clwren en de bevoegdheden
vnn de 01'ganen de1· tweede uitbreiden
.tot het g1·ondgebied van de ee1·ste, dan
doet deze bezettingsmantregel een feitelij lce11> toestnncl ontstnnn van z·uUcen
.nard dnt, .Qed~trende de bezettvng vnn
het gi'Ondgebied, de organen van de
ee·rste gemeente in de mate·l"ieele onnwgelijlcheid zijn om een gerechtelijke
p1·ocedm·e, clie z·ij hebben annyevangen,
te vei''L'Olgen, en dat aUeen de o1·ganen
van de tweede gemeente in staat zijn
om de ve1·decliging van de 1·echten cle1·
eerste wnn1· te nemen.
JJerhnlve Jean aan cle tweecle gemeente
clool' de Belgische rechtbnnken wo1·den
toegestnnn tttsschen te lwmen in een
geding, ten einde, vool' de organen van
cle eel'ste gemeente· en voo1· relcerl!ing
(1) Verbr., 30 Maart 1942 (A•·•·. Verbr., 1942,
biz. 34; Bull. len PAsrc., 1942, I, 75) en 3 No-vBmber 1941 (AlT. Ve•·M., 194~, biz. 227; Bull.
.en PASIC., 1941, 1, 407).
,
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vnn aeze, cle ·bngestelde 1·echtspleging te
veTvolgen (2).
4o ATtikel 25 van de wet van 25 Mnwrt
1876, ho~tclend titez I vnn het vool·afyarmcle boelc vnn het vV etboelc van B~ll/'
gel·lijlce Rechtsvo1·de·ri·ng, is niet van
toepnssing wwnneer het proces sleohts
yant tussclwn ee·ri enlcel eischer en een
enkel ver·wee1·de1·.
·
(GEMEENTE BORGERHOUT EN STAD ANTWERPEN,
T. BOUSSON.)

De Hee·r advownt gene1·naz Rnoul
H nyoit cle Tennicourt he eft zijn conclltsie
gegeven nls volgt :

Het. bestreden arrest :werd ge:wezen in
zake van partijen Bousson tegen de gemeente Borgerhout en de genaamden Van
Havre, deze laatsten in vrijwaring ge'
roepen.
Op 29 April1942 stelden tegen dit arrest
een voorzienillg in : 1 o de stad Antwerpen die verklaarcle in rechte op te treden
«in' de mate dat zij, krachtens de besluiten van 15 September en 30 December
1941, de rechten cler gemeente Borgerhout
uitoefent Jl; 2° de gemeente B0rgerhout,
vertegenwoorcligd door haar college van
burgemeester en schepenen.
Tot verduiclelijking of wettiging van
het optreden, v66r het Hof, van de stad
Antwerpen, die in de zaak v66r den
rechter over den grond geen betrokkene
partij .was, worden in het verzoekschrift
tot verbreking alleen de bepalingen aangevoercl van besluiten op 15 September: en
30 December 1941 getroffen door den
secretaris-generaal van het ministerie van
binnenlandsche zaken en volksgezondheicl; en de stad Antwerpen wijst trouwens· daarop dat zij in rechte optreedt
« in de mate dat zij de rechten der gemeente Borgerhout uitoefent JJ.
Waar is het dat, luiclens artikel 1 van
hoogergemeicle besluiten, het . geheel
grondgebied ·der gemeente Borgerhout bij
clit der stad Antwerpen wordt ingelijfd.
En het artikel 6 van het besluit del. 30 December 1941 bepaalt : « Te rekenen van
1 Januari 1942 gaan alle rechten, lasten,
verplichtingen en bezittingen cler gemeenten ... Borgerhout... over op Antwerpen, zonder clat daarvoor een nadere akte
worclt gevorderd JJ. Op den dag waarop de
voorzieningen ingesteld werden kan dus,
uit rechtelijk oogpunt, de toestand van
beicle aanlegsters v66r het Hof bepaald
worden als voigt : Werd de gemeente
Borgerhout wettelijk afgeschaft, in verband met de Belgische wetgeving, dan is
(2) Zie verbr., 21 J anuari 1918 (Bull. en
PAsra., 1918, I, 177); 20 Mei 1916 (ibid., 19151916, I, 402); 11 October 1915 (redenen) (ibid.,
1915-1916, I, 137); 27 November 1916 en 5 Juii
1917 (ibid., 1917, I, 275 en 321}.
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-24-baar voorziening niet ontvankelijk, daar gel, in gewonen tijd, aileen door den wetgeen voorziening recbtsgeldig kan worden gever zelf zou kunnen worden getroffen,.
ingesteld door een doode (1). Heeft inte- daar is er geen afdoende reclen om noodgendeel de gemeente Borgerbout, niette- zakelijk de secretarissen-generaal der migenstaande de besluiten dd. 15 September ;nisteries de macht te ontzeggen dien
en 30 December 1941, het recbtelijk leven maatregel gedurende de bezetting van bet
bebouden, dan bescbikte zij over de ge- land te nemen. Daarent!!gen wordt bet
beele uitoefening van haar recbten en optreden van een secretaris-generaal niet
dienvolgens was bet optreden der stad wettelijk hierdoor gerechtvaardigd dat
Antwerpen van alle voorwerp ontbloot. · een bepaald·e bervorming boogdringend
Welnu, bet staat m. i. buiten kijf dat alsmede bevorderlijk voor het bestuurlijk
boogergemelde besluiten, naar de Bel- lanclsbeleid zou zijn. Het is daarenboven
giselle wet, de gemeente Borgerhout bet volstrekt vereiscbt dat die maatregel geen
rechtelijk leven niet bebben kunnen ont- politieke bervorming of innovatie zou uitmaken, d. w. z. dat hij niet tot voorwerp·
nemen.
Die besluiten werden door den secreta- of tot noodzakelijk gevolg zou bebben eeu
ris-generaal van bet ministerie van bin- politieke instelling te vervormen, of wijnenlandsche zaken en volksgezondheid ge- ziging toe te brengen hetzij aan wetten
nomen oj) grond van het artikel 5 der wet die een politieke macbt inrichten, hetzij
van 10 Mei 1940 betreffende overdracht aan wetten die politieke misdrijven invoevan bevoegdheid in oorlogstijd. De draag~ · ren, hetzij nog aan de uitoefening van
.
wijdte van voormeld artikel 5 werd op politieke recbten.
Trouwens, gedurende de bezetting van
nauwkeurige wijze omschreven door Uw
arrest van 30 Maart 1942 (Bull. en PASIC., het grondgebied, is de uitoefening van de
hoogere politieke macht in dit gebied
1942, I, 75.)
Na hierop te hebben gewezen dat «de - wegens de bezetting zelf en overeenbij artikel 5 voorziene vervanging, inzon- komstig het Volkenrecht - noodzakelijk
derheid in geval van langer durende be- verlamcl.
Onmogelijk is het dat de politieke werzetting, clenkbeeldig en ondoeltreffend zou
zijn, indien dezen aan wie ze door een king der Hoogere Nationale macht in de
wettelijke overdracht wordt toever- bezette landstreek worde voortgezet.
trouwd, .over de bevoegdheid niet beschik- Evenmin beeft -de wet van 10 Mei 1940
ten om cle maatregelen te treffen die, al- afvaardiging kunnen verleenen tot het
hoewel van adniinistratieven aard in den voortzetten van dergelijke werking. Zonbreeden · zin van bet woord, in gewonen neklaar is bet bovendien dat het invoeren
tijd . slechts door den wetgever mogen van veranderingen aai:t de wetgeving hevoorgeschreven worden ll, voegt Uw arrest treffende de politieke orde, tijdens de·
bezetting van het grondgebied, de tuser aan toe :
·
·
« Overwegende dat zelfs die bevoegd- schenkomst der Bezettende Overheid onheid van de secretarissen-generaal niet derstelt eri dat, bijgevolg, geen schikking·
van dien aard regelmatig 'ell rechtsgeldig
onbeperkt is;
wordt getroffen door Belgische ambtenall Dat artikel 5, daar het ten doel heeft
de voortzetting van het openbaar leven t.e ren die uitsluitend in hoedanigheid van
verzekeren door de normale werking der vertegenwoordigers der nationale souveinstellingen, elken maatregel van politie- reiniteit zouden handelen.
ken aard uitsluit, alsook allen anderen
maatregel die de grondwet of de grond** *
beginsels der nationale wetgeving zou
aantasten. ll
.
.
Maakt nu de door de besluiten del.
En verder releveert het arrest opnieuw 15 September en 30 December 1941 inge« dat de wet door te beschikken dat de voerde liervorming al dan niet een hertoegekende bevoegdheid slechts binnen bet vorming nit in cle politieke orcle?
kader van hun beroepswerkzaamheden
De inrichting van verm:elde besluiten is,
zou worden uitgeoefend, aan de secreta- in groote trekken, de volgende : Acht gerissen-generaal niet aileen ontzegt schik- meenten van bet arrondissement Antwerkingen te treffen die · door hun draag- pen, inzonderheid de gemeente Borgerwijdte het bestuurlijk landsbeleid zouden bout, worden opgeheven en hun gronclgeoverschrijden, maar daarbij aan elken bied :wordt bij dit cler stad Antwerpen
secretaris-gene~;aal ·slechts toelaat maatingelijfd onder dit voorbehoud echter dat
regelen te treffen nopens de administra- een gecleelte der opgeheven gemeente
tieve aangelegenheden die tot zijn dep.ar- Ekeren bij het grondgebied der gemeente·
tement behooren l>.
Kapellen wordt gevoegd (besluiten van
· Daar waar, aldus, een bepaaldemaatre- 15 September en 30 December 1941, art.1).
De colleges van burgemeester en schepenen alsook de ·gemeenteraden derzelfde
(1) Verbr., 4 April 1935 (Bull. en PAsrc., 1935,
gemeenten worden ontbonden (besluit dd.
I, 214); 21 Januari 1926 (ibid., 1926, I, 193) en
30 December 1941, art. 4). Te rekenen van
8 Februari 1940 (ibid., 1940, I, 41).
1 Januari 1942 gaan aile rechten, lasten,

-25verplichtingeu en bezittingen der ge- van het politieke leven )) (5). Daar waar ·
meenten Berchem, Borgerhout, Deurne, ' het arrondissement aileen een administraHoboken, Merksem, Mortsel en Wilrijck tieve ·onderverdeeling uitmaakt, daar
over op Antwerpen (art. 6). Het college komt de gemeente voor 'als een rechtspervan burgemeester en schepenen der stad soon van het publieke recht, die met vuliAntwerpen, door den secretaris-generaal tieke bevoegdheden is bekleed (6). Dm
van het ministerie van binnenlandsche za- BROUCKEBE en TIELEMANS (R!';,pe1·t. de l'adken aangevuld, wordt bekwaam gemaakt miniSt1·ation et dn dmit ad-ntinist rat·if de
om zelfs in het gebied der opgeheven ge- Belgiqne, b. V, biz. 168 en 169) stellen
meenten zijn ambt uit te oefenen (art. 4). insgelijks vast dat de gemeente « est une
Eindelijk bepaalt het artikel 17 van het societe naturelle et politique a la fois ))
besluit dd. 30 December 1941 dat « de door en zij voegen er a an toe : cc de ce que la
dit besluit' genoodzaakte wijziging in de commune est nne societe politique, on conindeeling der provinciale raadsleden van clut qu'elle a besoin, pour se gouverner,
de provincie Antwerpen wordt doorge- d'un pouvoir qui lui soit propre ». In
voerd bij de vernieuwing der provincie- denzelfden zin GIRON (Le droit administmraden ».
.
tif de la Belgiqne, uitg. 1881, b. I, nr 18) :
Het gaat du~ niet om maatregelen van << L'organisation administrative de la Belwezenlijk voorloopigen aard, die ·aneen gique repose sur la division du territoire
geldig zouden zijn tot het vervullen van en provinces et commmies donees de la
een beperkte opdracht. -Het geldt even- personnification civile et politiqne (dit
min een vereeniging van gemeenten tot laatste woord in italiek) et administrees
het bereiken van een bepaald doel, ver- par des corps representatifs ... La Constieeniging 'die het bestaan zelf der betrok- tution elle-m~me consacre !'existence des
kene gemeenten zou eerbiedigen en aileen provinces et des communes comme C01'1JS
eenmaking of unificatie tot stand brengen politiqnes )). FJaRERA (T·raite de dToit pltblic
in verband met bepaalde voorwerpen, in- bel,qe, 1916, biz. 437) zet ook uiteen dat :
zonderheid de bevoorrading, de brand- <<Nos provinces et nos communes ne nons
weerdiensten, enz. (1) . ·
apparaissent pas seulement comme les diGewis wijst de memorie van toelich- visions territoriales du royaume, mais
ting (2) met nadruk hierop dat die her- encore comme des organismes politiques
vorming tot doel heeft « de bestuurlijke "ayant une vie propre et dont !'imporeenmaking )} der Antwerpsche agglomera- tance, bien que subordonnee a l'FJtat,
tie, de unificatie « van de bestuurlijke depasse celle d'un simple echelon dans la
eenheden der autonome gemeenten )) door hierarchie administrative )), << La comte voeren, en het staat buiten kijf dat de mune, aldus, BERNIMOLIN (Jnstif!tfionlf
getroffen schikkingen dit doel bereiken. provinciales et commltnales, b. I, biz. 65),
Edoch, het ligt eveneens voor de hand est a la base de l'FJtat qui n'est. qu'une
dat de bepalingen van vermelde besluiten association de communes.)) De Novelles
heel verder strekken en dat ze gevolgen omschrijven de gemeente << une cellule lJOteweegbrengen die het bestuurlijk gebied litiqne composee de citoyens unis par des
merkelijk overschrijden.
relations locales clont l'integrite territoIn ons publiek recht, inderdaad, is de riale, le regime representatif et Ia compegemeente niet aileen een << bestuurlijke tence locale sont garantis par la Constieenheid )) doch tevens een « politieke enti- tution)). En verder : << Les organismes
teit )) die, krachtens de Grondwet, haar communaux exercent leur mission en poeigen belangen op autonome wijze be- sant rles actes lJOlitiqttes )) (7). Ook FoL'heert (3).
CART (8) w.ijst hierop dat, op zich zelf beZooals de rechtschrijvers het doen op- schouwd, de gemeente een politieke gemerken, is de gemeente een cc sectie van meenschap of een politieke corporatie
den Staat)) (4), een « wezenlijk orgaan uitmaakt.
De gemeente, aldus het Repertoi1·e pmtiqlte rltt droit belge (Y 0 Oomnmnes, nrs 1-i
(1) De doorgevoerde hervorming, aldus de
en 66) is niet aileen een bestuurlijk raclermemorie van toelichting, strekt verder; « Ze werk; een politieke opdracht wordt haar
versmelt centrum (de stad Antwerpen) en voortoegekend en ze maakt zelf een deel uit
steden. » Ret behoud van afzonderlijke gevan het politiek en het administratief

meentebesturen zelfs indien deze hetzelfde
« doe! beoogen of op sommige gebieden samenwerken » is van de hand gewezen. Men heeft
« een meer ingrijpende hervorming » wi!Ien
doorvoeren en « fragmentaire oplossingen » afwijzen. (8taatsblad, 1941, biz. 6299.)
(2) 8taatsblad, 1941, biz. 6297.

(3) WILKIN, Organisation et fonctionnement
des .autorites communales, biz. 60 en 64.
(4) VELGE, Associations et fondations en Belgique, biz. 149.

(5) DE PAGE, '!'mite elementaire de droit civil
belge, 2e uitg., b·. I, blz. 557 : « un organe es-

sentiel de la vie politique >>.
(6) IDEM.

Ibidem.

(7) Novelles, v' Institutions pmvinciales et
communales, b. I, biz. 256, nrs 21 en 23.
(8) Elements de droit public, b. III, biz. 377:
« consideree en elle-meme, elle (Ia commune)
forme une corporation politique ».

-26leven van den Staat. Op nog meer bepaalde wijze kenschetst ORBAN (Mamuel
de droit administmtit belge, uitg. 1897,
urs 19, 69 en 73) den aard en de structuur
der gemeenten : « Elles forment des individualites non seulement civiles, mais poHt'iq~tes. Elles constituent non pas de simples branches de !'administration generare, mais des pouvoirs autonomes... La
commune est l' association tJolitiqtte primitive... En recorinaissant a la ·commune
des interets propres qu'elle peut tegler
elle-meme, la Constitution clecide par la
meme que la commune n'est pas une simple circonscription administrative, mais
constitue une- individualite, a la fois- proprietaire d'un patrimoine et titulaire
d'une 1J01'Uon de so~tvent'inete, en d'autres
termes, une personne morale a la fois
civile et politique. >>
Meermalen trouwens heeft het Hof
zelf (1) beslist dat de gemeente, lliidens
de Grondwet - inzonderheid krachtens
artikelen 25, 31 en 108- een autonome of
zelfstandige macht is, en dat de beraadslagingen der gemeenteraden, binnen de
perken clezer bevoegdheicl, daden van souvereiniteit of van oppermacht uitmaken,
die dezelfcle kracht en hetzelfde gezag
hebben als cleze die aan de wet zelf zijn
toegekend.
.
Ik verwijs ook naar een studie, gepubli- .
ceerd in de Remte de l'administ1·ation
(jaar 1919, blz. 421 en 422) ;die terecht het
onclerscheid onclerstreept -dat tusschen
« de economische belangen en de politieke
.bevoegclheden van de gemeente >> dient gemaakt. Daarin ligt trouwens de rechtvaarding van het artikel 108, 2°, tweede
- alinea, der Grondwet, welk, al machtigt
het meer geineenten om zich tot het l:)ereiken van een bepaald doel te vereerligen,
toch de gemeenteraden ontzegt te zamen
te beraadslagen, juist omclat elke gemeenteraad een politiek lichaam uitmaakt dat
uiteraarcl autonoom is en werkelijk afzonderlijk en zelfstandig moet blijven.
Uit hetgeen voorafgaat blijkt reeds
klaar en duidelijk dat het volledig afschaffen van gemeenten, dat de ontbincling van gemeenteraden wezenlijk hervormingen in de politieke orde uitmaken.
Ze brengen inderdaad intrekking mede
van de wetten waarbij deze gemeenten
werc1en opgericht en die van politieken
aarcl zijn, dewijl zij politieke machten en
politieke lichamen in het leven hebben ge-roepen.
Meer nog, indien de grondwetgever bepaald heeft c1at << de grenzen van de ge-

meenten alleen uit kracht van een wet
kunnen gewijzigc1 of nacler vastgesteld
worden>> (Grondw., art. 3), dan is het in
hoofclorue omclat daar, naar ons gTondwettelijk stelsel, een politieke macht en
politieke rechten op het spel staan (2-)-.
In verband hiermede zijn de rechtschrij.vers van oordeel dat, alhoewel de eerste
titel cler Grondwet, letterlijk opgevat,
naar al de verdeelingen van het gronclgebiecl verwijst, toch alleen de politieke verdeelingen door die bepalingen zijn bedoeld (3). De bepalingen van den eersten
titel zijn, volgens VLAEMlNCK (La Oonstit-ntion belge commentee, blz. 54), op de
politieke omschTijvingen (les circonscriptions politiques) toepasselijk, clan :wanneer cle onderdeelen van uitsluitend administratieven aarcl er niet aan onclerworpen zijn.
De door de besluiten dd. 15 September
en 30 December 1941 ingevoerde hervorming is dus werkelijk een hervorming in
de politi,eke orcle, daar ze cliepgaancle
wijziging toebrengt aan politieke wetten
en daar ze politieke rechtspersonen en
politieke lichamen afschaft.
En de tekst zelf van het besluit del.
30 December 11l41 toont ons klaar aan dat
die hervorming gevolgen van politieken
aar'd noodzakelijk medebrengt. Artikel 17
luidt inderdaad : « De door dit besluit
genoodzaakte wijziging in de indeeling
der proviriciale raadsleden van de provincie Antwerpen wordt doorgevoerd bij
de vernieu'wing der provincieraden )), Wie
zou kunnen betwisten dat een hervorming·
die wijziging medebrengt in de indeeling
der zetels in den provincieraad, wel een
politieke hervorming uitmaakt?
Volledigheidshalve wijs ik hierop dat
het college van burgemeester en schepenen
cler stacl Antwerpen, zelfs aangevuld
overeenkomstig artikel 4 van het besluit
dd. 30 December 1941, door een besluit getroffen op grond der wet van 5 Mei 1940
niet wettelijk bevoegd kan worden gemaakt om, in clie hoedanigheicl, zijn ambt
uit te oefenen ten opzichte van cle inwoners der' ·gemeente Borgerhout.
Luidens artikel 108 der Gronclwet worden de gemeentelijke instellingen geregeld
op groncl van rechtstreeksche verkiezingen, waardoor de vrije wil der inwoners
tot zijn volle ontluiking komt. Op dien
regel echter kan de :wet uitzonderingen
invoeren, ten aanzien van de hoofden der
gemeentebesturen.
·
Welnu, een gestadig grondbeginsel van
onze gemeentewetgeving (4)_ h~Wigt dat

(1) Verbr., 24 October 1887 (Bull. en PAsrc.,
1887, I, 570) en 11 November 1869 (ibid., 1870,
1, 110).
(2) Zie het verslag uitgebracht door den heer

(3) GIRON, Le droit public, nr 23; Les Novelles, v' La Constitution, b. II, blz. 45; ORBAN,
Droit constitutionnel de la Belg-ique, b. III,

:RAIKEM (HuYTTENB,

Discussions du Oongres na-

_tional de Belgique, b. IV, blz. li5).

nr 93.
.
.
(4) Wetten van 30 Maart 1836, art. 2; 30 Juni
1842; 1 Maart 1848 en 30 December 1887, art. 9.

___ I
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woners derzelfde gemeente moeten geko_zen geweest zijn, zooniet in hoedanigheid
:van schepenen toch als afgevnardigden
der gemeente, inzonderheid als gemeenteraadsleden. Een hoofdvereischte voor het
J?;emeenteleven is dus dat de aangestelde
schepenen personen zouden zijn die vooraf als gemeentemandatarissen werclen gekozen door de ingezetenen dfw gemeente
zelf.

Door te beschikken dat de bevoegdheid
van :>chepenen, die alleen door de inwoners ~der stad Antwerpen werden verkozen, ook en uit denzelfden hoofde tot de
in:woners van andere gedeelten van het
Rijksgrondgebied
inzonderheid het
_grondgebied der gemeente Borgerhout _zou uitgebreid worden, strijdt het besluit
van 30 December 1941 met een hoofdbe_ginsel cler nationale wetgeving.
Edoch, Uw arrest van 30 Maart 1942
(BuU. en PAsm., 1942, I, 75) bepaalt
klaar en duidelijk dat het artikel 5 der
-wet van 10 Mei 1940, daar het ten doel
heeft de voortzetting van· het openbaar
leven te verzekeren door de normale werking der instellingen, ni\!t alleen « elken
maatregel van politieken aard, maar ook
.allen anderen maatregel uitsluit die de
grondwet of de grondbeginsels der nationale wetgeving zou schenden ''·
Uit bovenstaande over:wegingen volgt
.derhalve dat, op den dag waarop de voor_zieningen ingesteld werden, de gemeente
Borgerhout, ten aanzien van de nationale
wetgeving, niet alleen het rechtelijk leven
hatl behouden, doch ook al haar rechten
kon uitoefenen, zoodat de door haar ingestelde voorziening ontvankelijk was en
.dat het optreden ter zake van de stad
Antwerpen van aile voorwerp ontbloot
voorkwam.

***
Or) 26 'Januari 1943 werd een verorde-

ning van den Militairen Bevelhebber· in
Belgii.! en Noord-Frankrijk bekendgemaakt waarbij, met het ,oog op de handhaving van rust en· orde in BelgH!, wordt
verordend dat de besluiten van den secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandsche zaken en volksgezondheid
.over de vereeniging van gemeenten en
deelen van gemeenten dienen toegepast te
worden (§ 1) en dat de bevoegdheden van
de bet.rokkene instellingen zoomede al
.haar rechten en plichten door de Belgische wetten worden bepaald (§ 2).
Aldus heeft de bezettende overheid zich
-o. m. de door de besluiten van 15 September en 30 December 1941 getroffen maatregelen toegeeigend, daar zij van oordeel
was dat, met het oog op de handhaving
-van rust en orde in Belgie, die maatregeJen doorgevoerd en de feitelijk verwezenlijkte hervorming in stand gehouden dien.den te :worden.

De verordening dd. 26 Januari 1943
heeft tot voorwerp de handhaving der publieke orde in Belgie en derhalve werd zij
genomen op grond van artikel 43 van het
reglement, bijlage aan het op 18 October
1907 te 's Gra:venhage aangegaan verdrag,
welk door de wet van 25 Mei 1910 goedgekeurd werd.
Dergelijke verordening, en bijgevolg
ook de bepalingen die er in opgenomen
worden, hebben het karaktet van bezettingsmaatregelen, d. w. z. het karakter
van maatregelen die, alhoe:wel door een
vreemde mogendheid genomen, toch geen
eigenlijke oorlogsmaatregelen uitmaken,
gericht tegen een vijandelijken Staat,
maar wel getroffen zijn in verband met de
vereischten van het publieke leven in het
bezet grondgebied (1). Ret geldt maatregelen van men aard dat zij dan ook door
clen wettigen Souverein zouden kunnen
uitgevaardigd worden.
De aard en de uitwerksels van bezettingsmaatregelen kunnen, in groote trekken, gekenschetst worden als volgt :
Zoodanige maatregelen zijn essentieel
van voorloopigen aard, daar ze niet van
cle Belgische souvereiniteit uitgaan, maar
getroffen worden door een overheid die,
in het bezet grondgebied, alleen over een
feitelijke macht beschikt, macht die noodzakelijkerwijze vervalt :wanneer het fe1t
waarop ze steunde - de bezetting - niet
meer bestaat.
Dewijl ze niet op de Belgische souvereiniteit gegrond zijn - souvereiniteit
die, niettegenstaande de bezetting, onaangeroerd blijft - voegen de bezettingsmaatregelen zich in de nationale wetgeving niet in. De Belgische wetgeving
blijft dus onveranderd, maar de uitwerksels of de werkelijke kracht van sommige
wetsbepalingen kunnen 'in feUe dam·door
opgeschorst worden clat, naar aanleiding
van een verordening of van een ander bevel der bezettende overheicl, de toepassing
van die wetsbepalingen onmogelijk wordt
gemaakt (2).
Tot opheldering van die overwegingen
wijs ik hierop dat de verorclening van
26 Januari 1943 de Belgische wet, waarbij ,de gemeente Borgerhout opgericht
werd, niet heeft kunnen intrekken en dat
bijgevolg die gemeente, ten opzichte van
de Belgische wetgeving, het rechtelijk
bestaan heeft behouclen. Edoch, naar aanleiding van dezelfde verordening, verkeert
die gemeente in de feitelijke doch tevens
volstrekte onmogelijkheid om zelf haar
rechten, gedurende de bezetting, werke(1) Zie de conclusie van den heer procureur
generaal Paul Leclercq v66r verbr., 21 Januari
1918 (Bull. en PAsrd., 1918, I, 194).
(2) Zie de 'redenen van verbr., 11 October
1915 (BuU. en PASIC., 1915-1916, I, 137) en
27 November 1916 (ibid., 1917, I, 321} .

lijk uit te. oefenen. In r~chte blijft de
gemeente bestaan; in feite is zij verlamd (1).
De bezettingsmaatregelen zijn dus van
feitelijken aard, zooals de bezetting zelf
aileen een feit is, dat aail den bezetter
geen sonvereiniteit kan verleenen op llet
bezet grondgebied.
Die opvatting is lleden ten dage eenstemmig aangenomen (2) en :trouwens
door llet te 's Gravenhage aangegaan verdrag duidelijk ·gehuldigd . .A.rtikel 42 van
het reglement, bijlage aan dit verdrag,
luidt inderdaad :
« Een grondgebied wordt beschouwd als
te zijn bezet, wanneer llet zich feiteUjk
bevind.t onder llet gezag van het vijandelijk leger ... >> Het artikel 43 voegt er aan
toe : « Wanneer het gezag van de wettelijke overlleid feiteUjlc is overgegaan in
handen van dengene die het gebied bezet
heeft,- zal deze alle ... » En lui dens ·het
artikel 55, mag de Staat die een gebied
bezet « zich enkel beschouwen als beheerder en vruclltgebr,uiker der eigendommen
behoorende aan den vijamlelijken Staat
en zich bevindende in de bezette landstreken. Hij moet liet grondkapitaal der
eigendommen in zijn geheel laten. » De
Staat, die een grondgebied bezet, aldus
de H. procureur genei'aal Terlinden,
«is cle tijdelijke beheercler van dit gron'dgebied » (3) ; llij is geenszins de reclltsopvolger van de nationale overlleid (4).
Welke houding bellooren nu de nationale Hoven en rechtbanken aan te nemen
in verband met bezettingsmaatregelen?
Op die vraag heeft de Heer procureur
generaal P. Leclercq alzoo geantwoord :
« Les juges indigenes n'appliquent que les
lois nationales et n'ont du pouvoir legal,
qui est la seule source de leur autorite,
re(;u delegation qu'a cette fin. Mais s'ils
ne doivent pas appliquer les decrets de
!'occupant, juger les litiges qu'ils occasionnent, ils ont, comme tons ceux que la
loi belge gouverne, !'obligation de s'y soumettre chaque fois que les decrets sont
pris dans les limites de la competence
conventionnelle de !'occupant» (5). Het
antwoord op dezelfde vraag, door raadsheer Remy gegeven, luidt : « Tout titre
leur manque (aan de nationale rechts-

;rnachten) pour appliquer la soi-clisant:.
legislation edictee pal,' !'occupant en tant
que prescription legale proprement dite·
devant regir le pays. Seulement ils pourrout et devront milme y avoir egard, si
elle n'est que !'expression des regles du
droit international public qui font partie
du droit national... Ils ne pourront. en
tenir compte que si elle leur parait conforme au droit des gens et aux prerogatives tle fait que ce droit reconnaft au detenteur militaire du territoire occupe » (6).
vVanrin · bestaat nu juist het verschil
tusschen, eenerzijds, « een verordening
toevassen » en, anderzijds, « zich nan een
veronlening omlerwerpen » of << met een
verordening rekening houden >>?
Om dit verscllil te kenschetsen past.
!let er aan te heril).neren dat de besluiten
van de bezettende overheid van een feitelijke macht uitgaan, zoodat de nationale ·
rechtsmnchten de overeenkomstig hoogergemeld artikel 43 genomen bezettingsverordeningen aileen als feitelijke maatregelen, door de militaire macllt opgelegd,
behooren te bescllouwen; met de gevolgen
van clicn feitelijken toestand op de te berechten zaak zullen de nationale rechtbanken rekening houden, zonder echter _
een titel tot uitvoering van de verordening zelf te kunnen verleenen.
De op te lossen vraag kan dus samengeyat worden als volgt : wordt er aan den
nationalen rechter een titel gevraagd met
het oog op de uitvoering van defl bezettingsmaatregel, met h:et oogmerk om die
uitvoering te verzekeren, met andere
woorden, is v66r den rechter de tenuitvoerlegging van den' bezettingsmaatregel
zelf vervolgd, dan mogen de nationale
rechtbanken, in deze hoedanigheid, den
aangevraagden titel niet verleenen. Dit
omdat de nationale rechtsmachten alleeu
uitspraak doen uit naam van den Staat
wiens souvereiniteit door haar uitgeoefend wordt (7).
De nationale rechtbanken kunnen derhalve, in die hoedanigheid, van de overtreclingen der strafbesluiten door de bezettende overheid getroffen geen kennis nemen (8), claar die rechtbanken door dergelijke straffen toe te passen zelf zoudeu

(1) Zie de redenen van, verbr., 5 ·•Juli 1917
(Bull. en PAsrc., 1917, I, 275).
(2) Zie o. m. REMY, (( Documentation et ref!exions sur l' administration de la justice en
territoire occupe », Belg. jud., 1919, kol. 68 en
vlg. ; PRADIER-FonERE, b. VII, nr 2970; PoLITIS,
Les emprunts d.' Etat en droit international,
blz. 205 en 206; verbr., 5 Juli 1917 (Bull. en
PASIC., 1917, I, 275); 21 Januari 1918; en de
conclusie van den heer procureur generaal Paul
Leclercq '(ibid., 1918, I, 177); 16 October 1919
(ibid., 1919, I, 225) en 4 December 1919 (ibid.,
1920, I, 1).

(3) Conclusie v66r verbr., 20 Mei 1916 (BulL
en PASIC., 1915-1916, I, 402).
.(4) HuBER, Rev. gen. de droit inte17zat. public, 1913, biz. 665 en 696.
(5) Conclusie v66r het arrest van 21 J anuari
1918 (Bull. en PAste., 1918, I, 194).
(6) Belg. jud., 1919, kol. 70; zie ook MEYERs;.
«La· magistrature et !'occupation», Belg. jnd.,
1919, kol. 1376.
(7) PoLITIS, Les ernprunts d' Fltat e1z droit·
international, biz. 205 en 206; PRADIER-FonERJl,.
b. VII, ur 2970.
(8) REMY, op. cit., Belg: jud., 1919, kol. 76.

;bijdragen tot het uitvoeren van die besluiten en recht zouden spreken uit naam van
den bezettenden Staat.
LateR wij ook ondersteilen dat, op
_grond van de verordening van 26 Januari
1943 en van artikel 6 van het besluit ad.
-30 December 1941, de stad Antwerpen ·v66r
den rechter over den grond een veroordeeling zou vorderen, tegen de organen der
_gemeente Borgerhout, tot afievering of
overdracht der go'ederen die deze gemeente toebehooren. Dergelijke vordering,
die er toe zou strekken de uitvoering zelf
van de door artikel 6 van het besluit dd.
-30 Decembe1' 1941 ingevoerde hervorming
te doen gelasten, zou niet kunnen berecht
worden door den nationalen rechter han-delend als orgaan der Belgische souvereiniteit (1).
Staat integendeel het bezettingsbesluit
.aileen op het spel om een feitelijken toe.stand te bewijzen ~de overmacht b. v.moest die toestand rechtelijke gevolgen
medebrengen, ofwel nog worden aileen,
v66r den rechter, de feitelijke gevolgen
ingeroepen van de getroffen maatregelen
in verband met de te berechten zaak,
.zonder dat de tenuitvoerlegging van het
besluit zelf :worde gevorderd, dan zullen
de nationale rechtbanken in die mate
rekening houden met de besluiten die bin. nen de perken der te 's Gravenhage aan:gegane overeenkomst werden getroffen,
d. w. z. de feitelijlce gevolgen vaststellen
die uit die besluiten voortvloeien betrekkelijk de v66r het gerecht aanhangig gemaakte zaak.
Aldus worden en de plichten van ·den
.rechter tegenover de nationale wet en de
.bepalingen van het Volkenrecht en van
het te 's Gravenhage aangegane verdrag
.met elkaar overeengebracht.
Welnu·, in de onderhavige zaak, wordt
;geenszins van het Hof een titel gevorderd
.tot tenuitvoerlegging van de verordening
-dd. 26 Januari 1943 of van de maatregelen
.die in die verordening opgenomen zijn.
Echter uit die verordening en uit die
:maatregelen volgt, eenerzijds, dat de ge:meente Borgerhout, die een regelmatige
-voorziening heeft ingesteld, thans in de
-.feitelij'ke doch volstrekte onmogelijkheid
verkeert, door de daad van de bezettende
-overheid, om zel/, d. w. z. door · haar
-€igene organen, haar voorzlening v66r
het Hof te verdedigen en, anderzijds, dat
in de huidige omstandigheden de stad
.Antwerpen in feite de enkele persoon is
die de rechten der gemeente Borgerhout
(1) Nopens het geval waarin Belgische ambte1laren in hoedanigheid van leden van bezettingsrechtsmachten uitspraak doen, zie de con.dusie van den heer procureur generaal Paul
Leclercq (Bull. en PAsrc:, 1918, I, 177) en
verbr., 16 October 1919 (ibid., 1919, I, 225) en
de nota 011der dit arrest.

29voor clezer rekening v66r het Hof kan
doen geluen. ·
Een nieu:we toestand is aldus tot stand
gebracht, welken het Hof gehouden is in
overweging te nemen, namelijk dat de
gemeente- Borgerhout, gedurende de bezetting van het grondgebied, feitelijk belemmerd wordt haar rechten doo1· haa1·
eigen o·rganen te verdedigen en dat de
stacl Antwerpen thans aileen in staat is
die verdediging, voor de OTganen van de
betrolclce1ie gemeente en voo1· ·relcening va-n
deze, ·waar te nernen.
.Aldus is de door de gerneente Borgerhout ingestelde voorziening ontvankelijk.
Edoch de stad Antwerpen client ook in
den aanleg ontvangen te worden in zooverre zij, tengevolge der door de verordening del. 26 J anuari 1943 van den Militairen Bevelhebber in Belgiii en 'NoordFrankrijk getroffen maatregelen, thans
aileen in staat is v66r het Hof de rechtspleging voor 1·elcening der gemeente Borgerhout voort te zetten. '

* *
Nopens den grand der voo1·ziening :
De gemeente Borgerhout had tegen de
verweerders een vordering ipgesteld die.
tot de betaling strekte van een som van
9.038,25 frank, « vertegenwoordigend hun
aandeel in de kosten van uitvoering van
aardewerken, van aanleggen van riolen,
boordsteenen, kasseiwerken .en voetpaden
in de Vosstraat door de gemeente uitbetaald ».
V66r den eersten rechter haclclen de verweerders staande gehouden dat de vordering door verjaring vervailen was; doch
dit verweermiddel werd afge:wezen .
Op beroep ingesteld door de verweerclers heeft het bestreden arrest beslist dat
de vordering verjaard was .
Edoch, de gemeente Borgerhout had
v66r het Hof van beroep doen gelden dat
het ingesteld beroep niet ontvankelijk
was detecttt s·ummce, claar de gevorderde
geldsorn het bedrag van 12.500 frank niet
overschreecl. Waarop het arrest antwoordde : « Overwegencle dat cle titel of
de oorzaak van den hoofdeisch berustte
niet in het aandeel door de weduwe Eonsson verschuldigd, maar wel in de geheele
belasting aan al de boordeigenaars der
bedoelde wegenissen opgelegd ingevolge
het reglement der gerneente van 2:l Januari 1928, goedgekeurd ' bij koninklijk
besluit van 30 Juni 1928 >>. ·
Het eerste middel der voorziening bestrijdt die thesis, hierop wijzend dat, luidens artikelen 16 en 25 der wet van
25 Maart 1876, de gev01·denle som alleen
in aanmer king dient genom en en d at men
geen rekening mag houden met geldsommen die · door aan de rechtsvorderirig
vreernde personen verschuldigd zijn.
De verweerders weerleggen dat het, in

llet · onderllavig geval, over de betaling
van een Mwechtst·reelcsche tcure gaat; dat
de titel van betaling mitsdien eenig is
voor al de schuldenaars en dat, overeenkomstig artikel 25 der wet van 1876, de
geheele op clien titel gegronde geldsom de
bevoegdheid en den aanleg bepaalt.
'.rot staving van hun ziens:wijze. voeren
de vei·weerders de stelling aan gelluldigd
door Uw an·esten van 16 Juli 1874 (Bull.
en PASIC., 1874, I, 248) en 9 Juni 1876
(ibi(l., 1876, I, 227).

Ze verliezen ecllter uit llet oog dat in
clie gevallen de eiscll tegen meer personen,
betrokken in lletzelfde geding, was ingesteld .en dat de geheele aldus gevorderde
som, in ditzelfde gecling, llet bedrag van
laatsten aanleg overscllreed (1).
In verbancl lliermecle bescllikt het artikel 25 der wet van 25 Maart 1876 : «Wanneer een of meer eischers krachtens clenzelfden titel tegen een of meer verweerders llanclelen, bepaalt de geheele gev01'clerde som cle bevoegclheicl en den aanleg,
zoncler inachtneming van het aandeel van
iecler hunner in deze som >>.
Waaruit het gevolg dat, wanneer er
over een en denzelfden titel gaat, de
bevoeg·dlleill en de aanleg door de gevor. clercle som :werden bepaald, dat wil zeggen
door de geheele SOm die in een en· dezelfde
instantie is gevorderd.
·
Gaat llet wel, in het onderhavig geval,
over eischen gegrond op een en denzelfden
titel? Had de gemeente Borgerhout al de
belastingsschuldige eigenaars te :zamen
niet kunnen doen dagvaarden, zooclat
slechts een fustantie, een enkel proces
ingesteld ware? Die vragen zijn ter zake
van alle belang ontbloot. Het staat inclerclaad vast dat de gemeente de belastings-schuldigen v66r het gerecht door afzonclerlijke akten heeft gedagvaarcl, clat onderscheiclene instanW:\n ingesteld werclen
en dat, in de onderhavige zaak, ·de gevorderde geldsom het bedrag van den laatsten aanleg niet beloopt.
Door clesondanks 'te beslissen dat het
bel·oep ontvankelijk was, heeft het bestreclen arrest het artikel 25 der wet van
25 Maart 1876 geschonden.
IIet onderzoek naar het tweede middel
wordt van belang ontbloot.
Verbreking met ver:wijzing; veroordeeling van de verweerders tot al de kosten
der instantie.
ARRES'f.

Gelet op het bestreden arrest, op 3 December 1941 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen, in de zaak van de· consomten Bousson tegen cle gemeente Bor-·
gerhout;
·
(1) Zie Repert. pra.t. ·an droit ,belge, v' Competence en matie•·e civile et comme•·ciale, ·
nrs 1019 en 1023. ·
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Overwegende dat de voorziening ingestelcl is : 1 o door de stad Antwerpen, clie
v66r den rechter over den grond, geen
uartij was doch verklaart in rechte op te·
treden <<in de mate dat zij, krachtens de
besluiten van 15 September en 30 December 1941, de rechten der gemeente Borgerhout uitoefent >> ; 2° door de gemeente
B<>rgerhout, vertegenwoordigd door haar·
college van burgemeester en schepenen ;
Overwegende dat, op den datum waarop
de voorziening· werd ingesteld, de stad
Antwerpen zich op de door haar ingeroeuen besluiten niet had kunnen gronclen;
dat, inderdaad, die besluiten, door den
secretaris-generaal van het ministerie van
binnenlandsche zaken en. volksgezondheid
getroffen, de in llet land gevestigcle politieke orde wijzigden, juist d<>ordat ze
afschaffing· behelsden van gemeenten, politieke entiteiten die, volgens de Grondwet, binnen de grenzen van een grondgebied dat hun enkel door de wet kan worden toegekend, het autonoom beheer uitoefenen van haar eigen belangen; dat,.
door aldus op politiek gebied te innoveeren; die besluiten de bevoegdlleid te buiten gaan die door de :wet van 10 Mei 1940
aan de secretarissen-generaal der ministerU\n werd overgedragen; dat deze wet
aan die hooge ambtenaren de uitoefening·
der politieke macllt van de lloogere nationale overlleid niet lleeft willen, noch kunnen willen overclragen wanneer, naar llet
Volkenrecht, die uitoefening, in het bezet
gr<>ndgebied, door llet feit zelf der bezetting, noodzakelijk verlamd is; dat, daarenboven, llet besluit van 30 December 1941,
bescllikkende dat scllepenen enkel door
de kiezers van de stad Antwerpen tot
gemeentemandatarissen aangesteld, van
rechtswege met de zelfde hoedanigheicl
zouden bekleed zijn, jegens inwoners van.
andere gedeelten van llet rijksgrondgebied, in strijd is met een grondbeginsel
der gemeente:wetten ;
Doch overwegencle dat, op 26 Januari
1943, de Militaire Bevelhebber in BelgH)
en Noord-Frankrijk, handelende met het
oog op de llimdllaving van rust en orde in
Belgie - waarmede, luidens artikel 43
van het reglement, bijlage aan het verdrag op 18 October 1907 te 's Gravenhage aangegaan, en door de wet van
25 Mei 1910 · goeclgekeurd, de bezettende
overheid is belast - een verorclening heeft
uitgevaardigd, bepalende, voor Belgie, dat
hoogergemelde besluiten van den secretaris-generaal van het ministerie van bin. nenlandsche zaken en volksgezonclheid
moeten toegepast worden, en dat de betrokken instellingen, zoomecle al hun rechten en plichten, door de Belgische wetten
bepaald worden;
Overwegende dat, uit oorzaak van dien
bezettingsmaatregel, eenerzijds de gemeente Borgerhout thans in de materieele
onmogelijkheid verkeert om de rechtsple-
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31 ging, die ze v66r het Hof heeft ingesteld, der schulflvorflering of der schuld tusdoor haar eigen organen voort te zetten, schen fle partijen die schuld vorderen of
en, anderzijds, de stad Antwerpen aileen verschulfligd zijn; doch flat die bepaling
zich in staat bevindt om daarin voor reke- ·van geen toepassing is wanneer, zooals in
ning van de betrokkene te .voorzien; dat de zaak, het gefling bestaat tusschen een
het te dien einde behoort de stad Antwer- aanlegger en een verweerder; dat, in derpen in onderhavigen aanleg te ontvangen; gelijk geval, daar de bevoegdheid en de
aanleg slechts dienen bepaald in verhouOver den grond :
.
Over het eerste iniddel van verbreking : ding tot wat in het hangend geding be~
schending van artikelen 16 en 25, titel I, ·sroten ligt, de rechter den invloed niet
van het voorafgaande boek van het Wet- moet in acht nemen welke de aangevoerde
boek van Burgerlijke Rechtspleging (wet titel desgevallenfl zou kunnen hebben op
van 25 Maart 1876 gewijzigd door het geschillen die tusschen andere partijen
koninklijk besluit van 13 Januari 1935) ; zouden bestaan of komen te ontstaan;_
Waaruit volgt dat, floor in de zaak het
verder, schending van artikelen 75, eerste
lid, en 76 (vooral nr 5) van de gemeente- hooger beroep te ontvangen, dan wanneer
wet van 30 Maart 1836, van artikel 1 de waarfle van het geschil 9.038 frank niet
van het koninklijk besluit van 30 Juni overtrof, dit om de eenige reden dat de
1928, dat vermeld reglement goedkeurt en globale belasting van de belanghebbende
bekrachtigt, doordat het bestreden arrest eigenaars meer dan 12.500 frank bedroeg,
beroep verkreeg, alhoewel de gevorderde het bestreden arrest de in het mifldel aansommen niet het beclragcijfer van beroep geduifle wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bereikten, om de eenvoudige reden dat
« cle titel of de oorzaak van dien. hoofd- bestreden arrest; beveelt dat het ondereisch berustte niet in het aandeel door ,de havig arrest zal overgeschreven worden
weduwe Bousson verschuldigd, maar wei in de registers van het Hof van beroep
in de geheele belasting aan al de boordei- te Brussel en dat er van melding zal gegenaars der bedoelde wegenissen opge- maakt worden op den kant van het verlegd, ingevolge het reglement der ge- nietigt arrest; verwijst de verweerders in
meente ... Jl dan wanneer in den geest van de kosten; verzendt de zaak naar het Hof
artikel 25 van de wet van 25 Maart 1876, van beroep te Gent.
het niet de gebeurtenis is welke aan den
1 Februari 1943. - 1• kamer. - VooToorsprong ligt van een schuldvordering, zitter, H. Soenens, raadsheer waarnedie haar titel uitmaakt, maar wel het mend voorzitter.- Verslaggever, H. Wouverhaal tot wat deze gebeurtenis aanleg ters.- G-elijlclttidende conclttsie, H. Raoul
geeft, en dat men ·zulk verhaal voor Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
elkeen, die ingevolge van dit wedervaren
schuldenaar geworden is, afzonderlijk - Ple-ite1's, HH. Veldekens en Simont.
moet overwegen :
Overwegende dat het bestreden arrest
2e KAMIDR. - 3 Februari 1943.
vaststelt dat de som, door de gemeente
Borgerhout van de genaamden Bousson
POLITIE
VAN DEN KOOPHANDEL.
gevorderd als hun aandeel in de kosten
BESLUfT VAN 28 JUNI 1941. VEREOD DE
van aardewerken, aanleggen van riolen,
VOORWAARDELIJKE VEROORDEELING EN VERkasseiwerken en aanleggen van voetpaZAoHTENDE OMSTANDIGHEDEN TOE TE PASSEN.
den, slechts 9.038 frank bedraagt; dat het
WETTELI.TKHEID.
niettemin het hooger beroep ontvangt, om
de reden : cc dat de titel of de oorza'ak van Adilcel 6 van het besluit van 28 Jttni
den hoofdeisch berustte niet in he.t aan191~, st1·elclcend tot ve1·zwa1·ing van de·
deel door de genaamden Bousson verschulstraffen gesteld op slttilcslachterij en
cligd, doch wel in de geheele belasting aan
onwettigen handel in vleesch, waa1·bij,
al de boordeigenaars der bedoelde :wegebet•·effende de doo1· dat beslttit ge•·enissen opgeleg~ ingevolge het reglement
gelcle zalcen, de toepassing van de voo•·der gemeente; dat het bedrag van die gewaa•·delijlce ve1·om·deeling en clie van
heele belasting 12.500 frank overtrof,. en
aTtilcel 85 van het Stratwetboelc ·wonlt
dat, derhalve, dit gansch bedrag, luidens
uUgesloten, is wettelijlc (1).
artikel 25 der wet van 25 Maart.1876, den
aanleg zoowel als de bevoegdheid vast(ALBERT VAN CRAENENBROECK.)
legde Jl;
ARREST.
Overwegende dat artikel 25 der wet van
25 Maart 1876 rre bevoegdheid en den aanGelet op het bestreden arrest op 8 Octo-leg slechts· regelt ingeval, in een7..elfde ge- ber 1941 door het Hof van beroep te Brusding, een of meer aanleggers handelen te-• sel gewezen ;
gen een of meer verweerders; dat dit
artikel, in die veronderstelling, ten aan(1) Zie verbr., 11 November 1942 (A1T.
zien van de bevoegdheid en van den aanVe1·b•·., 1942, blz. 140; Bull. en PASIC., 1942,
leg, het begrip van de eenheid van titel
doet opwegen tegen flat van fle verdeeling I, 276).
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Over llet eenig micldel : scllencling van
artikelen 107 der Grondwet, 5 van de
wet van 10 Mei 1940 betreft'ende overdracllt van bevoegdlleid in oorlogstijd, ·
9, § 4, en 10, § 1, van de besluit-wet van
27 October Hl39 ter aanvulling van de
maatregelen voor llet verzekeren van de
bevoorrading van llet land en voor .llet
voorkomen en llet beteugelen van dt)_)llist>ruiken in den llandel van sommige eetof · koopwaren, doordat het bestreden arrest ten onrecllte de wettelijklleid lleeft
erkend van llet besluit van 28 Juni 1941
strekkende tot verzwaring van de straffen wegens sluikslachting en onwettigen
handel in vleescll, in zoover gezegd besluit, voor de inbreuken welke llet bedoelt, de toepassing op den overtreder
uitsluit van artikel 85 van llet Strafwetboek, van de wetten op cle verzachtende
omstandiglleden en van artikel 9 van de
wet van 31 Mei 1888 over de voorwaardelijke vero01:deelingen, en, bijgevolg, aan
clen aanlegger, om een reclltsreden, het
voordeel van de verzaclltende omstandiglleden en van de opscllorsing geweigerd
heeft :
Overwegemle dat llet beknibbeld besluit binnen llet kader valt van de bevoegcllleid welke aan de secretarissengeneraal wenl overgeclragen bij artikel 5
van de wet van 10 Mei 1940 betreffende
overdracllt van bevoegdlleid in oor1ogstijcl; dat de afscllaffing van cle opschor~;Jing en llet verbod artikel 85 van het
Strafwetboek toe te passen niet in strijd
'?'ijn met cle Grondwet noch met de grondbeginselen van llet Belgiscll - strafrecllt;
dat de in clit · besluit behanclelde stof in
cle bevoegdlleid lag van de departementen
van de' secretarissen-generaal die het geteekend hebben; dat door de voorgeschreven maatregelen de volledige doeltreffendlleid beoogd is van de wets- en reglementaire bepalingen betreffende de bevoorrading van het land;
Dat llet middel dus in recllte niet opgaat;
En overwegende da t de bestreclen beslissing geveld werd op een rechtspleging in
clewelke de substantieele of op straf van
nietig·heid 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.
3 Februari 1943. - 2• kamer. - Voorzitte?·, H. Hofllim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel.
GeUjkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat gene-,
raal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. AANRANDING DER EERBAARHEID. TELASTLEGGING,
DIE OP ALTERNATIEVE WIJZE TWEE OMSTANDIGHEDEN OPGEEF'l', W AARUI"r DEZELFDE VERARREST VERZWARING VAN STRAF VOLGT. KLAREND DAT DE FElTEN BEWEZEN ZIJN, ZONDER NADER TE BEPALEN WELKE VAN DIE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN WORDT IN AANMERKING GENOMEN. GEEN CONCLUSIE. WETTE\'.IJKHEID.

Bij gebrelce van conclusie is voldoende
met redenen omlcleed het an·est van veroo?·deeUng clat bewezen verlclaart een
telnstlegging van aan1·a1~ding der eerbaa?·heid gepleegd met de omstandigheid hetzij dat de belclaagde behoo1·de
tot hen clie gezag ove1· het slachtofjer
hebben, hetzij dat hij, openbaa?' ambtencta?·, misbruile heett gemaalct van
zijn toestand om de aanranding te plegen, oolc indien dit arrest niet nader
ve·rmeldt wellce van deze verzwarende
omstandigheden het in aanme1·king
heett genomen (1). (Grondw., art. 97.)
(HICQUET, T. MATHYS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 6 October 1942 door het Hof van beroep te
Luik gewezen ;
Over het middel : schending van artikelen 163, 195, 211 van het Wetboek van
Strafvordering, 97 der Grondwet, 373 en
377 van het Strafwetboek, eerste onderdee!, doordat het bestreden arrest den
· aanlegger in verbreking veroordeeld heeft
hoofdens aanranding van de eerbaarheid
gepleegcl op den persoon van een minderjarige, die meer clan den vollen leeftijd
van 16 jaren bereikt had, zonder aan te
duiclen dat het artikel 373, 2°, van het
Strafwetboek had toegepast, dan wanneer alle vonnis, om wettelijk gemotiveerd te zijn, de wetsbepaling moet aanduiden :waarbij van het feit, dat tot de
veroorcleeling tot straf aanleicling geeft,
een inbreuk wordt gemaakt, . alsook deze
die de straf voorziet welke door den
rechter wordt uitgesproken; tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest den
aanlegger in verbreking veroordeeld heeft
met de verzwarende omstandigheid, hetzij clat lltj belloorde tot degenen die over
het slachtoffer g,ezag hebben, hetzij dat
hij, openbaar ambtenaar zijnde, misbruik
gemaakt heeft van zijnen staat om de
aanranding te plegen, zonder nochtans
nader te bepalen welke der twee aange5luide omstandigheden door den rechter
(1) Zie verbr., 11 December 1933 (Bull. en
P ASIC., 1934, I, 103).
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bescbouwd werd als bewezen, en aldus
bet Hof van verbreking in de -onmogelijkbeicl stelt zijn toezicbt uit te oefenen over
de wettelijkbeid der bestreden beslissing,
dan wanneer, luidens artikel 97 der
Grondwet; elk vonnis, om wettelijk gemotiveerd te zijn, dit toezicbt moet toelaten;
Over bet eerste onderdeel :
·
Overwegende dat bet arrest, in zijn
rechtsredenen naar de in bet vonnis
a quo aangebaalde wetsbepalingen verwijst;
Overwegende dat uit de uitgifte van dit
vonnis, welke regelmatig aan den bundel
is toegevoegd, blijkt dat de daarin aangebaalde wetsbepalingen i:r;tzonderbeid artikelen 373, 2°, en 377 van bet Strafwetboek
zijn;
Overwegende · dat indien de inleiding
van bet bestreden arrest artikelen 377, 2°,
en 377 van bet Strafwetboek aanduidt als
in bet vonnis a quo bedoeld, er bier
klaarblijkelijk een vergissing bestaat in
bet afscbrijven, dat artikel 377, 2°, daar
vermeld is in plaats van artikel 373, 2° ;
dat de vergelijking van bet bestreden
arrest met bet vonnis a quo zonder den
minsten twijfel bewijst dat het wel artikelen 373, 2°, en 377 van llet Strafwetboek
zijn, die de recbter van llooger beroep in
zijn beslissing beeft toegepast en bedoeld;
. Dat bet middel in zijn eerste onderdeel
dus in feite niet opgaat;
Over bet tweede onderdeel :
Over:wegende dat de twee in de beticbting aangehaalde verzwarende omstimdigbeden gegrond zijn op de boedanigbeid
van den beklaagde en 1dat bet bestaari van
de eene of de andere dezer de toepassing
van de verzwarende straf recbtvaardigt;
Overwegende dat de recbter, door de
beticbting bewezen te verklaren zooals ze
in de bewoordingen. zelf der wet· is opgesteld, daardoor zelf vastgesteld beeft dat
de eene of de a;ndere dier omstandigbeden in de zaak bewezen was;
Overwegende. dat, bij ontstentenis van
conclusie van den aanlegger, bet bestreden arrest, dat niet bepaalt :welke der
omstandigbeden bet weerbield, nocbtans
ten genoege der wet gemotiveerd is ;
Dat bet tweede onderdeel niet kan aangenomeit worden;
Over:wegende dat de bestreden 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 redenen, bet Hof verwerpt de
voorziening ; kosten ten laste van den
aanlegger.
3 Februari 1943. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, H. Hodiim, raadsbeer waarnemend
VERBR.,
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voorzitter. Gelijkluidende conclusie,
H. Roger Janssens de Bistboven, advocaat generaal.
·
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- WET VAN 22 MAART
1940. - POGING TOT VERZOENING VAN DE PAR·
TIJEN. --' VOORSCHRIFT BETREFFENDE DEN
VORM. - NALEVING VAN DIT VOORSCHRIFT
MOET NIET WORDEN VERMELD IN DE BESLIS·
SING,_ N06H OP RET ZITTINGSBLAD.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 0NDERGESCHIKTE VRAAG STREKKEND TOT RET
BEVELEN VAN EEN DESKUNDIG ONDERZOEK. VERMELDINGEN VAN RET VONNIS, WAARUIT
VOLGT DAT DIT ONDERZOEK ALS NUTTELOOS
BLEEK TE ZIJN. - BESLISSING WETTELIJK
MET REDENEN OMKLEED.

1°

1° A1·tikel 16 van de wet van 22 Maart
191,0, houdend uitzonderlijke en tijdelijke bepalingen in zalce van huurovereenkomsten, luidens hetwelk de rechter,
die van het geschil lcennis neemt, trackten zal de partijen te verzoenen, behelst.
een voo1·schritt betreffende den grond,
en niet betref{ende den vot·m van het
von;nis, voo1·sclwitt wiens naleving niet
moet wo1·den vermeld_ in de beslissing of
op het zittingsblad (1).
2° Is wettelijk met 1·edenen omlcleed de
beslissing die een ondm·geschilcte vraag
tot het bevelen van een deskundig onderzoele ve1·werpt door ve1·melding van ·
zekere vaststellingen, waaruit zij atleidt dat een deslcundig onderzoelc geen61"lei nut tot oplossing van het geschil
zou lcunnen opleveren.

(MICHIELS, T. NADOT.)
ARREST.
Gelet op bet bestreden vonnis op 28 December 1940 op tegenspraak gewezen door
de rechtbank van eersten aanleg te B:russel zetelende in graad van booger beroep;
Over bet eerste middel : schending van
artikel 16, in 't bijzonder 16, alinea 1, der
:wet dd. 22 Maart 1940, boudende uitzonderingsbepalingen van tijdelijken aard in
zake huurovereenkomsten; en van artikel 97 der Belgiscbe Grondwet, doordat
de recbtbank in het bestreden vonnis uitspraak heeft gedaan over de vordering
der aanleggers in cassatie, welke ertoe
strekten zicb bet recbt te doen toekennen op de voordeelen der w~t de dato
(1) Aangaande het onderscheid tusschen de
regelen hetreffende. den voi·m en 9ie betref-'
fende den gr.ond van de vonnissen, zie voetnota 2 bij verbr., 4 December 1930 (Bull. en
PASIC., 1931, I, 4).
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palingen van tijdelijken aard in zake
huurovereenlfomsten, en hen van hun vordering heeft afgewezen, zonder voorafgaandelijk te hebben getracht de partijen
te verzoenen, zooals de gebiedende tekst
van voormeld artikel 16 der wet het haar
oplegde, en, althans, door in het vonnis of
in het proces-verbaal der terechtzitting,
dat het vonnis aanvult, het naleven van
deze substantieele formaliteit niet vast te
stellen, het Hof in de onmogelijkheid
heeft gesteld dienaangaande de regelmatigheid van het tusschengekomen vonnis
na te zien :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging niet blijkt dat de rechter
over den grond de verzoening der partijen overeenkomstig de wet niet zou betracht hebben;
Overweg·ende dat het stilzwijgenvan
het vonnis en van het proces-verbaal der
terechtzitting nopens dit punt, rechtens
niet kan doen vermoeden dat de rechter
die betrachting zou verzuimd hebben;
Dat, ind~rdaad, en in strijd met de bewering der voorziening, die betrachting op
dit gebied niet voorgeschreven is als een
vormregel van · het vonnis, waarvan de
naleving zou moeten vastg·esteld worden;
Overwegende dat, zooals het verstag
in den Senaat namens de commissie van
justitie gedaan het verklaart, de beschikking van artikel 16 der wet del. 22 Maart
1940, vermeldencle dat << de rechter voor
wien de zaak aanhangig is gemaakt, de
partijen tracht te verzoenen >>, << een aanbeveling >> uitmaakt voor den rechter,
clien ze, overigens, belast eventueel hun
akkoord te bekrachtigen, en, bij gebrek
aan clit laatste, « naar billijkheid uitspraak te doen »; . dat ze dus een richtlijn voor de beslissing zelf van den magistraat uitmaakt, 't is te zegg·en een
grondregel ;
Dat liet middel dus niet gegrond is ;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 97 der Belgische Grondwet; van
arti_kelen 1107, 1134 en 1135, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek; van het
gerechtelijk contract en van de bewijskracht der akten die het vaststellen, als·ook van artikelen 10 en 16 der wet del.
22 Maart 1940, houdende uitzonderingsbepalingen van tijdelijken aard in zake
huurovereenkomsten, doordat het bestreden vonnis, bij bevestiging van de beslissing van den eersten rechter, de verdering der aanleggers in cassatie, welke
ertoe strekt tot het voordeel der wet del.
22 :Niaart 1940 te worden toegelaten, verworpen heeft, onder voorwendsel dat de
aanleggers het hun opgelegd bewijs niet
zouden geleverd hebben ;_ dat. ze, tengevolge van de economische omstandigheden
voortvloeiemle uit de mobilisatie, een ernstige storing hebben ondergaan in het
genot of in de exploitatie van het ver-

huurde goed, of dat ze, wegens een vermindering van meer dan 15 t. h. van hun
bedrijfsinkomen, niet meer in staat waren
den overeengekomen huuri;Jrijs te betalen,
zonder de minste reden de aanvraag tot
deskundig onderzoek verwerpende door
de aarileggers in verbreking subsidiairlijk
in hun conclusies gedaan, zoowel in eersten aanleg als in hooger beroep, en die
er juist toe strekten de werkelijkheid van
de storing in het g·enot van het vl;'rhuurcle
en de vermindering van het bedrijfsinkomen te bewijzen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
er op wijst dat, aangaande de opbrengst
van clen handel in meubelen, uitgebaat
door een vennootschap waarvan ze bijna
al de aandeelen · bezaten, de aanleggers
geen enkele inlichting verschaffen; dat,
voor 't overige, uit de door de aanleggers gegeven inlichtingen blijkt dat hun
lasten niet belangrijk zijn, en in September en -Octol)er 1939 niet wenlen vcrzwaanl, en dat zelfs, geclurende cleze bei.lle
maanden, de huurinkomst in het geheel
genomen, grooter is geweest dan die van
cle overeenstemmencle maanden van 't
jaar 1938;
Overweg·ende dat daardoor <le recllter
vaststelt dat een deskundig onderzoek
van geen enkel- nut zou zijn voor de Dplossing van het geschil, en de verwerping
van den subsidiairlijken · eisch tot deskundig onderzoek wettelijk motiveert;
Dat het middel dus niet gegroncl is;
Om die redenen, het Hof verwerpt cle
voorziening; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten alsook tot een enkele vergoeding· van 150 frank jegens den verweerder.
·
4 Februari 1943. - 1e kamer. - VooTzittei', H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzi.tter.- VeTslaggever, H. ·Bail,
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de TermiGourt, advocaat generaaL
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ARBEIDSONGElVAL.
OVEREENKO;\J<\T
TUSSCHEN PARTIJEN BETREFFENDE DE NAAR
AANLEIDING VAN EEN ONGEVAL TE VERLEENEN
BEDR)I.GEN. - SOLENNEEL CONTRACT, - BESTAAN ER VAN AFHANKELIJK VAN DE EENSGEZINDE WILi>OPENBARING OP RET OOGENBLIK
DAT DEN RECHTER GEVRAAGD WOBDT DE OYER'
EENKOMST VAST TE STELLEN.
De tusschen partijen ontstane ovei·eenkomst aangaande de naa1· aanleicling
van een arbeidsongeval te verleenen bed1·agen,, voon!ien bij de ge01·dende wetten van 28 September 1931, is een solenneel confi·act, wiens bestaan afhai!IWlijk is van de naleving van de bij de
wet voorgesclwe1Jen v.oonvaanlen, na·melijl" van de vaststelling van den ove1·-

-35eenstemmenden wil de1· pa1·tijen, weUce
vaststelling doo1· den bevoegden rechter
behoo1·t te ~vo1·den gedaan. Deze vaststelling onclm·stelt flat de wil der pdlftijen nog ov!;Jreenstemt op het oogenblUc dat zij voo1· den rechte1· verschijnen. (Wetten geordend bij kon. besl.

van 28 September 1931, art. 26.)
(CAISSE COl\IMUNE D'ASSURANCES (( MUTUELLE
DES SYNDICATS ml:UNIS ll, T. VANDEN DRIESSORE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis, op 12 December 1939 gewezen door de rechtbank
van eersten aanleg te Namen, zetelende in
graad van beroep;
Over het ej:!rste middel : schending van
artikels een van het Wetboek der burgerlijke rechtspleging, 24 en 26 tlE~r wetten op
vergoeding der schade voortspruitende uit
de arbeidsongevallen samengeordend . bij
koninklijk besluit van 2S September 1()31,
92 en 97 der Grondwet, doordat het bestreden vonnis den eisch niet ontvankelijk
verklaard heeft welke strekte tot het
doen vaststellen en bekrachtigen van een
1;llsschen partijen aangegane oyereeilkomst
nopens de gevolgen van het arbeidsongeval waarvan de aanstaande verweerder
in ve1;breking slachtoffer was geweest, om
reden « dat, krachtens de grondbeginsels
welke de oneigenlijke rechtspleging beheerschen, een partij door een inleidend
exploot van aanleg, bij den rechter geen
eisch kan aanhangig maken tot bekrachtiging van een overeenkomst )) dan wanneer : 1° de in onderhavig geval van den
rechter verzochte acte geenszins een acte
van oneigenlijke rechtspraak was, vermits een betwisting bestond nopens· het
recht der aanlegster in verbreking om de
bekrachtiging te bekomen van een overeenkomst, die ze met den aanstaanclen verweerder in verbreking had gesloten; 2° bij
de veronderstelling dat de van den rechter verzochte acte een acte van oneigenlijke rechtspraak was, geen enkel beginsel de aanlegster in verbreking verbood
den ·eisch, waarvan die acte het voorwerp
was, in te leiden eerder bij middel Iran
een dagvaarding dan biJ, middel van een
ve.rzoekschrift :
Overwegende dat de verweerder slachtoffer werd van een arbeidsongeval, ove.rkomen op 28 Juli 1937, wanneer hij in
c1ienst was der heeren gebroeders Chapelinck, aannemers van openbare werken te
Brussel; dat deze laatsten, overeenkomfltig de beschili:kingen der wet op de vergoeding der schade voortspruitende uit de
nrbeidsongevallen, met de aanlegster hebben gecontracteerd; dat deze laatste hun
verplichtingen op zich heeft genomen;
Overwegende dat in het inleidend exploot van aanleg· dd. 22 Maart 1939 de aanlegster, na den aard der door den ver-

weerder ondergnne letsels te hebben uitgelegd, verklaart ; « dat de consolidatie
verkregen is sedert 14 September 1938;
dat, om de bestendige schade. te herstellen voortvloeiende uit die letsels, de aanlegster aan den verweerder heeft voorgesteld hem een invaliditeit van 20 t. h.
toe te kennen, het tot grondslag te nemen
loon volgens de beschikkingen van de neg~~de alinea van artikel 6 vastgesteld
ZIJnde op 14.321,10 frank; dat dit voorstel
door verweerder werd aanvaard, en het
voorwerp uitmaakt van een op 14 September 1938 tusschengekomen overeenkomst; dat, ten einde naleving der beschikkingen van artikel 26 der samengeordende wetten, de verweerder verzocht
werd v66r clen H. vrederecht~r van het
kanton Fosse, ter terechtzitting van
25 Januari 1939 te verschijnen; clat bij
de verschijning, de verweerder ve~kla·
rende niet meer akkoord te zijn 'over den
graad der · hem toegekende vermindering
van ongeschiktheid tot arbeid, geweigerd
heeft het proces-verbaal te onderteekenen
ten einde van homologatie van de gesloten overeenkomst; dat, wegens die houding van verweerder, de aanlegster zich
verplicht ziet in rechte te vorderen dat
er, wat aangaat het akkoord van 14 September 1938, overgegaan werde tot de
formaliteit voorzien bij artikel 26 der
samengeschakelde wetten; dat ze, dienvolgens, verweerder heeft gedagvaard om
v66r den · vrederechter van het kantou
Fosse te verscltijnen, ten eincle het akkoord waarbij de voorwaarden der vergoeding van het ongeval zooals hierboven
gezegd, werden geregeld, te zien vaststellen en homologeeren;
Over den grond van niet-ontvankelijkheid door den verweerder hieruit afgeleid
dat het middel zonder belang zou zijn;
Overwegende dat het bestreden vonnis
verklaart << dat de bE'krachtiging, voor·
zien door artikel 26 der samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen, in
de oneigenlijke rechtsmacht van den vre-·
derechter valt; dat de partij, die de bekrachtiging van een overeenkomst nopens
de forfaitaire vergoedingen wenscht, bij
een acte van een deurwaarder den dag
kan beteekenen waarop de partijen v66r
den vrederechter zullen moeten verschijnen; doch dat ze krachtens de principes
welke de rechtspleging van de eigenlijke
rechtspraak beheerschen, bij den rechter
een eisch tot bekrachtiging niet kan aanhangig maken door een inleidende dagvaarding van aanleg; dat de eerste rechter terecht geweigerd heeft de door appelant ingestelcle vordering aan te nemen )) ;
Doch overwegende dat, na aldus te
hebben beslist dat wegens den vorm waarin de aanlegger hem ingediend had, de
eisch niet ontvankelijk was, het bestreden vonnis, afgezien van deze beoordeeling, den eisch onclerzuekt en clezen ver-
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werpt om redenen welke het voorwerp
van het tweede mkldel tot verbreking uitmaken; dat hieruit. volgt dat, zelfs incHen men het eerste middel als gegrond
zou beschouwen, het"bestreden vonnis· dan
toch slechts op gTond van het tweede middel zou kunnen verbroken worden;
Dat het eerste middel dus niet ontvankelijk is bij gebreli: aan belang· ;
Over het tweecle middel : schending van
artikels 26 der wetten op de vergoeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, samengesclmkeltl door. koninklijk besluit van 28 Septemb'er 1931, en 97
der Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist heeft dat - indien men het
moet beschouwen als over den grond van
het geschil. beslfst hebbende - een overeenkomst, waarbij de gevolgen van een
arbeidsongeval wenlen geregeld, «door
den bevoegclen rechter moest vastgesteld
worden ll, overeenkomstig de hierboven becloelcle wetsbepaling, clat de partijen van
die overeenkomst v66r clezen rechter
moesten blijk geven, dan wanneer het
volstaat dat de rechter de verwezenlijking van een overeenkomst vaststelt zeUs.
indien cleze tot stand komt buiten zijn
aanwezigheicl inclien de regeling cler ramp
voor 't overige overeenkomt met de wetsbepalingen;
Overwegencle dat, naar luicl van arti"
kel 26 der wetten op de arbeiclsongevallen,
samengeschakelcl door koninklijk besluit
cld. 28 September 1931, « de bevoegde
rechter er toe gehouclen is de tusschen
partljen getroffen overeenkomsten, betreffende de tengevolge van arbeidsongevallen
te verleenen vergoetlingen, een proces-ver·baal op te maken; afschrift van bedoeld
proces-verbaal enkel in executoiren vor.m
mag worden uitgegeven, nadat de rechter zal hebben erkend, dat de regeling
van het ongeval overeenkomstig de bepalingen der wet is geschied, op straffe van
nietigheid, deze overeenkomsten met redenen omkleeLl wol'llen, en tlaarop namelijk
het loon, dat tot grondslag dient, de aard
van het letsel, de vermindering van de
arbeidsongeschiktheid en de datum der
consolidatie clienen vermeld ll;
Overwegende dat uit dezen tekst blijkt
dat de tusschen de partijen getroffen
overeenkomsten betreffende de vergoedingen tengevolge van arbeidsongevallen
_te verleenen, plechtige overeenkomsten
zijn, waarvan het bestaan zelf afhangt
van het volbrengen der door de wet voorc
geschreven vormen, en, namelijk, van de
vaststelling, door den rechter, van de
eensgezindheid der partijen;
Overwegencle dat llet bestreclen vonnis
erop wijst dat, indien de partijen, v66r
hun verschijiiing v66r den vrederechter,
een Dvereenkomst hadden opgesteld waarbij de te verleenen vergoedingen geregeld
worden, zij niet meer eensgezind waren
wanneer ze vDor heni verscllen:en;

Overwegende dat, door te beslissen dat,
in die voorwaarde, de vrederechter de
eensgezindheid der partijen niet kon vaststellen, en dat de vroeger opgestelde overeenkomst van wettelijke uitwerking ontbloot was, het bestreden vonnis geenszins
llet in het middel ingeroepen artikel 26
der wetten op de vergoeding der schade
voortspruitende uit de arbeiclsongevallen
heeft geschpnden ;
Overwegende, voor 't overige, clat de
aanlegster niet bepaalt waarin het bestreden vonnis artikel 97 der Grondw~t
zou ges~honden hebben;
Om qie redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten alsook tot de vergoeding van
150 frank jegens den verweerder;
4 Februari 1943. - 1e kamer. - Voo1·.zitter, H. Soenens, ranclslleer waarne1nencl
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Fontaine.
Geli:ilcl·widenr/.e concl·nsie, H. Raoul
Hayoit de 'l'ermicourt, advocaat g·eneraal.
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GEWIJSDE. STRAFZAKEN. MISDRIJi
TEGEN DE fl'l'RAB'WET. '.roEPASo;ING \'AN EEN
TUCHT~TRAF. DOET DE PUBLIEKE VORDJ..RING NIET VERYALLEN.

De P1tblielce vo1·de1"ing, uitgeoefend op
grond, van een misdrijf tegen de stratwet, en de voFdering tot tuchtstraf zijn
van ellcande1· ondm·scheiden vorderingen : de toepassing van een tuchtstrat
bt·engt niet het verval van de publieke
vo1·der:ing mede.
(VERVIER.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 24 September 1942 gewezen door de correctioneele rechtbank te Luik, kamer welke
slecllts uit een rechter bestaat;
Over het eenig middel tot verbreking :
schending van den regel non bis iln idem,
doo.rclat de aanlegger, die van wege de
administratie reeds een voorloopige tuchtstraf heeft opgeloopen, door llet bestreden
vonnis nog tot een gevangenisstraf van
een j aar veroordeeld wercl, clan wanneer
de publieke vordering tot beteugeling der
inbreuken tegen den dader van een bepaalcle strafbare daacl slecllts een enkele
maal kan uitgeoefend :worden :
Overwegende clat de publieke vorclering
uitgeoefencl wegens een overtrecling van
de strafwet en de tuclltvordering onderscheiclen vorderingen zijn ;
Dat dus de toepassing van een tuchtstraf de publieke vordering niet doet vervallen;
Dat het midclel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de bestreden be-

___ I

l:-

slissing 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
voorzielling; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
10 Februari 1943. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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1 o POLITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
- BESLUIT VAN '2f7 .JUNI 1942. - 0PHEFFilm VAN HET BEROEP. - MAATREGEL DIE
DE GRENZEN VAN DE WET VAN 7 SEPTEMBER
1939 EN VAN DE WET VAN 10 MEl 1940 TE
BUITEN GAAT, IN ZOOVER .HIJ DE SAMENH~N
GENDE MISDRIJVEN BETREFT, WAARVAN ENKELE
NIET ZIJN VOORZIEN BIJ DE ARTIKELEN 5, 8
OF 9 VAN HET BESLUIT-WET VAN 27 OCTOBER 1939.
2° BEROEP. - STRAFZAKEN. - VERYOLGING WAARIN BEGREPEN ZIJN MISDRIJVEN
VOORZIEN BIJ DE ARTIK]j:LEN 5, 8 OF 9 VAN
HET BESLUIT-WET VAN 27 OCTOBER 1939 J..N
ANDERE MISDRIJVEN, DIE SAMEN EEN ONDEELBAAR GEHEEL · VORMEN 0~' MET ELKANDER SAMENHANGEND ZIJN. - GEWONE REGELEN BETREFFENDE DEN AANLEG ALLEEN VAN TOEPASSING.

1" Artilcel 6, § 2, II, van het besluit van
27 Juni 1942, waarbij bepaald wordt dat
de eenige 1·echter, aangewezen door den
em·sten voo1·zitte1· van het Hot van beroep, uitspmalc doet in Zaatsten aanleg
uve1· de ·met elknnde·r st~n~e11hnnuende
misdrijven waarvan hij lcennis neemt,
dan wanneer sommige van die misdrijven niet vooTzien zijn bij de artilcelen 5,
8 of 9 van het besluit-wet van 27 October 1939, gaat de g1·enzen te buiten van
de wet van 7 Septembe1· 1939, rlie nan
den Koning buitengewone machten toekent, alsmede .van de machten, die aan
de secretarissen-gene1·aal van de ministeries we1·den verleend bij artilcel 5 van
de wet van 10 Mei 1940 (1).
2° W amnee1· in dezeltde vervolging begrepen zijn e·n misrlrijven voo·rzien b-ij rle
artilcelen 5, 8 of 9 van het besluit-wet
va1/- 27 Octo be·r 1939 en nnrlere misd1"ijven, dte samen een ondeelbaar geheel
vormen of met ellcander samenhangend
zijn, dan zijn de gewone regelen betrettende den aanleg alleen van toepassing.
(1) Zie verbr., 27 Januari 1943, supm, blz. 14.

37
(COGEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 18 September 1942 gewezen door de correctioneele rechtbank te Charleroi, kamer welke slechts uit een rechter bestaat, overeenkomstig artikel 6, ·§ 2, II, van het
besluit van 27 Juni 1942, de besluit-wet
van 27 October 1939 wijzigende en aanvullende;
Over de ontvankelijkheid der voorziening :
Overwegende dat de aanlegster vervolgd was wegens twee inbreuken welke
bedoeld waren bij artikel 6 van de besluit-wet van 27 October 1939 en een
inbreuk welke niet bedoeld was bij artikelen 5, 8 of 9 van dezelfde besluit-wet;
dat het vonnis die inbreuken bewezen verklaard heeft, en bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek de aanleg. ster veroordeeld heeft tot een enkele gevangenisstraf van zes maanden;
O.verwegende dat artikel 6, •§ 2, II, van
het besluit van 27 .Tuni 1H42 ~ voor zoover
het bepaalt dat de aileen rechtsprekend
rechter, door den eersten voorzitter van
het Hof van beroep aangewezen, in eersten en hoogsten aanleg beslist over al
onder elkanrler sarnenhangencle mis-clrijven
welke bij hem aanhangig worden gemaakt, zelfs wanneer somrnige dier rnisdrijven niet voorzien zijn bij artikelen 5,
8 of 9 van de besluit-wet van 27 October
HJ39 - buiten het kacler valt van de wet
van 7 September 1939, waarbij aan den
Koning buitengewone machten worden
verleend, alsook buiten de perken van de
bevoegdheid. welke a an de secretarissengeneraal der, ministeries wordt overgedragen door itrtikel 5 der wet van 10 Mei
1940;
Dat, eenerzijcls, inclerdaacl, clergelijke
bepaling niet een eenvoudig·e afwijking is
van cle regelen oyer den aanleg in strafzaken, afwijking welke beperkt zou zijn
tot een bij een bijzondere wet voorziene
bepaalde reeks misdrijven, maar wei een
wijziging of hervorming van de gewone
wetgeving over den aanleg uitmaakt;
Dat zij, anderzijds, in strijd is met
den grondregel van de nationale strafwetgeving (2) te weten, dat de allee;n rechtsprekend rechter, in zake misdrijven
voorzien bij de gewone strafwetten, geen
correctioneele hoofdgevangenisstraf in
eersten en hoogsten aanl~g mag uitspreken·
O~rerwegencle dat nit die beschouwingen
(2) In den Franschen tekst van dit arrest,
verschenen in Bull. en PAsrc., 1943, I, 55 en 56,
lezen wij : «Que, d'autre part, elle est en opposition avec Ia regie essentielle de Ia legislation criminelle nationale, etc. ».

-38blijkt dat, wanneer dezelfde strafvervolg-ing· slant en op misdrijven voorzien bij
artikel 6, 8 of 9 der besluit-wet van 27 October 1939 en op andere misdrijven teg-en
de strafwet, alle samen een ondeelbaar
geheel uitmakende of onder elkander door
een band van verknochtheid vereenigd
zijnde, alleen de gewone regelen over den
aanleg van toepassing zijn;
Dat bijgevolg het bestreden vonnis luidens artikel 199 en 226 van het W etboek
van Strafvordering voor hooger beroep
vatbaar is, en dat de voorziening niet
ontvankelijk is (Wetb. van Strafv., artikel 407; wet van 4 Oogst 1832, art. 15, 1°) ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.
10 Februari 1943. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. De Wilde.
Gelijlcluidende .conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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STRAF. - VERBEURDVERKLARING. - DOUANEN EN ACC!JNZEN. - VOERTUIGEN DIE TOT
DEN SLUIKHANDEL GEDIEND HEBBEN. - VERBEURDVERKLARING VERPLICHTEND, WIE OOK
DE EIGENAAR WEZE.
In geval vctn misclrijf tegen de wetten 011
tle clouanen en accijnzen, moeten cle voertttigen, clie tot clen sluikhanclel hebben
gediend, wanneer geen gecleeUe van de
lading werd aangegeven, verbeunZ verlclaard wo1·den, .wie ook de· eigenaar
weze (1). (Wet van 6 April 1843, arti-

kel 23.)
(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. C(l)LLARD
EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op
10 Maart 1942 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Yoor zoover de voorziening gericht is
tegen Emile Pirick, Leon Oondrotte, Maurice Condrotte, Albert Oondrotte et Edmond Hanson :
Overwegende dat de verweerders door
het beheer van douanen en accijnzen v66r
de correctioneele rechtbank te Luik gedagvaard werden met Plomteux en de andere verweerders, om verzuimd te hebben, bij gelegenheid van het invoeren in
BelgH~ van
champagnewijnen, de vereischte aangifte te doen en de inkom- en
(1) Zie verbr., 10 November 1902 (Bull. en
1903, I, 31); 14 Januari 1907 (ibid.,
1907, I; 89) en 15 Juni 1920 (ibid., 1921, I, 9).

PASIC.,

statistiekrechten, welke daaraan verbonden zijn, te betalen ;
Overwegende dat het beheer, onder andere maatregelen, de verbeurdverklaring
eischte van de gebruikte vervoermiddelen
welke het bepaalde en inzonderheid de
verbeurdverklaring 1 o van ee!l vrachtwagen toebehoorende aan den derden ge·
daagde (Collard) ; 2° van een meubelwagen toebehoorende aan vijfde, zesde,
zevende en achtste gedaagden (Leon, Gustave, Maurice en Albert Oondrotte) ; 3° een
vrachtwagen toebehoorende aan ·de echtgenoote Hanson, negende gedaagde;
Overwegende dat het Hof van beroep,
al de verweerders vrijgesproken heeft,
behalve Roger Plomteux, die het veroordeelt bij verstek hoofdens sluikinvoer;
dat het de teruggave van de in de dagvaarcling verschillende bedoelde vrachtwagens aan hun eigenaars beval na te
hebben vastgesteld dat het eerste dier
voertuigen niet aan Collard doch aan Pirick toebehoorde ; ,
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de vrachtwagen
in de dagvaarding aaugeduid als aan de
echtgenoote van Hanson toebehoorende
aan deien laatste toebehoort;
Overwegende dat het Hof van beroep,
alhoewel het erkent dat er smokkel gepleegcl werd ten nadeele van de Schatkist
en dat de litigie.use voertuigen gediend
hebben om de gesmokkelde goederen te
vervoeren, toch geweigerd heeft de verbeurdverklaring te bevelen;
Overwegende dat artikel 23 der wet van
6 April 1843 de verbeurdverklaring voorziet van de voertuigen, wagens en andere
micldelen van vervoer tot de sluikerij gebezigd of daartoe dienstbaar gemaakt,
wannee1·, zooals in de zaak, geen gedeelte
der lading aangegeven werd; dat het geen
de minste vermelding maakt van cle voorwaarde dat de vervoermiddelen aan den
veroordeelde moeten toebehooren, dat het
bijgevolg, de voorwaarde van den eigendom voorzien bij artikel 42 van het Strafwetboek niet vereischt om de verbeurdverklaring te kunnen bevelen;
Dat daaruit volgt dat gezegd artikel 23
een met artikel 42 van het Strafwetboek
in strijd zijnde beschikking behelst, welke
moet toegepast worden;
Dat het mid del dus gegroncl is;
Overwegende, voor 't overige, clat de
substantieele of op straf van nietigheicl
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing wettelijk i~;
Om die redenen, het Hof verbreekt de
bestreden beslissing voor zoover ze Emile
Pirick, Leon Condrotte, Maurice Condrotte, Albert Condrotte en Edmond Hanson betreft, doch enkel in zooveel ze de
verbeurdverklaring weigert nit te spreken
van de drie voertuigen welke tot het voltrekken der wanbeclrijven gediend hebben; beveelt clat onclerhavig arrest zal
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overgeschreven worden op de registers
van het Hof van beroep te ,Luik en dat
melding ervan zal gemaakt worden op
den kant der gecleeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt die verweerders tot
de kosten ; verwerpt de voorziening voor
't overige; veroordeelt het beheer tot de
kosten jegens elken anderen ver:weerder;
verwijst de zaak aldus omscllreven naar.
het Hof van beroep te Brussel.
10 Februari 1943. - 2"' kamer. - VoorzittM, H. Hodiim, raadsheer waarnementl
voorzitter. - Verslaggever, H. Deleuze.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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1°

VOORLOOPIGE HEOHTENIS.
RECHT VAN BEKLAAGDE VRIJ VERKEER TE
HEIJBEN MET ZIJN RAADSMAN, - UITOEFENING VAN DIT RECHT ONDERWORPEN AAN RET
BE\YHS DA'l' DE PERSOON, DIE YERKLAART DEN
RAADSMAN 'l'E ZlJN VAN DEN BEKLAAGDE, DIE
HOEDANIGHEID OOK BEZIT,
2° BEROEP. - STRAFZAKEN. - VoonwoPIGE HECHTENIS. - FORMALITEITEN VERWAARLOOSD DOOR RAADKAMER. - BEVOEGD:
HElD VAN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE TE VERVULLEN,

1o Het 1·echt, bij a1·tilcel 3 van de wet van
20 ApTil 1874 aan belclaa.gde, die ht vom·loopige hechtenis ·is, verleend,· om v.1·ij
verlceer te hebben met zijn 1·aadsman,
lean slechts wo1·den ttitgeoefend indien
het bewijs van de hoedanigheid van den
persoon, die verlclaart den raadsman te
z·ijn van den belclaagde, is geleve1·d aan
rle ambtenamn of agenten van de openba.re macht, die den belclaagde onder
hun bewalc~ng hebben.
2o W anneeT de 1·aadlcame·r, ttitspTaalc
doenae i1i het geval voorzien bij m·tilcel 5 van' cle wet· van 20 ApTil 1874,
aangevttld clam· a1·tilcel1 van de wet van
23 Attgttstus 1919, beslist heett dat het
openbaar belang de handhaving van de
hechtenis va.n belclaagde ve1·eischt, dan
wanneer, voor dezes versohijnvng, de
lmndel niet uedtwende aoht en veertig
1tren ter grijfie we1·cl gelegd te1· besohilcJcing van den 1·aculsman, dan lean de
kame·r van inbesohttldigingstelling op
be1·oep tegen rlie beslissing, cle hanclha1Jing · vnn de heohtenis bevelen, indien,
1J66r flat de versoh'ijning voor haa1· ge.schieat, de wettelijlce voo1·sohrijten
wenlen nageleefcl.

(SEVRIN EN ANDEREN.)
ARHEST.
Gelet op llet bestreden arrest op 14 November 1942 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;

I. Wat de voorzieningen van Sevrin,
Ghislain Lambert en Gilbert Lambert betreft :
Over het middel : schend:irtg van arti-'
kelen 3 der wet van 20 April1874, 233 van
het koninklijk besluit van 30 September
1905, 37, 38, 39, 133, 215, 228, .246 en 300
van het Wetboek van Strafvordering,
1319 van het BurgerlijkWetboek en 97 der
Grondwet, doordat de raad]ramer gestatueerd heeft over de bevestiging van het
bevel tot aanhouding dat tegen de drie
aanleggers verleend :was zonder dat dezen
verkeer gehad hebben met hun verdedigers en doordat het .bestreden bevel het
recht van den raadsman om met den aangehoudenen verdacht vrij verkeer te hebben, heeft doen afhangen van een toelating van een magistraat van het parket :
Overwegende, wat de drie aanleggers
betreft, dat de raadkamer moest statuee,
ren. over de eerste bevestiging van het
bevel tot aanhouding dat tegen hen overeenkomstig artikel 4 van de wet van
20 April 1874 werd verleend;
Overwegende dat het bestreden bevel
vaststelt dat de raadsman van Seyrin,
die door· dezen laatste aan den Onderzoeksrechter was aangeduid geweest, van
den datum van de zitting der raadkamer
verwittigd werd terwijl de twee gebroeders Lambert, die verklaard hadden dat
zij geen verdedigers wiltlen nemen, versoonlijk verwittigcl werden ;
Overwegende dat de drie aanleggers beweren dat zij v66r de raadkamer verschenen zijn zonder een enkel oogenblik beroep te kunnen doen op hun raaclsmannen en zonder met dezen vrij verkeer te
hebben kunnen verkrijgen;
Overwegei:tde dat het bestreden bevel
vaststelt dat de onderzoeksrechter, op
Vrijdag 23 October 1942, tot hoogdringende ambtsve:i'richtingen is moeten overgaan
tot op Zaterdagmorgen 24, dag van de zitting der raadkamer, doch dat van zoodra
de maatregel tot geheimhouding werd opgeheven, op Vrijdag te 18 uur, de geYnteresseerden de benaarstigingen hadden kunnen vervuld hebben, en dat de advocaten der verdachten, op Zaterdag 24n, v66r
de terechtzitting met laatstgerioemden
vrij hadden kunnen verkeerd hebben,
indien ze, in plaats van zich tot de van
clienst zijnde rijkswacht te wenden, zij
dam·toe de vraag hadden gericht tot een
magistraat van het parket;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling het recht van den
raadsman om met den verdachte verkeer
te hebben niet doet afhangen van een dergelijke toelating van het parket; dat ze
vaststelt dat wanneer de aangehouclene
onder de bewaking van een lid der rijkswacht staat, dit laatste een derde, die
beweert de raadsman van clen aangehoudene te zijn, niet mag toelaten met dezen
vrij verkeer te hebben, tenzij de ingeroe-
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inzonderheid door een magistraat van bet
parket, bewezen is;
·
Dat het middel, bijgevolg, niet kan aangenomen worden;
II. Wat de voorziening van Louis Freidrich betreft :
Over bet middel : schending van artikelen 5 en 20 van de wet van 20 April 1874
gewijzigd door de wet van 25 Augustus
1919, van het-recht der verdediging van de
verdachten en van artikeleu 37, 38, 39, 89,
133, 215, 228, 248 en 300 van bet Wetboek
van Strafvordering, 1319 van het Burgerlijk Wetboek en 97 der Grondwet, doordat
v66r de verschijning van den aanlegger in
de raadkamer het dossier niet geclurende
twee dagen (48 uren) in de grilffie ter beschikking is gesteld geweest van .· zijn
raadsma;n en dat de laatste stukken van
het onderzoek slechts naar mate van hun
uitvoering en aan een enkelen der t:wee
verdedigers van den aanlegger werden
meclegedeeld, en doordat het bestreclen
bevel de v66r den eersten crechter begane
onregelmatigheden beweert te verbeteren
door te verklaren dat v66r de kamer van
inbeschuldigingstelling het dossier reg·elmatig en volleclig werd meclegedeeld :
Over:wegende dat het middel, in zijn
eerste onderdeel, steunt op de onregelmatigheid van de rechtspleging v66r de raadc
kamer;
Overwegende dat de aaulegger, door
hooger beroep in te stellen gebruik heeft
gemaakt van bet middel van wettelijk
verhaal tegen bet bevel der raadkamer
dat hij onregelmatig achtte; dat hij er
geen belang bij heeft v66r het Hof de
bezwaren aan te voeren welke hij tegen
die beslissing v66r de kamer van inbeschuldigiugstelling heeft doeu gelden, vermits deze laatste, had zij het bevel a q7tO
vernietigd, daarom niettemin door het
hooger beroep, kennis had genomen van
de vraag of het openbaar belang de handhaving der voorloopige hechtenis van ·den
aanlegger vereischte; ·
Dat het middel in zijn eerste onderdeel
niet ontvankelijk is;
()verwegende dat bet middel in zijn
tweede onderdeel be:weert dat de kamer
van inbeschuldigingstelling de door den
eersten rechter begane onregelmatigheden
niet kan weder goeclmaken ;
Overwegende dat die bewering in rechte
niet opgaat; dat de kamer van inbeschuldigingstelliug verplicht was uitspraak te
doen volgens de door de wet voorgeschreven rechtspleging en, bijgevolg, bevoegd
was de door den eersten rechter verzuimde rechtsvormen te volbrengen;
En overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat het bestreden arrest overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, bet Hof verwerpt de

voorzieningen; verwijst den aanlegger tot
de kosten.
10 Februari 1943. - 2e kamer. - Voo1·zitt~1·, H. Hodiim, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Fe1·slaggeve1·, H. Waleffe.
GeUjlclwidende concl·ttsie, H. Raoul
Hayoit de -'l'ermicourt, aclvocaat generaal.
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1° OORLOG. -

WETTEN VAN 7 SEPTEMBER
1939 EN VAN 10 l'lfEI 1940. - VERLEENEN
NIET DE WETGEVENDE MACHT.
2° RECHTERLIJKE MACHT. - BEVOEGDHEID. - BESLUIT VAN DE SECRE'l'ARISSENGENERAAL GENOMEN KRACHTENS DE WET VAN
10 ME! 1940. - BEOORDEELING VAN HUN
iiOODZAKELI.JKHEID EN HUN SPOEDEISCHENDEN
AARD. - RECHTERLIJKE MACHT NIET BEVOEGD.
3" RECHTERLIJKE MACHT. - BEVOEGDHEID:- BEOORDEELING VAN DE UITVOERENDE
MACHT, AANGAANDE DE WETTELIJKHEID VAN
HAAR BESLUITEN, RINDT DE RECHTERLIJKE
MACHT NIET.
1 o De wet ·van 7 September 1939 en die
- va1~ 10 Jldei 1940, lcennen aan den Kon-ing
of aan de secreta1·issen-gene1·aal niet de\
wetgev"en(le macht toe.
2° De noodzalceUjlcheid en de B]Joedeischende aanl van een besluit, genamen doo1· (le secreta1·issen-geneTaal de1"
minisieries, lcrachtens de wet van 10 Mei
1940, indien zij wenlen vastgestelcl doo1·
het besUtit en niet wo1·den tegengesprolcen door den tekst er vwn, ontsna]Jpen
aan de controle van (le Hoven en ·rechtbanlcen.
3° Het oonleel door de 7titvoerende macht
gegeven o-ver de geldigheid oj de nietighe·id ha-re·r besluiten, bindt de Hoven en
·rechtbanlcen niet.

(DE HERT.)
ARRES'l',
Gelet op het bestreden arrest op 12 September 1942 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over bet eerste middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat indien
de rechterlijke macht niet mag oordeelen
over de geschiktheid der wetten, zij ten
minste, krachtens arttkel 107 der Grondwet, den plicht heeft 'toezicht te houde!l
over de noodzakelijkheid en de driugendheid van het in '1itvoering der we1;ten genomen koninklijk besluit, plicht die zich
nog meer opdringt wanneer, wegens de
bezetting! van het grondgebiecl, de uitvoerende macht de wetg~vende macht uitoefent en dat aldus de secretarissen-generaal, bij gebrek aan toezicht vanwege. de.
re.chterlijke macht over den inhoud of

-41over de geschiktheid en de nuttigheicl
hunner besluiten, een macht zouclen uitoefenen zonder toezicht en cloordat het
bestreden arrest omdat het niet heeft
nagegaan of het besluit cler secretarissen"
generaal del. 28 Juni 1941 werkelijk nooclzakelijk en dringencl was, onvolcloencl gemotiveercl is :
Overwegende dat het miclclel tot staving
van de er in uiteengezette thesis, ten onrechte het samenbestaan, tijclens de bezetting van het grondgebiecl, inroept van de
uitoefening cler wetgevencle macht en van
de uitoefening der uitvoerende macht
door de secretarissen-generaal der ministeries; dat zoowel de wet van 7 September 1939 als de wet van 10 Mei 1940 aan
die hooge ambtenaren de wetgevende
macht niet toegekend heeft; dat hun
claden aileen tot de uitvoerende macht
behooren;
Overwegende dat, indien de Hoven en
rechtbanken verplicht zijn na te gaan
of de besluiten van de secretarissen-generaal overeenkomstig de Grondwet en de
wetten zijn, zij nochtans niet hun toezicht mogen uitbreiclen over de noodzakelijkheid en over de clringendheid ervan,
zoodra die noodzakelijkheid en die dringendheid door de besluiten zelf bevestigd
en door den tekst clezer niet tegengesproken zijn;
Overwegende, _inderdaad, dat de rechterlijke macht, zoncler zich te bemoeien ·
met wat tot de uitvoerende macht alleen
behoort, over de beide hoogervermelde bestanddeelen niet mag oordeelen en dat de
wet van 10 Mei 1940 van dit beginsel geen
afwijking houdt;
Over het tweecle middel : schending van
het besluit van 28 Jmii 1941 doordat het
bestreden arrest clit besluit op den aanlegger heeft toegepast, dan wanneer in de
memorie van toelichting die het besluit
van 19 Juni 1942 voorafgaat, besluit tot
beteugeling van de sluikslachtingen en
den onwettigen handel in vleesch, de secretarissen-generaal toegeven dat « daar
de thans door het Hof van verbreking gevolgde rechtspraak aan de secretarissengeneraal, wanneer zij afzonclerlijk optreden, het recht .niet erkent om, op grond
van die wet (10 Mei 1940), rechtstreeks de
wetgevende macht nit te oefenen, de actie
van de gezaghebbers op uiterst wankele
gronden berustte JJ, doordat ze aldus ·
bekennen- dat hun vroegere wetgeving
geen wettelijken grond had, al hun krachtens de wet van 10 Mei 1940 genomen besluiten nit volle recht nietig zijn; dat
bijgevolg de vetoordeeling, welke tegen
den' aanlegger hoofdens inbreuk op het besluit van 28 Juni 1941 werd uitgesproken,
besluit gesteund op de wet van 10 Mei
1940 onwettelijk is ;
Overwegende dat de secretarissen-generaal der ministeries vaststellend dat, geste.und op de wet van 10 Mei 1940 aileen,

hun actie op wankele gronden berustte,
daardoor geenszins erkend hebben dat al
de door hen krachtens die wet reeds genomen besluiten nietig war en;
Overwegende bovendien dat het oordeel
van de secretarissen-generaal der ministeries over de nietigheid of over de geldigheid cler door hen getroffen besluiten niet
bindend kan zijn voor de rechterlijke
macht;
Dat het micldel opgaat n.och in feite
noch in rec)lte ... ;
En overwegende (zonder belang) ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kbsten.
10 Februari 1943. - 2e kamer. - Vo01·zitte1·, H. Hocliim, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
Gelijkluidende concl~tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaaL
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KAMER. -

17 Februari 1943.

VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN.
ScHADE TE SCHATTEN DOOR RECHTER. MUNTEENHEID DIE WETTELIJK
MAATSTAF. GELDT OP HET OOGENBLIK VAN DE SCHATTING.

Om het bed1·ag van de schadevergoeding
te schatten moet de rechter gebruik make?1 van de wettelijlce .munteenheicl
zooals zij bepaalcl is ten tijde dat hij
uitspmalG doet (1).
(CHBISTIAENS EN «SOCIETE RAILWAYS ECONOMIQUES LrEGE-SERAING ll, T. HOUBION EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 30 October 1942 door het Hof van beroep te
L uik gewezen ;
I. Over de voorziening der burgerlijk
verantwoordelijke partij :
Overwegende dat de aanlegster haar
voorziening niet beteekend heeft aan de
partijen tegen wie ze gericht is ; dat, derllalve, die voorziening niet ontvankelijk
is;
II. Over de voorziening van den beklaagde Christiaens :
A. Wat de beslissing betreft op de publieke vordering :
Overwegende dat de bestreden beslissing geveld wercl op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op :;;traf van
nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen
(1) Zie verbr., 27 ~ei 1926 (twee arresten)
(Bull. en PAsrc., 1926, I, 387 en 389); 14 Februari 1929 (ibid,., 1929, I, 87); 26 Juni 1930
(ibid., 1930, I, 257) en 26 Februari 1931 (twee
arresten) (ibid., 1931, I, 94 en 99).

-42werden nageleefd en clat de uitgesproken
\·eroorcleelingen overeenkomstig cle wet
zijn;
B. Wat de beslissing betreft op de burgerlijke vorclering van Mevrouw Houbion,
weduwe Mathieux :
Over het middel : schending van de
Grondwet, decreet van 1-2 Augustus 1793
tlie den frank als monetaire eenheid
vestigt, van de muntwet van 30 Maart
1\!35 en van het koninklijk besluit van
D1 Maart 1!J36, en, l.n bijkomencle orde van
cle wet van 29 April Hi35 en van .artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de aan de
burgerlijke partij toegekende vergoeding
met 20 t. h. verhoogd heeft zonder rekening te houclen met de wettelijke waarde
van den frank, met dezes waarcle als betaalmiddel en door te steunen op de vermindering van de koopkracht van den
frank :
Overwegende dat de rechter, - om het
bedrag te schatten van de schadevergoe- ·
cling welke als herstelling van een nadeel
Yerschuidigcl is, 't is te zeggen, om de
waarde te bepalen van een niet nit overeeilkomst ontstane verbintenis- de wettelijke munteenheicl moet gebruiken zooals
{leze bepaalcl is op het oogenblik waarop
llij uitspraak doet, 't is te zeggen zooals
clie nnmteenheid thans innerlijk gevestigd is door het koninklijk besluit van
;n Maart 1936;
6verwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat het, tot berekening van de
stoffelijke schacle welke als vergoeding
aan de burgerlijke partij Houbion, weduwe Mathieux, verschuldigd is, het · jaarlijksch inkomen van het slachtoffer ten
tijde van het overlijden bepaald heeft,
dat het dit inkomen verhoogd heeft met
:20 t. h. om rekening te houden met de
vermindering van de koopkracht van den
frank en dat het daarna daarvan 40 t. h.
heeft afgetrokken als bedrag der kosten
van het persoonlijk onderhoud van het
slachtoffer;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
arrest om !let door de burgerlijke partij
geleden stoffelijk nadeel .te schatten, een
andere maat heeft gebruikt dan de gemeene maat c1er waarclens, 't is te zeggen
de frank, zooals deze innerlijk g·evestigd
is bij het besluit van 31 Maart 1936;
Dat het, aldus, de beschikkingen van
<lit besluit en de muntwet van 30 Maart
l!J35 geschonden heeft;
Overwegende dat cle verbreking dier
beslissing wat den aanlegger betreft, de
verbreking medebrengt van de beslissing
aangaande de burgerlijk verantwoordec
lijke partij, niettegenstaande de voorziening de~er laatste niet ontvankelijk is;
0. Wat de andere twee burgerlijke partij en betreft :
Overwegende dat de aanlegger geen en-

kel midclel inroept; dat het Hof er van
ambtswege geen ovwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening van de burgerlijk . verantwoorclelijke partij ; verbreekt het bestreclen arrest cloch in zoover het slechts het
door de burgerlijke partij Houbion, wecluwe Mathieux, geleden nadeel op
332.441 frank heeft bepaalcl; verwerpt de
voorziening van den aanlegger Ohristiaens
voor het overige; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Luik
en dat melding ervan zal gemaakt worden
ori den kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; veroordeelt de aanleggers tot de drie vierden der kosten en de
burgerlijke partij Houbion, weduwe Mathieux, tot het overige vierde dier kosten ;
verwijst de zaak aldus omschreven naar
het Hof van beroep te Brussel.
17 Februari 1943. - 2e kamer. - Voo1·zitte·r, H. Hodlim, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - TTe·rslaggever, H. Waleffe.
__:__.. Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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17 Februari 1943.

PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 11 AUGUSTUS 1941 TOT VEHZWAJUNG VAN DE S'l'RAFFEN YOOR ZEKERE MISDRIJVEN TEGEN DE VOEDSELVOORZIENING, DE
RANTSOENEERING EN DE VASTSTELLING VAN DE
PRIJZEN. W"ETTELTJKHEID.

Het l!eslwit vwn 17 A.ng·nst~ts 1941, tot
verzwwr-ing van cle straffen voor zeke1·e
miscl1"ijven uet1·ejfencle cle voeclselvoorziening, cle nmtsoenee·rin.g en. cle vaststell-ing vnn cle 1Wijzen, is wettelij lc.
(SOUDAN'l'.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel op 8 December 1942 gewezen ;
Omtrent de twee middelen, het eerste :
schending van artikelen 7, 9, 25, 26, 29, 67
en 107 der Gronclwet, van artikelen 5, G
en 7 der >vet van 10 Mei 1940 betreffende
"overclracht van bevoegdlleicl in oorlogstijcl, van artikel 1 der wet van 7 September 1939 waarbij aan cleri Koning buitengewone machten worden toegekend en
van artikel 9 der besluit-wet van 27 October 1939 doordat gezegcl arrest eischeres
lleeft veroorcleeld op groncl van het besluit vari 17 Oogst 1941 waarbij de straffen voor · sommige misdrijven betreffende
de voedselvoorziening, cle rantsoeneering
en cle vaststelling van cle prijzen worden
verzwaard, en door clit te doen de wettelijklleid heeft erkend van de artikelen
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van dit besluit dat de door artikel 10 van
17 Februari 1943.
het besluit van 27 October 1939 voorziene
straffen verzwaart alhoewel de secretaris- VERKEEJR. - KRUIWAGENS. - VERKEER
. sen-generaal, die het litigieus besluit opSTEEDS VERBODEN OP DE STOEPEN.
stelden, de wetgevencle macht niet bezitten; het tweecle : schencling van artike- Het verkeer met kruiwagens, dat bij uitzonde?·ing ve1·om·lootd is op de verhooglen 7, 9, 26, 29 en 67 cler Grondwet, 5 cler
de be1·men, is steeds verboden op de
wet van 10 Mei 1940 betreffende de overstoepen. (Kon. besl. van 1 Februari
clracht van bevoegclheid in oorlogstijcl, cler
1934, art. 22,• gewijzigcl door art. 3 v!-ln
wet van 7 September 1939 waarbij aan
het kon. besl. van 17 Januari 1936.)
den Koning buitengewone machten worden toegekencl, cloorclat, indien men op
(TISSERAND.)
groncl cler wet van 10 Mei 1940 en op
groncl van den noocltoestancl aanneemt clat
ARREST.
het nooclig is den vasten gang van het
openbaar leven te verzekeren door de
Gelet op het bestreclen vonnis op 24 OcBelgische overhedep, het recht om maat- tober lll42 'gewezen door de correctioneele
regelen te treffen aan de seci:'etarissen- rechtbank te Namen, zetelencle in graacl
generaal slechts zou kunnen toegekend van beroep;
wor.clen wanneer ze samen beraaclslagen :
Over het eerste en het clercle micldel
Overwegende clat het besluit van samen : het eerste, schencling van arti17 Oogst 1941, waarbij de straffen voor kelen H7 cler Gronclwet, 163 en 196 van llet
sommige misclrijven betreffende de voed- Wetboek. van Strafvordering, doorclat het
selvoorziening, de rantsoeneering en de bestreden vonnis niet wettelijk gemotivaststelling cler prijzen verzwaard wor- veercl is, daar het het . bijzonderste midden, genomen werd door de secretarissen- del niet beantwoorcl heeft in conclusies
generaal d~r ministeries van landbouw en ingeroepen, te weten de gelijkstelling van
voedselvoorziening, van economische za- trottoirs met verhoogcle bermen, waarop
ken, van arbeid en sociale voorzorg, en het koninklijk besluit del. 17 J anuari 1936
van justitie-; dat het gegroncl is op de wet het verkeer tuelaat van cle kruiwagens, ·
van 10 Mei 1940 betreffencle de overflrarllt wam·van,lH~t gewicht mincler dan 60 kilos
bedraagt; het dercle : schencling van artivan bevoegdheicl in oorlogstijcl;
Overwegende clat clit besluit binnen het kel 3 van het koninklijk besluit del. 17 Jakader valt der bevoegdheid welke aan de nuari 1936 cloorclat het bestreden vonnis
secretarissen-generaal wordt verleencl beslist heeft dat de kruiwagens, welke
door artikel 5 cler wet van 10 Mei 1940 ; ook hun gewicht weze, nooit de trottoirs
dat _cleze beschikkingen noch met de mogen berijclen, dan wanneer zoowel uit
Gronclwet, norh met de grondbeginselen den tekst als uit den geest ell uit den
vnn het Belgisch Rtrafrecht in strijd zijn ; samenhang van gezegcl artikel 3 blijkt
dat de behanclelcle stof in de bevoegclheicl dat, wat het verkeer betreft met kruiwavalt van de secretarissen-generaal die het gens van een gewicht van mincler clan
60 kilos, alsook wat de andere in cleze
besluit geteekencl hebben;
wetsbepaling belloelcle voertuigen aangaat,
Dat de maatregelen welke het voor- - geen enkel onclerschekl wordt gemaakt
schrijft er toe strekken aan cle beschiktrotto"irs en verhoogde bermen :
kingen der wetten en reglementen betref- tusschen
Overwegende dat de aanlegger v66r de
fende de ravitailleering van het land, hun politiereclltbank te Eghezee gedaagcl wercl
volle doeltreffenclheid te geven;
om, te Eghezee, ov 15 November 1941,
En overwegencle dat de bestreden beslis- meermaals met een lecligen of met een
sing gevelcl werd op een rechtspleging in kolen beladen kruiwagen een trottoir met
dewelke de substantieele of <m straf van verhoogclen band te hebben bereden;
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
Overwegencle clat het bestreclen vonnis
werden nageleefcl en de uitgesproken ver- evenals het vonnis a quo waarvan het de
oorcleelingen overeel).komstig de wet zijn ; reclenen overneemt,' vaststellen dat de feiOm die reclenen, het Hof verwerpt de ten bewezen zijn;
voorziening; kosten ten lnste vnn nnnOverwegencle clat artikel 3 van het kolegster.
ninklijk besluit clcl. 17 J anuari 1936 client
geinterpreteercl;
17 Februari 1943. - ze kamer. - V001"Overwegencle clat cleze wetsbepaling, die
zitter, H. Hodi.i.m, raaclsheer waarnemend
artikel 22 van het koninklijk besluit del.
voorzitter. - V-e1·slaggever, H. Waleffe.- 1 Februari 1934 op de polij;ie van het verGelijklttidende conclttsie, H. Roger
voer intrekt en vervangt, na te hebben
Janssens cle Bisthoven, aclvocaat gene- verjrlaarcl, zooals de vorige tekst het
rna!.
reeds deed, clat de trottoirs of verhoogde
'bermen uitsluitend voorbehouden zijn
voor het verkeer der voetgangers en cler
in haar ;nrs 2°, 3° en 4° becloelde voertuigen, claaraan den volgenden tekst toe-
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voegt ·: «De kruiwagens, 'waarvan het totaal gewicht niet meer dan 60 kilogram
bedraagt, mogen eveneens op de verhoogde bermen rijden, indien de openbare weg
geen gelijkvloerschen berm heeft of zoo
laatstvermelde berm onbruikbaar of belemmerd is ll ;
Overwegende dat het opvallend is dat
de opstellers van dezen tekst het verkeer
n1et kruiwagen door een ilieuwe en bijzondere beschikking hebben willen regelen
en, te dien opzichte, een onderscheid hebben willen vestigen tusschen deze laatste
voertuigen en die aangehaald. sub nis 2°,
3° en 4°; dat het even vaststaat dat indien deze tekst, eenerzijds, uitsluitend
voor de voetgangers en voor de in dien
tekst opgesomde voertuigen het gebruik
der trottoirs of verhoogde bermen voorbehoudt; hij, anderzijds, het verkeer der
kruiwagens van 60 kilogram en minder
slechts tDelaat OIJ de verhoogde bermen
en geenszins DD de trottoirs, en dit, onder
de uitdrukkelijke voorwaarde . dat de
openbare weg geen gelijkvloerschen berm
heeft of dat deze laatste, indien er een
bestaat, onbruikbaar of belemmerd weze;
dat de rechters over den grond terecht
deze interl)retatie hebben bekrachtigd;
Overwegende dat door vast te stellen
dat uit de interpretatie van den betwisten
tekst blijkt dat de kruiwagens, welk ook
hun gewicht weze, nooit op de trottoirs
mogen rijden, het bestreden vonnis impliciet doch wettelijk de conclusies van den
aanlegger nopens dit l)unt beantwoord en
verworpen heeft;
Dat het eerste en het derde middel resl)ectief in feite en in rechte niet opgaan;
Over het tweede middel : schending
van het koninklijk besluit dd. 17 Januari
1936, doordat het bestreclen vonnis het
vonnis a qqw bevestigt dat artikel 22 van
het koninklijk besluit van 1 Februari
1934, thans ingetrokkene wetsbepaling, bedoelt :
Overwegende dat het bestreden vonnis
er uitdrukkelijk op wijst dat de feiten
onder toepassing vallen van artikel 3 van
bet koninklijk besluit del. 17 Januari 1936;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende dat de bestreden besiissing geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkDmstig de wet
zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
VDorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
· 17 Februari 1943.'- 2• kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
-'-- GeUjloluidende conclusie, H. Roger
Janssens ·de Bisthoven, advocaat generaal.
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24 Februari 1943.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. SrR-AFZAKEN. VEROORDEELING WEGENS EERROOF. VoORWAARDE.
VAN OPENBAARHEID.- VERWIJZING NAAR- AHTIKEL 444 VAN HET STRAFWETBOEK. NIET
MET REDENEN OMKLEED.

Is niet ·wettelijk met 1"edenen omlcleerl,
het an·est dat, om een veroordeel-iuy
weyens eerroot te staven, er zich toe liepaalt, wat de voo1·wacvrde van open1Jaa·rheid 1Jet1·ett, vast te stellen dat de acwUjgingen-geschied zijn in een van de lii:i
nrtikel 444 van het Stratwetboelc voorziene gevallen (1).
(WILLEMS.)
ARREST (UITTREKSEL).

Gelet op de bestreclen arresten door het
Hof van beroep te Gent gewezen, bij verstek, op 28 September 1942, en op verzet,
op 3 November 1942;
Dver het middel ambtshalvg opgeworpen : schending van artikelen 443 en 444
van het Strafwetboek; 154, 189, 195 en 211
van het W etboek van Strafvordering ;
97 der Grondwet, doordat het op 28 September 1942 bij verstek gewezen arrest,
waarbij de aanlegster wegens eerroof veroordeeld werd, niet bepaald heeft in welke
Dmstandigheden van openbaarheid het
wanbeclrijf begaan werd en aldus het toezicllt ·van het Hof van verbreking belet,
en doordat het arrest dd. 3 November 1942,
dat gewezen werd op verzet tegen het arrest bij verstek, dit verzet, wegens nietverschijnen,, ongeclaan heeft verklaard :
I. Aangaande de beslissing over de betichting van eerrDof en laster :
Overwegende dat de rechters, om de
strafwet te mogen toepassen, verplicht
zijn in hun beslissing vast te stellen dat
al de door de wet vereischte bestanddeelen cler betichting voDrhanden zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door zich, bij verwijzing naar de dagvaarding, te beperken bij de verklaring dat de
eerroovende aantijgingen in een der bij
artikel 444 van het Strafwetboek voorziene gevallen uitgebracht werden, de
VDorwaariie van openbaarheid niet bepaalt
waarin, in de onderhavige zaak, de aantijgingen uitgebracht werden en waardoor de
veroordeeling gerechtvaardigd wordt; dat
aldus het arrest niet wettelijk met rede~
nen omkleed is en de in het middel bedoelde bepalingen overtreedt ;
Om die reclenen, het Hof verbreekt de
(1) Verbr., 22 October 1941 (.11.1'1', Ve1·br.,
1941, blz. 221 en 222; Bull. en PASIC., 1941,
I, 393).
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.eerroof en laster ; verwerpt de voorziening
voor 't overige ;
24 Febtuari 1943. - 2e kamer. - Voorzitter, H. HodUm, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
-"- Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

was niet alleen met artikel 1356 van het
Burgerlijk Wetboek, dat dit laatste principe vestigt, doch ook- met artikel 1367
van hetzelfde Wetboek, luidens hetwelk
de rechte1's den eed ambtshalve slecbts
kunnen opdragen wanneer de eiscb niet
geheel van bewijs ontbloot is;
Tweede onderdeel, d~ordat de aangeklaagde beslissing verzuimd beeft, op welke wijze ool>;, bet verweermiddel te beantwoorden dat door den aanlegger in verbreking werd afgeleid uit dit principe van
de onsplitsbaarheid van de bekentenis,
le KAMER.
25 Februari 1943.
verweermicldel dat voorkwam in de regelREJDEJNEN Y AN DE VONNISSEN EN matige conclusies welke namelijk verklaarde : « dat, om te kunnen staande
ARRESTEN. -.BURGERLIJKE ZAKEN. 00NCLUSIE DE ONSPLI'l'SBAARHEID VAN DE llE- houden dat de check betrekking had op
KEN'.rENIS INROEPEND. - BESLISSING DIE OP andere leveringen, dd. 11 Augustus 1939,
DIT :l.fiDDEL NIET AN'l'WOORDT. - GEBREK de aanlegger (Gausset) ten minste het bewijs dier laatste leveringen moest leveren
AAN REDENEN.
volgens de wijzen van het burgerlijk
Is niet wettelijlc met t·edenen ornlcleell, cle
recht; dat hij, dien aangaande, de bekenbesUssing clie als begin van bewijs,
tenis van den verweerder (Deneumoulin)
wact1'01J een aanvullende eecl lean W01'niet kan inroep~n. die tevens verklaart
den OlJgedntgen., in aanme1·Jcing neemt
betaald.te hebben; dat de onsplitsbaarheid
de weikelijkheid van de aan een der
van de bekentenis niet toelaat alleen de
partijen geclane levering vwn lcoopwabekentenis van de leveringen, zonder verren, zonde1· te antwooiden 011 de conmeldiitg der betaling, te weerhouden; dat,
cl1tsie waarbij deze partij aanvoe1·de
bijgevolg, het stelsel door den aanlegger
(lat de levedng slechts b.ewezen wenl
aangevoerd grond mist, vermits aanlegger
doo1· haar belcentenis, clie niet kan geofwel de bekentenis niet inroept en dan
soheiden worden van 7~aar verlclaring
de wer kelijkheid der tweede leveringen
dat lle prijs e1· van voldaan wenl.
niet bewijst, ofwel de bekentenis inroept,
maar dan ook moet erkennen dat zij op
(DENEUMOULIN, ·.r. GAUSSET.)
onderscheidene wijze geregeld werden ll,
doordat het gewezen vonnis aldus onvolARREST.
doende gemotiveerd is :
Wat den grond van niet-ontvankelijk. Gelet op het bestreden :vonnis OlJ 22 Februari 1941 door het vredegerecht van het heid betreft door den verweerder tegen
het middel opgeworpen :
2e kanton te Luik gewezen;
Overwegende dat, volgens den verweerOver het eerste middel : schencling van
artikelen 9 van het Wetboek van Burger- der, ·dit midclel, voor zoov~r het ·aan het
lijke Rechtspleging, 1315, 1354, 1356 en vonnis verwijt dat het den aanvullenden
1367 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 eed heeft opgedragen, niet ontvankelijk
zou zijn omclat bet v66r den rechter niet
.:ler Grondwet;
Eerste onderdeel, doordat het bestreden werd opgeworpen; dat aldus de verweervonnis, om het opdragen te rechtvaardi- der, claar bet middel afgeleid uit de schengen van den aanvullenden eed nopens de cling van de regelen van het bewijs niet
betaling van de litigieuze leveringen, niet- van publieke orde is, bet voor de eerste
tegenstaande dat de aanlegger in verbre- maal v66r het Hof van verbreking niet
.
king te voren bewezen had dat hij den mag ingeroepen worden ;
·overwegende dat de grond van nietprijs ervan had betaakl, de bewering van
<:len aanstaanden verweerder heeft aange- · ontvankelijkheid in werkelijkheid slechts
nomen, luidens dewelke die prijs betrek- het eerste onderdeel van het eerste midking zou hebben op een andere levering del bedoelt; dat hij geen verband heeft
(in onderhavig geval de herstelling van met het tweede onderdeel van het eerste
een tent), dan wanneer, zooals de.conclu- midclel, vermits het middel in dit ondersies van dien aanlegger er op wezen, de dee! aileen op het gebre'k aan redenen van
werkelfjkheid van die tweede levering al- de beslissing steunt;
leen uit zijn bekentenis bleek, en dat; inOv.er het tweede onderdeel van het middien de vrederechter rekening hield met del :
.:lat deel van zijn verklaring, hij eveneens,
Overwegende dat de aanlegger in verkrachtEms het prinope van de onsplits- breking, gedagvaard tot het betalen van
baarheid van de bekentenis, moest aan- leveringen volgens nota's van 19 Mei,
nemen dat hij al de ,erschuldigde som- 11 Augustus 1939 en 1 Juli 1940, in concluinen betaald had; en doordat aldus de be- sies doen gelden heeft dat hij reeds bestreden beslissing rechtstreeks in strijd taald had bij miclclel van een check dd.
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12 Augustus Hl39 op de << Banque de la So-

ciete generale ll; dat 'de verweerder in
verbreking bekende dien check te hebben
ontvangen, doch beweerde dat die check
betrekking had op · een andere levering
welke later plaats had gegrepen;
Overwegende dat, wat die andere levering betreft, de aanlegger in verbreking,
toen · verweerder, de werkelijkheid ervan
niet betwistte, doch, · onder het voordeel
van de onsplitsbaarheid van zijn bekentenis, beweerde ze dadelijk in het magazijn te hebben betaald; dat hij besloot tot
de afwijzing van den verweerder omdat
deze, ofwel de bekentenis niet inriep en
dan (le werkelijkheid van de tweede levering niet bewees, ofwel de bekentenis inriep en dan ook moest aannemen dat die
levering op een andere wijze geregeld was
geworden;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat-<< de verweerder de werkelijkheid van
die andere levering niet betwist, doch beweert ze dadelijk in het magazijn te hebben betaald ll . . . « dat de aanlegger zijn
kasboek heeft overgelegd, waarin geen
spoor voorkomt van een dadelijke betaling welke rand het aangeduide tijdstip
zou gedaan geweest zijn ll ... << dat de verweerder de achtbaarheid van den aanlegger niet betwist ; da t, in die voorwaarde,
de eisch niet volle<lig bewezen en ook niet
geheel van bewijs ontbloot zijnde, er aanleiding bestaat aan den aanlegger den aanvullenden ee{l op te dragen ll, maatregel
welke de rechter ambtshalve opdraagt, en
<<de aanlegger, daartoe verzocht, heeft
terstond... den volgenden eed · afgelegd :
<< Ik zweer dat de som, welke ik wegens
ll levering van 19 Mei en 11 Augustus 1939
ll eisch, door den heer Deneumoulin niet
)) be.taald werd en mij geheel verschuldigd Jl blijft ll er {le w;oorden << zoo helpe mij
ll G<ld ll aan toevoegende ll ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na die eedafiegging, den aanlegger veroordeelt tot het betalen der som welke van
hem geeischt werd;
Overwegende dat, opdat de verweerder
in verbreking in zijn vordering had kunnen slagen, het moest bewezen zijn dat
er door hem een tweede levering gedaan
werd;
Overwegende dat wanneer het vonnis
verklaart dat de eisch niet geheel van
grand ontbloot is, het dan noodzakelijk
het bewijs van de werkelijkheid van de
tweede levering moet be<loelen;
Overwegende dat, in zijn bewoordingen,
het vonnis de bekentenis van den aanlegger in verbreking, als bewijs of als begin
van bewijs der werkelijkheid van de
tweede levering niet uitsluit; dat die bekentenis client beschouwd als deel uitmakende van de << voorwaarden welke den
rechter toelaten te verklaren dat de eisch
niet geheel van grond ontbloot is JJ.;

Overwegende dat het vonnis de conclusies hoegenaamd riiet beantwoordt waarin
de aanlegger de onsplitsbaarheid van zijn
bekentenis inroepende, beweerde dat, afgezien van deze bekentenis, geen enkel
bewijs van de tweede levering geleverd
werd;
Overwegende dat het vonnis aldus in
gebreke is gebleven zijn beslissing te motiveeren ·
Om die re<lenen, en zonder {lat over het
overige. van de middelen dient gestatueenl,
het Hof verbreekt het bestreden vonnis ;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
vredegerecht van het 2• kanton te Luik,
en dat melding ervan zal gemaakt worden
op den kant van fle vernietigde beslissing ;
veroordeelt den verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het 1ste kanton van
het vredegerecht te Luik.
25 Februari 1943. - 1• kamer. - Voot·zitter, H. Jamar, eerste voorzitter .. Ve1·slaggeve1·, H. Fontaine. -- Gelijkhtidende condl~tsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat generaal.
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KAMER. ~

25 Februari 1943.

1° BERUSTING IN EEN BESLISSING.
VRI.JWILLIGE UITVOERING VAN EEN BESLISSING DIE VATBAAR IS VOOR GEDWONGEN TENUITVOERLEUGING. GEEN BERUSTING.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGEHLIJKE ZAKEN. DE RECHTER IS NIET GEHOUDEN TE ANTWOOHDEN OP ELKE VOORGEBRACH'l'E BEWIJSVOERING.

3°

OVEREENKOMST. VAN EEN NIETIGJG AK'l'E. BEKRACHTIGING,

BEKRACHTI1UNG
S'l'ILZWIJGENDE.

De VTijwillige uitvoe·ring va;n een beslissing, die vatbaa1· is voor gedwongen
tenuitvoe1·legging, bt·engt niet noodzakelijlc de berusting in die beslissing mede.
2° De verplichting om de vonnissen met
1·edene-n te omkleeden bt·engt niet merle
dat rle rechter gehouden is op ellce doo-r
pa1·tijen voorgebTachte bewijsvoering te
antwoonlen. (Grondw., art. 97.)
3° De bevestiging of de bekrachtiging van
een ve-rb-intenis, die nietig was, lean volge1i niet alleen ~!it een gesch1'ift of uit
de v·rij.willige ~titvoe-ring van cle verbintenis, maa1· uit ellc feit waaruit met
zeke1·heid blijlct dat hij, die ze (leed, het
opzet had te bevestigen. (Bgl. Wb., arti1°

kel 1338.)
~EECKHOUDT, T. VANDEN ABEELE.)
ARREST.

Gelet op het vonnis op 9 Januari 19U
gewezen door de rechtbank van eersten

-47aanleg te Brussel, zetelende in graad· van
hooger beroep ;
Over den grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit de berusting van den
aanlegger in de bestreden beslissing :
Overwegende dat de aanlegger, door cle
hem op 27 Februari 1941 gedane beteekening, voor eeil geclwongen tenuitvoerlegging stond van het bestreclen vonnis ;
Overwegende dat het feit dat de aanlegger ten tijde van bet deskundig onderzoek
geen voorbehoud heeft gemaakt en het feit
dat hij de stukken grond niet meer bewerkt heeft, het eene, evenmin als het
andere, kan beschouwd worden als een
noodzakelijk teeken van de ingeroepene
berusting ;
·
Over het eerste middel tot verbreking :
schending van artikel 97 van de Grond- ,
wet ; van artikelen 1101, 1134, _1317, 1318
en 1321 van het Burgerlijk Wetboek; van
artikelen 61, 77, 78, 141 en 4'70 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde- ·
ring, doordat het bestreden vonnis de geldigheid van den betwisten opzeg aanneemt
om reclen dat eischer in cassatie << met op
2 September 1940 een huur van land begrepen in de pacht te verzoeken ... de geldigheid van den opzeg in geschil stilzwijgend heeft erkend en dientengevolge niet
meer ontvankelijk is om hem te betwisten >i, zonder meer redenen aan te duiden;
dan wanneer eischer tot cassatie uitdrukkelijk in zijn besluiten opwierp : 1" dat
hij slechts onderhandeld had om een overeenkomst te bewerken, zonder spraak van
een erkenning van opzeg; 2" dat zulke
erkenning « uitdrnkkelijk en formeel moet
zijn en niet kan verondersteld worden » ;
wat door het bestreden vonnis geenszins
beantwoord wordt :
Overwegende dat de bestreden beslissing
- op bindende wijze de houding interpreteerende van den aanlegger, die de verhnring vroeg der perceelen welke deel nitmaken van het hum·contract dat werd opgezegd - impliciet de bewijsvoering in
feite van den verweerder, die aan zijn
bonding een andere beteekenis gaf, van
de hand heeft gewezen ;
Overwegende dat de beslissing. - door
nit die zelfde honding af te leiden dat de
mogelijkheid om de nietigheid der opzegging te doen gelden voor den aanlegger
nitgesloten was - in strijd met de bewering van den aanlegger, aanneefut dat de
nitsluiting stilzwijgend nit de feiten .der
zaak kan blijken, en aldus zijn beschikkend gedeelte voldoende motiveert, zonder
verplicht te zijn antwoord te verstrekken
op elk argument dat de conclusies bevatten;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 1315, 1317, 1318, 1319,- 1322, 1338,
1354, 1355, 1356, 1774, 1775 en 1776 (wet van
7 Maart 1929, artt. 6 en 7) van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,

doordat het bestreden arrest aanneemt
dat de geldigheid van den opzeg, die
slechts door eene van de vier medeeigenaars van het verhuurd land beteekend
was geworden, « stilzwijgend » door eischer erkend werd, met het gevolg dat hij
« niet meer ontvankelijk is om hem te
betwisten », dan wanneer de bevestiging
of bekrachtiging van een ong·eldige akte
moet uitdrukkelijk zijn, daar zij een afstand van rechten uitmaakt, en dus niet
kan vermoecl worden, en, vooral, niet
« stilzwijgend » kan geschieden, tenzij
volgens de bij de wet voorziene wijze :
Overwegende dat het bestreden vonnis
verklaart dat, « met, op 6 September 1940,
een huur van landen begrepen in de pacht
te verzoeken, de gedaagde in beroep de
geldigheid van den opzeg in geschil stilzwijgend heeft erkend, en, dientengevolge,
niet meer ontvankelijk is om hem te betwisten »;
Overwegende dat wanneer de rechter de
stappen gedaan. door den aanlegger in cassatie uitgelegd h_eeft als een verzaking
aan zijn recht de geldigheid van den opzeg te betwisten, hij in feite en aldus
bind end heeft gestatueerd;
Overwegende dat te vergeefs het middel
opwerpt dat, luidens artikel 1338 van het
Burgerlijk Wetboek, een bevestiging of
bekrachtiging niet kan geldig zijn als ze
niet blijkt nit een schrift of nit een tenuitvoerlegging" in de voorwaarden door
deze wetsbepaling voorzien;
Overwegende dat, indien de principes
doo;r artikel 1338 gehuldigd in zake bevestiging of . bekrachtiging van de overeenkomsten van wege de partij die zich
er in heeft verbonden, toepassing kunnen
vinden in allerhande gevallen van verzaking, er op te merken valt dat het in de
bedoeling van dat artikel niet ligt, bij
gebrek aan een schrift in den vereischten
vorm, alleen aan de vrijwillige uitvoering
kracht van bewijs te geven van de bevestiging of bekrachtiging; dat, bijgevolg,
voormelde wetsbepaling den rechter toelaat bet bewijs van dergelijke akten af te
leiden uit feiten in het gecling vaststaande
en die,· naar zijn oordeel, ontwijfelbaar
het vereischte inzicht van den belanghebbende betuigen ; .
Dat daaruit volgt dat het middel noch
in rechte noch in feite opgaat;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten en tot een vergoec1ing van
150 frank jegens den verweerder.
25 Februari 1943. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bail.
Gelijkl~tidende conclttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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NIEUWE
DEL VAN
RING. GEVOERD.

3 Maart 1943.

VRAAG.- STRAFZAKEN.- lVIIDVERWEER TEGEN PUBLIEKE VORDEV66R DEN RECHTER IN BEROEP AAN- Is- GEEN NIEUWE VRAAG.

Is geen n·ieuwe vmag het verweer:tnidde~
door beklaagde ingeroepen tegen de publielce vorde1·ing, ook indien dat middel
voo1· de eerste maal wordt aangevoe1·d
v66r den 1·echte1· in beroep.

(DE CLIPPELE.)
ARREST.

kant der vernietigde beslissing ; legt de
kosten ten laste van den Staat; verwijst
de zaak naar de rechtbank van eersten
aanleg te Gent zetelende in graad van
beroep .in politie zaken.
3 :Ma~rt 1943. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsbeer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. lstas. Gelijkluidende oonclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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KAMER. -

3 Maart 1943.

HELING. -,VASTSTELLING VAN RET BESTAAN
VAN RET MISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN
DE WET. - VASTSTELLING DAT BEKLAAGDE DE
STRAFBARE RERKOMST VAN DE GEHEELDE
ZAAK KENDE.

Gelet op bet bestreden vonnis, door de
correctioneele recbtbank van Dendermonde, zet!~lend in graad- van beroep, op
21 October 1942 gewezen;
Over bet midclel daarop gegrond, dat
bet bestreden vonnis als laattijdig ver- Het a1·1·est van ve1·oordeeUng, hetwel1r- het_
worpen heeft bet verweermiddel door
bestaan van het misdrijf van heling vm·aanlegger ingeroepen en bieruit afgeleid
meldt in de bewoordingen van de wet,
dat bij onwettelijk en in overtreding van
stelt wel impliciet maa1· niettemin noodartikelen 1 en 2 van het besluit van 4 Auzalcelijk vast dat de qeklaagde de strutgustus 1941 door den burgemeester der
bare herkomst van de geheelde zaalc
gemeente opgevorclerd werd :
kende (1).
Overwegencle dat, in de conclusien door
(ROUSSEAU,)
hem v66r de correctioneele recbtbank genomen, aanlegger tegen de hem ten laste
ARRES'r.
gelegde betichtig aanvoerde dat indien
hij door den burgemeester tot aanvulling
Gelet op bet bestreden arrest op 23 Ocder boerenwacht opgeroepen werd, zulke tober 1942 door bet Hof van beroep te
. oproeping onwettig gescbiedde daar, lui- Brussel gewezen ;
_
dens artikel 2 van bovengenoemd besluit,
Omtrent bet eenig micldel : scbending
de burgemeester slecbts , die personen van artikelen 97 der Grondwet en 505 van
mag opvorderen welke door het algemeen het Strafwetboek, doordat bet bestreden
boofd der boerenwacbt aangewezen wer- arrest alleen de stoffelijke bestanddeelen
den; deze opvordering moetend boven- van bet wanbedrijf van heling beoogd
dien gedaan worden overeenkomstig een heeft en namelijk niet vermeldt dat aanschriftelijk aanvraag van net algemeen legger _wetenscbap beeft gehad van den
boofd der wacbt; dat in dezelfde conclu- bedriegelijken oorsprong van bet door
sien aanlegger ten stelligste betwistte dat h-em aangekocbte voorwerp :
bij cscbriftelijk door bet algemeen hoofd
Overwegende dat de aanlegger v66r het
de1: boerenwacbt aangeduid werd;
Hof .van beroep geen conclusie heeft geOverwegende dat die bewering en die nomen;
betwisting geenszins een nieuwe vraag
Overwegende clat bet arrest het bestaan
uitmaken, welke in hooger beroep voor de van het weerhouden misdrijf van beling
eerste maal niet geldig ingesteld worden vaststelt in de bewoordingen van artikan, maar bet karakter bebben van een kel 505 van het Strafwetboek; dat uit die
verweermidclel tegen de publieke vorde- vaststelling impliciet docb noodzakelijk
ring;
volgt dat de aanlegger wist dat de berOverwegencle mitsdien dat door bet komst van de gebeelde zaak een straf'verweermicldel van aanlegger laattijdig te bare .}lerkomst was;
verklaren, en bet ten gronde niet te beOverwegende mitsdien dat het arrest
antwoorclen, bet bestreden vonnis arti- wettelijk gemotiveerd is;
kel 97 der Grondwet beeft geschonden;
· En overwegende, voor 't overige, q_at de
Om die redenen, het Hof, en zonder in bestreden beslissing geveld werd op eene
overweging te nemen de door den aanlegrechtspleging in de welke de substantieele
ger voorgedragen beschouwingen van feiof op straf van nietigheicl voorgeschreven
telijken aard, welke aan het toezicbt van recbtsvormen werden nageleefd en dat de
bet Hof van verbreking ontsnappen; ver- - uitgesproken veroordeelingen overeenkombreekt bet bestreden vonnis; beveelt dat stig de wet zijn ;
onderhavig arrest zal ingeschreven :worden in de registers der rechtbank van
eersten aanleg te Dendermonde en dat
(1) Verbr., 19 Mei 1941 (A1-r. Verlir., 1941,
melding ervan zal gemaakt worden op den blz. 122; Bull. en PAsrc., 1941, I, 195).
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Om die redenen, .het Hof verwerpt de
voorziening; en veroordeelt den aanlegger tot de kosten.
3 Maart 1943. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer . waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Istas. Gelijkluidende conolusie, H.Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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3 Maart 1943.

1o REOHTERLIJKE INRIOHTING.
RECHTBANKEN. -KAMER MET EEN RECHTER
OF MET DRIE RECHTERS. - GEEN VRAAG BETREFFENDE DE BEVOEGDHEID.
2o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN, - BESLUIT VAN 18 NOVEMBER
1[)40. - BESLUIT WAARBI.J VOORLOOPIG AAN
DE CORRECTIONEELE RECHTBANKEN ZEKERE
BEVOEGDHEDEN VAN DE KRIJGSRADEN WORDEN
OPGEDRAGEN. - REGEL BETREFFENDE DE BEYOEGDHEID.
3o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. - BESLUIT VAN 18 NOVEMBER1940. - BESLUIT BEPALEND DAT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE-KRIJGSRADEN, OPGEDRAGEN AAN
DE CORRECTIONEELE REOHTBANKEN, ZULLEN
riTGEOEFEND WORDEN DOOR. KAMERS MET DRIE
RECHTERS. -REGEL BETREFFENDE DE SAMEN~TELLING VAN DEN ZETEL.
1° De m·aag of beklaagde moest verschijnen v66r een Teamer van de 001'1'ectioneele recht"banlc, samengesteld uit een
1·echte1·, of v66r een kamer van dezelfde
1·echtbank, samengesteld uit drie rechte·rs, betrett niet de. bevoegclheid (1).
2° Het besl~tit van 18 November 1940, genomen door den sem·eta~·is-generaal van
het ministm·ie van justitie, waarbij
'Uoo1·loopig aan de con·ectioneele 1'eohtbnnken zelcere bevoegdheden van de
'krl.jgsreohtbnnlcen wm·den opgedragen,
heeft een regel betreffende de bevoegdhdd gesteld.
3° H et besl~tit van 18 November 1940, in
zoover het bepnalt dat de bevoegdheden
vwn de krijgsraden, die voorloopig zijn
ove·rgedragen aan de co1Yectioneele
rechtbanlcen, uitgeoefend zullen worden
door de lcamer8 samengesteld uit drie
t·echters, stelt een 1·egel, die niet de bevoegdheid, wel de samenstelling van den
.'l!etel der 1·echtbanlc betrett.

1----

gesteund daarop, dat teu onrechte het
Hof van beroep, na te hebben vastgesteld,
dat aanlegger als .militair moest aanzien
worden en dat hij bij missing verwezen
werd v66r eene kamer met eenigen rechter der correctioneele rechtbank en aldaar
gevonnisd werd in strijd met artikel 1
van het besluit van 18 November 19'l0, het
vonnis n quo nietig heeft verklaard en de
zaak aan zich heeft getrokken, als wanneer de eerste rechter eigenlijk onbevoegd
was en het Hof de zaak niet aan zich
mocht trekken :
Overwegende dat het middel op de bewering steunt dat, daar de aanlegger v66r
een kamer van de correctioneele rechtbank werd gedaagd welke uit een alleenrechtsprekend rechter is samengesteld,
dan wanneer hij had moeten gedagvaard
worden v66r een kamer derzelfde rechtbank welke uit drie rechters is samengestelcl, het vonnis a quo gewezen werd door
een onbevoegden rechter ;
Overwegende dat het ·in het middel bedoeld besluit van 18 November 194(1, door
tijdelijk aan de correctioneele rechtbankeil zekere ambtsverrichtingen op te dragen van de krijgsraden, een regel nopens
de bevoegdheid vestigt ;
Doch, overwegende dat het besluit, voor
zoover het bepaalt dat die ambtsverrichtingen, in den schoot van de correctioneele
rechtbank, zullen uitgeoefend worden door
een kamer die samengesteld is uit drie
rechters, slechts een regel invoert betreffende de samenstelling van den zetel en
de toewijzing der zaken ;
.
Waaruit volgt dat het middel in rechte
niet opgaat;
En overwegende (:<:onder belang) ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
·
3 Maart 1943.- 2° kamer. - .Yom·zitte1·
en verslaggever, H. Hodiim, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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3 Maart 1943.

ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL VEROORZA~KT DOOR EEN DERDE. PERSOONLIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEZEN DERDE.

Gelet op het bestreden arrest gewezen
door het Hof van beroep te Brussel den
18n November 1942;
Over het eenig middel tot verbreking,

Tegen den dade1· vnn een arbeidsongeval,
die zelf niet vel'bonden wns dbor een
arbeidscontract met den patroon van
het slnohtofff3'1', lcwn door dezes reohthebbenden een vordeJ'ing tot vergoeding
van de veroorzanlcte schnde worden ingestelrl.

(1) Yerbr., 4 Mei 1920 (Bull. en PASIC., 1920,
I, 143) ; 16 April 1923 (ibid., 1923, I, 266) ;

5 December 1932 (ibid., 1933, I, 42) en 27 Januari 1943, supra, blz. 14.

(VAN MUYLDER.)
ARREST.

VERBR,, 19J3.- 4

50(DE DEYN, T. KNOOKAERT EN VENNOOTSOHAP
WINTERTHUR.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op
25 Maart 1942 door het ·Hof van beroep
te Gent 'gewezen;
Wat de voorziEming van De Deyn betreft :"
Aangaande de beslissing over de publieke vordering :
Over het middel : schending van artikelen 97 der Grondwet, 103 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, doordat het bestreden arrest de veroordeeling
steunt op het J'eit dat de a.anhangwagen
van geen remmen voorzien was, niettegenstaande het gewicht der goederen (meer
dan 3.000 kg.), dan wanneer artikel 103
van het reglement op het verkeer slechts
het gewicht van het voertuig zel!' bedoelt
en dat de veroordeeling niet gemotiveerd
is tengevolge van den verkeerden uitleg
van gezegd artikel 103 :
.
Overwegende dat de aanlegger wegens
meer inbreuken veroordeeld werd tot
een enkele stra!'; dat het bestreden arrest tot staving der veroordeeling wegens
onvrijwillige dooding, buiten llet gebrek
aan remmen op den aanhangwagen, ook
nog wijst op den gebrekkigen toestand
van de remmen op den t1•actor, alsook op
de door den aanlegger uitgevoerde verkeerde manceuvres ; dat, ware het middel
gegrond voor zoover het steunt op de
schending van artikel103 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, de uitgesproken straf gerechtvaardigd zou blijven
door de vaststellingen nopens de door den
aanlegger begane onvoorzichtiglleid; dat
de eisch in verbreking voor zoover hij gesteund is op het middel afgeleid uit de
schending van llet hierboven bedoeld artikel 103 niet ontvankelijk is (Wetb. van
Strafv., artt. 411 en 414) en dat het in
feite niet opgaat voor zoover het de scherrding bedoelt van artikel 97 der Grondwet;
En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een reclltspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgescllreven rechtsvormen
werden nageleefd en de uitgesproken veroordeelingen overeenkQmstig de wet zijn ;
Aangaande de beslissing over de burgerlijke vordering :
Over het middel : schending van artikel 19 qer wet van 24 December 1903, van
artikel 1384 van llet Burgerlijk Wetboek
en van artikel 97 · der Grondwet, doordat
llet bestreden arrest de aanspraak der burgerlijke partijen aanneemt dan wanneer
de aanlegger, die aan de Brouwerij De
Blieck door een arbeidscontract verbonden
was, niet moest instaan voor de aan de
burgerlijke partij veroorzaakte schade :
Overwegende dat artikel 19 van de wet
van 24 December 1903 aan de zaak vreemd

is alsook artikel 1382 van llet Burgerlijk
W etboek, daar de aanlegger vervolgd is
als strafrechtelijk verantwoordelijk voor
zijn persoonlijke fouten; dat het bestreden arrest (Ue wetsbepalingen dus . niet
geschonden heeft ;
Overwegende dat het bestreden arrest
ten aanzien van artikel 1384 van het Bnrgerlijk ViTetboek gemotiveerd is door tle
vaststelling vail de door den aanlegger
begane fout; (lat het op bindende wijze
vaststelt dat de aanlegger zich aan de
brouwerij niet verbonilen heeft tegen betaalden arbeid en ook niet onder het toezicht stond noch van de overheid, norh
van het bestuur van de brouwerij ; dat de
beschouwingen volstaan om het beschikkend gedeelte te rechtvaardigen; dat het
middel dus niet gegrond is ;
Wat de voorziening betreft ingedie!lll
door Jeanne Knockaert en door de Zwitsersche Verzekeringsmaatschappij tegen
ongevallen « Winterthur >> :
Overwegende dat de aanlegsters, eischende partijen, hun voorziening niet beteekend · hebben aan de partij waartegen
ze gericht was; dat (lie voorziening {Ins ·
niet ontvankelijk is (Wetb. van Strafy .,
art. 418);
·
Om die redenen, het Hof verwerpt fle
voor;;~ieningen; veroordeelt den aanleggPr
De Deyn tot drie vierde der kosten, iecler
burgerlijke partij tot een achtste der kosten.
3 Maart 1943.- 2" kamer.- l'001'Zitter
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voor:
zitter. - lTe1'slaggever, H. de Cocqueau
des Mottes. - Gelijlcluidencle conolusie,
H. Roger .Janssens de Bisthoven advocaat generaal.
·
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1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
STOFFEL"JKE VERGISSING IN DE OPGAVE YAX
DEN DATUM DER FElTEN. - RECHTER KAN DIE
VERllETEREN.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - VERBETERING VAN STOFFELIJKE VERGISSING BEGAAN IN DE OPGAYE
VAN DEN DATUM DER FElTEN. - BEKLAAGDE
VOORAF NIET. GEWAARSCHUWD.
GEE~\
SCHENDING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING ..
1 o De reohter· in be1·oep lean belclaagde
ve1·oordeelen na ve1·betering van een
stojfelijlc.e vergissing bestaancle in de
dagvaanling en in het best1·eclen vonn,is,
en bet1·ejfende den datum van de feiten (1).
2° De skatrechter schendt niet de reohte11

(1) Verbr., 14 Juli 1941 -{An·. Verbr., 1941,
blz. 176 en 177; Bull. en PASIC., 1941, I, 307).
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·van cle verdediging wannee1· Mj ve1·oo1·cleelt, na verbetering van een stoffeUjlce
vm·gissing in de opgave van clen datum
der feiten, zonder vooraf den belclaagde
te hebben gewaarschttwd dat hij zijn
ve1·wee1· aangaande de aldus gewijzigde
telastlegging behoorde voo1· te drctgen (1).

vaststelling van de zwijzen, is wettelij Tv (2).
(SADONES.)
ARREST.

Het besluit van 17 Augustus 1941, houclend verzwaring van de straffen tegen
zelcere misd1·ijven betreffende de mvitaillee'fing, cle ·rantsoenee'fing en d.e

Gelet op het bestreden arrest op 15 October 1942 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen;
Over de twee middelen samen, het
eerste : schending van artikelen 7, 9, 25,
26, 29, 67, 107 van de Grondwet, van artikelen 5, 6, 7 van de wet van 10 Mei 1940
betreffende de overdracht van bevoegdheid in oorlogstijd, van artikel 1 der wet
van 7 September 1939 die aan den Koning
buitengewone machten verleent, van artikel 9 van het besluit-wet van 27 October
1939, -doordat het bestreden arrest eischeres tot verbreking veroordeeld heeft op
grond van artikelen 1, 3, 4 en 5 van het
besluit van 17 Augustus 1941 strekkende.
tot verzwaring van de straffen voor sommige misdrijven betreffende de voedselvoorziening, de rantsoeneering en de
vaststelling van de prijzen, en zoodoende
de wettelijke kracht van artikelen 1, 3,
4 en 5 van dit besluit, dat de straffen voorzien door artikel 10 van het besluit van
27 October 1939 verzwaart, erkend heeft,
alhoewel de secretaris-generaal van het
ministerie van landbouw en voedselvoorziening, de secretaris-generaal van het
ministerie van economische zaken, de secretaris-generaal van· het ministerie van
arbeid en sociale voorzorg en de secretaris-generaal van justitie, die dit besluit
genomen hebben, de wetgevende macht
niet bezitten; het tweede : schending van
artikelen 7, 9, 26, 29, 67 der Grondwet,
5 van de wet van 10 Mei 1940, betreffende
de bevoegdheidsoverdracht in oorlogstijcl
van de wet van 7 September 1939 die aan
den Koning buitengewone machten verleent doordat, indien men aanneemt dat,
op grond van de wet van 10 Mei 1940 en
op grond van de noodtoestand, het noodig
is het vervolg en de bestendigheid van het
openbaar lev en. te verzekeren door tusschenkomst van Belgische overheden, het
recht om wetgevende maatregelen te treffen alleen zou kunnen erkend worden aan
de secretarissen"generaal samen beraadslagend :
OverwJ)gende clat de aanlegster vervolgd
werd om : 1° tusscllen 1 en 22 November
1941, A, boter te koop g·eboden, verkocht
of aangekocht te hebben tegen een prijs
die den maximumprijs overtreft; B, een
naam die haar niet toekomt in .'t openbaar te hebben aangenomen; 0, het uitoefenen van de functies van controleurs
bevoegd om proces-verbaal op· te stellen

(1) Verbr., H Juli 1941 (A1-r. Ve1·br., 1941,
blz. 176 en 177; Bull. en PAsiC., 1941, I, 307).

(2) Zie verbr., 17 .Februari 1943, swpra, bladzijde 42.

(HANON.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest, gewezen
door het Hof van beroep te Brussel den
28 October 1942;
Over het eenig middel : schending van
cle rechten der verdediging, door dat bestreden arrest, eischer sub litt. A veroorcleelt wegens een wanbedrijf gepleegcl
den 28 Februari 1943, wanneer eischer vervolgd en veroordeeld werd in eerste instantie wegens een wanbedrijf gepleegcl den
23 Fel:Jruari 1942, zoncler clat eischer daarvan verwittigd _wercl en in de gelegenheid
gestelcl zijn middelen van verclediging en
verweer te doen gelden tegen een betichting alzoo gewijzigd, of. ten minste een uitstel te vtagen en te bekomen ;
Overwegende dat uit de stukken des gedings blijkt dat heklaagde zich verdedigd
heeft over de bedrieglijke wegname van
steenkolen ten nadeele van de Natiqnale
maatschappij der Belgische spoorwegen
gepleegd een eerste maal in Februari
1942, van ongeveer 90 kilos, en een tweede
maal, in Mei 1942, van 5(} kilos ; dat door
de herstelling van een materieele missing
betreffencle de dagteekening der eerste
overtreding, het Hof de rechten der verdediging geenszins geschonden heeft ;
Dat het middel niet gegrond is;
En aangezien (zonde·r belang) ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
3 Maart 1943.- 2" kamer. - Vo01'zitte1·,
H. HOdiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, H. Bail. - Ge/.ijlcluidende concl~tsie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, advocaat generaal.
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te hebben verhinderd; D, boter aangekocht te hebben om ze te verkoopen zonder voorzien te zijn van een machtiging
van verkoop; 2° op 29 November 1941,
E, boter verkocht te hebben tegen een
prijs die den maximumprijs te boven
gaat; met de omstandigheid dat de inbre'nken bedoeid S!tb litt. A, D en E begaan werden met winstbejag eli dat de
waarde der goecleren, voorwerpen van de
misdrijven, 1.000 frank niet overtreft;
Overwegende dat, daar de verschillencle
bewezen verklaarde feiten de uitvoering
zijn van eenzelfde strafbaar inzicht, het
bestreden arrest, bij bevestiging .van het
vonnis waa:rtegen hooger beroep, en bij
toepassing van 1 artikel 65 van het Strafwetboek, de aanlegster veroordeelt tot
een enkele straf, zes maanden gevangzitting;
Dat deze straf die de zwaarste straf
is die op de hierboven bedoelcle inbreuken
kan toegepast worden, deze is die voorzien is bij het besluit van 17 Augustus
1941, waarbij de straffen voor sommige
misdrijven betreffende de voedselvoorziening, de rantsoeneering en de vaststelling der prijzen verzwaard worden;
Overwegende dat het tegen het arrest
aangevoerd bezwaar hierin bestaat dat
het de wettelijkheid erkfmd heeft van de
bepalingen die het voorwerp uitmaken
van artikelen 1, 3, 4 en 5 van gezegd
besluit; dat, volgens de aanlegster, de
secretarissen-generaal der ministeries, van
wie dat besluit uitgaat, de macht niet
hadden de stra:ffen te wijzigen zooals
deze, in die zaken, voorzien zijn bij de
besluit-wet van 27 October 1939;
Overwegende dat het bezwaar, voor
zoover het steunt op de onwettelijkheid
van artikel 4 van het besluit van 17 Augustus 1941 in feite niet opgaat, daar het
bestreden arrest tegen de aanlegster geen
enkele der bijkomende of facultatieve
stra:ffen uitspreekt welke in die bepaling
.-oorkomen;.
Dat, wat de artikelen 1, 3 en 5 betreft,
welke het arrest toepast, de wettelijkheid
clezer voortvloeit nit artikel 5 van de wet
val). 10 Mei 1940; dat, inderdaad, die
bepalingen in de bevoegdheid liggen van
de verschillende ministeries waartoe hun
opstellers behooren; dat die stra:ffen als
doel hebben voile doeltre:ffendheid te geven aan de maatregelen welke genomen
worden om de bevoorrading van ·de bevolking te verzekeren ; dat ze niet in strijd
zijn noch met de Grondwet noch met de
grondbeginselen van het Belgisch strafrecht; clat ze aldus binnen het kader vallen van de bevoegdheden welke aan de
secretarissen-generaal werden toegekend
door artikel 5 van gezegde wet en dat het
bezwaar, dienaangaande, in rechte niet
opgaat;
En overwegende dat de bestreden beslis-

sing 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 ; veroordeelt de aanlegster
tot de kosten.
's Maart 1943. - 2" kamer. - Vo01·zit:
ter, H. HodUm, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluiclerule conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaul.
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PO LIT IE VAN DEN KOOPHANDEL. SLUIK~LACHTERiiJ. -

ALGEMEEN OF STRAF-

BAAR OPZET.

Het misd1"ijf van sl!tilcslachterij, voo1·zicn bij artilcel 1 van het besluit 'IJ-an
28 Juni 1941, vereischt geen bijzonde1·
strMbaar opzet; tot het bestaan van het
algemeen opzet, dat alleen ve1·eischt is,
is het voldoende dctt cle dader vrijwillig
en zonder clwang, de verboden daad
heeft gepleegd (1).
·
(I'ROCUREUR GENERAAL TE GENT, T. DE. BAETS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 28 Februari 1942 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Over het mid del : schending van . artikel 1 van het besluit van 28 Juni 1941
strekkende tot de verzwarfng van de straffen wegens sluikslachtingen en onwettigen handel in vleesch, daardoor de verweerder vervolgd zijnde om te Beernem,
op 22 Juli 1941, onwettig een varken te
hebben geslacht of doen slachten, het
bestreclen arrest, bij bekrachtiging van
het vonnis waartegen hooger beroep, de
vrijspraak uitspreekt van den verweerder om de niet passende reden dat deze
aldus gehandeld heeft om voeding te verschaffen aan zijn personeel en aan zijn
gezin, dat hij zich altijd voorbeeldig gedragen heeft in het leveren··van vee, dat
hij in die omstandigheden kan aangezien
worden als gehandeld hebbend zonder
bedrieglijk inzich t :
Overwegende dat het bij artikel 1, alinea 1, van het besluit van 28 Juni 1941
voorzien wanbedrijf geen bijzonder opzet
vereischt; dat het algemeen opzet dat in
zake alleen vereischt is, niet noodzakelijk veronderstelt dat de beklaa!5de h~t
(1) Het besluit van 28 Juni 1941 werd ver, vangen door het besluit van 19 Juni 1942.
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(VAN ZUNDERT EN ANDEREN.J
inzicht gehad heeft de wet of het reglement te overtreden; dat het volstaat dat
ARREST.
liij vrijwillig ·en zonder dwang de verboclen claacl heeft voltrokken ;
Gelet op llet bestreden arrest, door llet
Overwegende clat de verweercler ten Hof van beroep te Brussel i:Jp 18 April
onrechte staande houdt dat de sluikslach- 1942, gewezen;
ting slechts strafbaar is indien zulks
Omtrent llet midclel door J. Taeymans
geschied is met winstbejag; dat deze bij tot staving zijner voorziening aangevoerd,
artikelen 4 en 5 van het besluit van en ten opzichte van aanleggers H. Van
2:-l Juni 1941 voorziene voorwaarde niet, Zundert en P. Vamler Spurt van ambtsc
vereischt is door artikel 1 waarop men wege door het Hof opgeworven : scllensteunt om den aanlegg·er te vervolgen;
cling· van artikelen 1 en 5 van llet besluit
Overweg·ende dat de eenige reden waar- van 15 Februari 1941; 1, 7 en volgende
op het arrest steunt om den verweerder van llet besluit van 16 Augustus 1941,
vrij te spreken, clus niet wettig _cle beslis- cloor clat llet bestreclen arrest beslist dat,
sing van den rechter kan rechtvaardigen; in geval van lleeter claacl, cle uitoefening·
Dat het midclel, bijg·evolg, g·egrond is; der publieke vordering van llet bestaan
Om die redenen, en zonder stil te blij-- eener aangifte der bestuurlijke reclltsven bij het verzoek om uitstel dat cloor macllt niet afhangt, dan wanneer, kracllden verweerder werd ingediend en in feite tens . voormelde bescllikkingen, de puniet opgaat, het Hof verbreekt het be- blieke votdering wegens cle misdrijven
streden arrest; beveelt dat onderhavig door deze laatste voorzien bij de beteuarrest zal overgeschreven · worden op de gelende reclltbanken niet mag vervolgt
registers van het Hof van beroep te Gent worden, ten zij op aangifte cler bestuuren dat melding ervan zal gemaakt worden lijke reclltsmacllt :
op den kant der vernietigde beslissing;
Ovetwegende dat l;Jij bevel der raadveroordeelt den verweerder tot de kosten; kamer van cle reclltbank van eersten aanverwijst de ·zaak naar het Hof van beroep leg te Antwerpen, cle clrie eischers tot verte Brussel.
breking voor cle correctioneele rechtbank
van dien zetel verzonden werclen uit
3 Maart 1943. - 2" kamer. - VooH;Uhoofcle van te Borgerllout op 10 Decemter, H. Hodiim, raadslleer waarnemend
1941 cle · voorschriften van artikel 1,
voorzitter.- Ver·slaggeveT, H. Fauquel.- ber
§§ 1 en 2, van het besluit van 16 Augustus
Gelijlr,lniclenrle concltt.s·ie, H. Roger Jans1941, strekkencle tot verzwai·ing der straf-·
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
fen tot beteugeling van zekere misdrijven
nopens cle bevoorracling en rantsoenee~ing
in zake brooclgraangewassen, aardapvelen
of droge peulvrucllten ;
2e KANIEH. ~ 3 Maart 1943.
Overwegencle dat llet bestreden arrest
vaststelt clat aanleggers ov lleeter claacl
betrapt werden; dat, reclltdoencle op llet
POLITIE VAN DEN KOOPHANDEJL.
BESLUIT YAN 16 AUGUSTUS 1941 HOUDEND
beroev cloor de drie aanleggers ingestelc},
VERZWARING VAN DE 8TRAFFEN TEGEN ZEtegen het inciclenteel vonnis van 21 JaKERE MISDRTJVEN IlETREFFENDE DE RA VITAILnuari 1942 door lletwelk de c{Jrrectioneele
LEERING EN DE RAN'l'SOENEERING. 0N'rVAN·
rechtbank zicll bevoegcl verklaarcle om
KELIJKHE!D VAN DE PUilLIEKE VORDERING
van de zaak kennis te nemen evenals
op
llet beroep van aanlegg·ers Taeymans
ONDERWORPEN AAN DE AANGIFTE VANWEGE DE
ADMINIS'l'RATIEVE RECHTSl\fACHT. REGEL
en Vander Spurt, als· ook op llet beroep
van llet OJ,Jenbanr ministerie jegens de
VAN TOEPASSING IN UEVAL YAN ON'l'DEKIGNG OP
HEETER DAAD.
clrie aanleggers, beide gericllt tegen llet
vonnis ten gronde van 18 Februari 1942;
het Hof van beroep bevestigt deze laatste
De ontvankelijkheirl van cle 1Ytt1Jl-ie7ce vorbeslissing· welke; tegen elk cler drie ver£leTing tot toe1Jassing vwn cle st-raffen geclacllten, eene lli:Jofclgevangenzitting van
stelcl b·ij het 1Jeslttit van 16 Att.gttstns
een jaar uitspreekt;
1941, waar·bij de st-raffen tegen zelcer·e
. Overwegencle clat, luiclens cle bewoormisdrijven 1Jekeffende rle r·avitnillee·ring
clingen van. artikel 1., § 1, van het besluit
en de r·antsoenee1'ing van br·oodgr·aan,
van 16 Augustus Hl-U, opclat de straf,
aaTdnppelen en d-roge gr·oeitten wor·den
floor cleze beschikking belJaalcl, door de
ver·zwaar·d, is ondePwor'1Jen aa.n het behoven en rcchtbanken moge uitgesproken
sta.a.n van een voor·a.fga.ancle a.angifte
worden, het noodzakelijk is dat cle zaak
va.nwege de arl·ministr·a.tieve r·echtsvoor deze rechtsmacllten aanllangig wenl
-ma.cht ,· cle bepa.lingen va.n dctt besluit,

clie de 'op heater· da.ctd betr·a.pte cla.rlers
betreffen, wijlcen niet at van clezen r'egel (1). (Besl. van 16 Augustus 1941;
:utt. 1, § 1, 7, 9 en 10; besl. van 15 Fe-

bruari 1941, artt. 1 en 5,)

(1) Zie vei·br., 16 September
Verb>·., 1942, biz. 100; Bull. en
I, 193\.

1942

(A1'1'.

PASIC.,

1942,

-54gemaakt gelijkvormig artikel 5 van het
besluit van 15 Februari 1941;
Overwegende dat bedoeld artikel bepaalt dat de publieke vordering. voor de
rechtbanken tot beteugeling der misdrijven in artikel 1 voorzien, slechts kan ingespannen worden tenzij : 1° op aangifte
der bestuurlijke rechtsmacht; 2° in geval
van verhaal - vreemd aan de huidige
z.aak - van den 6vertreder tegen. de .bestuurlijke bestrafling;
Overwegende dat de beschikking van
artikel 5 van het besluit van 15 Februari
1941 evenals die van artikel 1, ·§ 1, van
het 'besluit van 16 Augustus 1941, zich
stellig en gebiedend voordoen en dat er
in hurinen_ tekst :{lOch onderscheiclingen
noch afwijkingen mogen ingebracht worden, die den zin ervan zouden verdraaien
en van hun cloel afwenden; dat deze
beschikkingen, die een voorschrift ·inhouden welk op de straffelijke rechtspleging betrekking heeft, door hunne onbeperkte bewoordingen zoowel op de op heeter daad dan op de niet op heeter daad
ontdekte misdrijven van toepassing zijn;
dat, in tegenstrij<;l niet het ~telsel van het
aangevallen arrest, de artikelen 7, 8 en
volgende van het besluit van 16 Augustus
1941 noch van artikel 1, § 1, van dit
laat~te besluit noch van artikel 5 van het
organiek besluit van 15 Februari 1941
over cle bestuurlijke rechtsmachten, afwijken; dat liergens in artikelen 7, 8 en
volgende van het besluit van 16 Augustus
1941 er gezegd wordt clat de toepassing
van den rechtsregel, welke de uitoefening
der publieke vordering afhankelijk maakt
van eene aangifte der bestuurlijke rechtsmacht, oplloudt in geval van lleeter daad;
dat men ook niet van den tekst van cleze
artikelen afleiden mag dat zij van artikeien 5 van llet besluit van 15 Februari 1941
en 1, '§ 1, van dit van 16 Augustus 1941
<< stilzwijgend JJ zouden afwijken; dat,
inderdaad de aangifte der bestuurlijke
rechtsmacllt volstrekt niet onvereenigbaar
voorkomt, in geval van heeter daacl, met
de reclltspleging door artikelen 7, 8 en
volgende van het besluit van 16 Augustus
1941 omschreven, daar niets belet de bestuurlijke rechtsmacht de zaak bij den
procureur des konings aan te geven, inclien zij wenscht of noodig acht de aanhouding of de voorloopige hechtenis van
den overtreder te bekomen ;
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het aangeklaagd arrest blijkt dat de
feiten, aanleggers op heeter daacl betrapt
aangetijgd, niet het voorwerp hebben geweest van de vereischte aangeving;
Dat de kennisneming der vervolging
alclus niet regelmatig aan het Hof van beroep opgedragen werd; dat met cle zaak
voor zich, ter beslissing te. behouden en
aanleggers tot de gevangemsstraf te veroordeelen, bet Hof mitsclien de teksten in

het middel aangehaald, geschonden heeft;
_Om die redenen, het Hof verbreekt het
aangeklaagde 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; kosten ten laste van den Staat ;
zegt dat in den huidigen stand der. :-:~ak,
,,r geen aanleiding bestaat tot verwiJZmg.
3 Maart 1943. - 2e kamer. - Voo1·zitter, H .. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslctggeve1·, H. Istas. Gelijkl~tidende concl1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

2c
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KAMER. ~

3 Maart 1943.

'POLlTIE VAN l)EN KOOPHANDEL.

A~NKOOP VAN VLEESCH BOVEN MAXIMUMPRI.TS. 0NTVANKELI.TKHEID VAN PUBLlEKE
YORDERING ONDERWORPEN AAN DE AANGIFTE
YANWEGE DE ADMINISTHATIEVE RECH'l'SMACHT.

2o POLlTIE VAN DEN KOOPHANDEL.
AANKOOP, ZONDE.I! 'RAVI'l'AILLEERINGSZE-'
GELS, VAN GERANTSOENEERDE KOOPWAREN. FEI'l' NIET STRAB'BAAR GESTELD DOOR STRAFWET.

1" De ontvwnlcelijlcheid van de p·ubUeke
vordeTing, 1t'it,qeoetend wegens af!!!tkoop
vcm vleesch awn een hoogeren pnJS dan
den maximmnp1'ijs, i.s onderw01-pen aan
een aangifte vanwege de administnttieve rechtsmacht (1). (Besl. van 15 Fe-

bruari 1941, artt. 1 en 5; besl.-wet van
27 October 1939, artt. 2 en 9; besl. van
3 en 31 Juli 1940; besl. van 28 Februari
1941, artt. 1 en 7.)
ve1·bode~~ zelce1'e
waren te ve1·lcoopen zonder ajg2jte doo-r
den lcooper van cle over~enstemmende
ravUailleMingszegels; maa1· geen enkele
strat t1·ett den lwoper clie z.oodanige
zegels aan de1~ ve1·1coope1· met heett
afgelevenl. (Besl.-wet van 9 November

2o Den verlcooper -is het

1939, artt. 16 en 28.)
(PROCUREUR GENERAAL TE GENT,
T. DE KEYSER EN PEIR-ENS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 6 Mei
1942 door het Hof van beroep te Gent gewezen;
_.
Over het eenig middel : schendmg van
artikel 1 en 5 van het besluit van 15 Febru~:tri 1941 houdende instelling van een
administratieve proceQ.ure ter zake v!ln
misdrijven betreffende de voeclselvoor~e
ning, de rantsoeneering en de vaststellmg
yan de prijzen
Overweg-ende dat de verweerders, bij
(1) Zie het vorig arrest.
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beschikking der raadkamer, naar de correctioneele reclltbank te Gent werden verwezen hoofdens overtreding van artikelen 4, 6 en 7 van het besh1it van 28 Juni
1941 strekkende tot verzwaring van de
straffen 1wgens sluikslachting·en en onwettigen handel in vleesch, om, te Machelen, op 7 Januari 1942, met het oog op
den verkoop of met winstbejag rundvleesch voortkomende van een onwettige
slachting te hebben vervoerd of bezeten;
Overwegencle clat het bestreden arrest,
11a die betichting niet bewezen te hebben
Yerkluarcl, de omschrijving van de verweerders ten laste gelegde feiten wijzigt
en deze laatste veroordeelt tot een enkele
straf, gevangzitting en geldboeten, om, op
dezelfde plaats en denzelfden datum :
a) rundvleescll te hebben gekocht zonder
rantsoeneeringszegels; b) dat vleesch te
hebben gekocht tegen een hoogeren prijs
dan den bij reglement vastgesteWen ma-_
ximumprijs ;
Overwegende clat de aanlegger beweert
dat, daar die feiten door de aclministratieve rechtsmacht niet werden aangegeven
overeenkomstig artikel 5, 1 o, van het
besluit van 15 Februari 1941 cliezelfde
feiten niet reg·elmatig aanhangig werden
gemaakt bij het Hof van beroev, dat in
-c1ien stand der zaak geen kennis er van
·mocht nemen;
Overwegende clat uit de rechtsvleg·ing
blijkt dat die feiten cloor de administratieve rechtsmacht niet werden aangeg·even; dat de aankoop ·van vleesch tegen
een lloogeren vrijs dan den rnaximumprijs een der inbreuken uitmaakt welke
voorzien zijn bij artikel 1 van het be'
sluit van 15 Februari 1941; dat, luidens
artikel 5 de publieke vordering in dien
stand' v66r de rechtbanken niet kon vervolgd worden;
Dut het middel dienaanguande gegrond
is;
Dat, integendeel, het middel niet lmn
-gegrond zijn, wat de betichting a betreft : aankoop van gerantsoeneerde waren zoncler rantsoeneeringszegels, daar
die aankoop door geen enkelen der bij
artikel 1 van gezegd besluit bedoelde teksten beteugeld worclt; c1at0 in de onderstelling flat dit feit als strafbaar moet besc110uwd worden, de publieke vordering,
niL clien hoofde v66r de rechtbanken ingestelll. niet zou afhangen van een aangifte
van de administratieve rechtsmacht;
Doch overwegende dat geen wetsbepaling of reglementaire beschikking van dat
feit een misdrijf maakt;. dat, indien, luidens artikels 16 en 28 van de besluit-wet
van 9 November 1939 het den verkooper
verboden is zekere waren te vervreemrlen
ZQllder van den kooper de daarmede overeenstemmende rantsoeneeringszegels te
hebben ontvangen, geen enkele straf voorzien is tegen den aankooper die deze ze-

gels aan zijn verkooper niet overhandig~l
heeft; dat daaruit volgt dat het bestreden
arrest, door de verweerders wegens dien
te veroorcleelen, de hiervoor vermelde
twee artikels verkeerd toegepast en aldus
geschonclen ·heeft;
Om clie redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Gent
en dat melding ervan zal gemaakt worden
op den kant der vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van den Staat;
zegt dat er in den stand der zaak geen
aanleiding bestaat tot verwijzing.
3 Maart 1943. - 2e kamer. - YoOI'Zitter, H. HodUm, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggeve1·, H. Fauquel.
GeU]lr-ln·ide1).de conclttsie, H. Roger
Janssens cle Bisthoven, advocaat generaul.

ze KAlVmR,_,--

10 Maart 1943.

BUURTSPOORWEGEN. - KoNINKLIJK HESLUIT VAN 24 J\IIEI 1913, ARTIKEL 10,
GEWI.JZIGD lli,J KONINKLIJK BESLUIT VAN
22 NOVEMBER 1932, ARTIKEL 1. - DRAAGWTJDTE.
1
2° VERKEER. - BESTUURDER DIE VOORRANG HEEFT. ·- 0NTSLAAT NIET VAN DE VERPLICH'l'ING VOORZICH'l'IG TE ZIJN.

1"

1° Uit .a1·tikel 10 van het Jconinklijk besltt'it ·vnn 24 Mei 1913, gewijzigcl bij a1·tikel 1 van het Jconink/.ijk beslttit van
22 November 1932, wcw1·b·ij wo·rdt 1Jepaald clat de sneUwicl cler butwtt1·ams
derwijze moet worden ·ueregeld dat
sUlstand, bi:i elke omstanrl'igheid, lean
worrlen belcornen, in de awneengebouwde
konvmen, op een afstana van 30 meter,
mag n·iet wonlen afgeleirl clat de besttttt.rrler van een buw·ttram nooit een
tou.v 1Jegaat, wanneer rle snelheid van
zi.jn t1·ein n·iet hoor1e1· is clan de aldus
bepaalde, des te meer rlawr dezelfde be1Jalin_q 1!oorschrijft · rlat << e·r moet ve1'kaagd worden wanneer het ve1·Jceer op
de1t we_q 1Jelemme1·d is ll.
2° De verlceersvoon·an.,q ontslactt rlen bestltm·der,
die
zoodanigen
voorrang
heeft, niet van de ve1·pliehtin[! 'alle voorZOI'[Jen te trejfen, clie door de omstandigheden va.n het ve1·Jcee-r geborlen zijn. ·
(Kon. besL van 17 Januari 1936, art. 5.)

(LECOCK EN ANDEREN, T. VAN LOMMEL,
BURGERLIJKE PARTIJ.)
ARREST.
Gelet op llet bestreden arrest op 14 Juli
1942 cloor llet Hof van beroep te Luik ·
g·ewezen;
L Wat de beslissing betreft gewezen op

56·de vordering v .{n het openbaar ministerie :
Over het eerste middel : schending van
artikel 10 van het koninklijk besluit van
24 Mei 1913, van artikel 5 van het konink·lijk besluit-van 17 .Tanuari 1936 (art. 2()
van het koninklijk besluit van 1 Februari
1934) en van artikel 97 der Grondwet,
eerste ondercleel, cloordat het bestreden
arrest, na te hebben vastgestelcl clat uit
de verklaringen der getuigen ·blijkt dat
de kar van de burgerlijke partij zichtbaar
was van op een tiental meter, den aanlegger in verbreking inzonderheid verwijt
dat hij de aanwezigheicl van gezegde kar
niet te bekwamer tijcl heeft opgemerkt,
dan wanneer, luidehs artikel 10 van het
koninklijk besluit van 24 Mei 1913, de geleider van cle buurttram zijn trein moet
kunnen tot stilstand brengen op een afstand van dertig meter, ei:t, luidens artikel 6 van het koninklijk besluit van17 .Tanuari 1936 de buurttram den verkeersvoorrang geniet; tweecle onderdeel : door-·
dat de redenen door het bestreden arrest
ingeroepen oni zijn beschikkend gedeelte
te rechtvaardigen niet volstaan- om nit te
maken of het bestreden arrest rekening
gehouden heeft met de bij gezegcl artikel 10 van het besluit van 24 Mei 1913
voorgeschreven beschikking en doordat
het arrest, bijgevolg, niet ten genoegen
van artikel 97 cler Grondwet gemotiveerd is :
Wat het eerste onclerdeel van het middel betreft :
Overwegende eenerzijds, dat artikel 10
van het koninklijk besluit van 24 Mei
1913, gewijzigd door artikel i van het
koninklijk besluit van 22 November 1932,
beschikt dat cc de snelheid van de bunrttreinen zoo moet geregelcl worden da t in
lie bebouwcle kommen in aile olnstandigheden kan gestopt worden op 30 meter ll ;
dat daaruit niet mag afgeleid worden rlat
de bestuurcler van een buurttram nooit
een font begaat wanneer de snelhekl van
zijn trein niet hooger is clan cle~e alclus
bepaald; dat-, ten andere, cle~elfde wetsbepaling voorziet clat cc er inoet vertraagcl
worden wanneer het verkeer op den weg
belemmercl is '' :
Overwegende, anclerzijcls, clat de geleider alhoewel hij den verkeersvoorrang
geniet, niettemin verplicht is de voorzichtigheidsmaatregelen in acht te nemen die
door de omstandigheclen van het ver keer
geboden zijn;
·
·
Overwegende clat het midclel, in ZlJn
eerste onclerdeel aldus in rechte niet opgaat;
Wat het tweede onderdeel betreft en
over het tweede middel : schending van
artikel 97 cler Grondwet, doorclat llet bestreden arrest, door te verklaren dat de
beklaagde een font llad begaan hetzij
door de aanwezigheid van de hindernis
niet te bekwamer tijcl te hebben opge-

merkt, hetzij door. die hindernis, wegens
een verkeercl manoeuvre niet te hebben
vermeden wanneer hij zulks had kunnen
cloen, hetzi.i door geen volcloencl herhaalde
malen gebruik te hebben gemaakt van
zijn verwittigingstoestel, niet bepaalt
waarin juist de font bestaat welke aan
den wattman verweten wordt; dat daaruit volgt dat het Hof in de onmogelijkheid ver keert na te ga'an of de reel en en
het beschikkend gedeelte van het arrest
wettigen en dat, bijgevolg, het Hof van
beroep te Luik artikel 97 der Grondwet
geschonden heeft :
Overwegende clat het arrest, om reclen
van omstancligheclen welke het bepaalt,
vaststelt dat de aanlegger Lecock zijn
gang had moeten vertraag{l hebben; dat
het Hof van beroep clus rekening gehonclen heeft met cle beschikkingen van artikel 10 van het koninklijk besluit van
21 Mei 1913 gewijzigd door artikel 1 van
het koninklijk besluit van 22 November
1932;
Overwegencle, voor 't overige, clat het
bestreclen arrest den toestand uiteEmzet
waarin de aanlegger Lecock en de bestuurcler van den vrachtwagen zich respectievelijk tijdens het ongeval bevonclen,
alsook de manoeuvres welke zij toen uitvoerden; clat het daaruit besluit clat de
eerste aanlegger cc in font is hetzij om,
verstrooicl geweest zijnde, de aanwezigheid van de hinclernis, waartegen hij is
komen aanbotsen, niet te bekw:imer tijcl
te hebben opgemerkt, dan wanneer hij
zulks kon, hetzij om verkeercl gemanoeuvreercl hebbencle, de hinclernis niet te hebben vermeden clan wanneer hem zulks
mogelijk was, hetzij nog om geen volcloencl gebruik te hebben gemaakt van
zijn verwittigingstoestel; dat hij clus
onder toepassing valt van artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek ll;
Overwegende dat, daar elke fout, waarop aldus wercl gewez~n, volstaat om het
beschikkend gedeelte te rechtvaardigen,
clit laatste gemotiveercl is overeenkomstig artikel 97 der Grondwet;
Dat het tweede onderdeel van het
eerste middel alsook het tweede middel
in feite niet opgaan;
Overwegende dat wat de voorziening
van den eersten aanlegger betreft, de bestreden beslissing gewezen wercl op een
rechtspleging in clewelke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgP-schreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat de
uitgesprDken veroordeelingen overeenkomc
stig de wet zijn ;
II. Wat de beslissing betreft gewezen
op de vorclering van de burgerlijke partij :_
Overwegende dat het bestreden arrest,
het vonnis a q1w bevestigencle, de aanleggers -veroordeelt tot het betalen van een
provisioneele vergoeding en een desknn-

'
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dig onderzoek beveelt; dat, daar clit arrest geen eindbeslissing is in den zin van
artikel 416 van !let Wetboek van Strafvordering, de voorzieningen niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, !let Hof verwerpt de
voorziening·en; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
10 Maart 1943. - ~ kamer. - TToonzUtel' en ve1·slaggeve·r, H. Waleffe, raadslleer waarnemend voorzitter. Gelijkh!idencle conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termiconrt, aclvocaat generaal.
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10 )\'laart 1943.

VERLATING VAN FAMILIE. ---,- ARTIKEL 39lbi8 VAN HET SRAFWETBOEK. VRIJWILLIG VERZUIM VAN DEN SCHULDENAAR
VAN EEN ONDERHOUDSUITKEERING WINSTGEVENDEN ARBEID TE DOEN.- KAN HET VRIJWILLIG
VERZUIM, GESTRAFT DOOR ARTIKEL 391biS
VAN HET STRAFWETBOEK, UITMAKEN.
Wanneer de sch~!lclenad1' van de bij 1'echte1'l.Zjlce beslissing bepaalde onde1'lwuds~!itlcee1"ing zich vr"ijwillig ervan onthoudt
winstgev()nclen arbeicl te ve·r·richten, lean
rlit jeit het vrijwillig ve1·z~tim ~titrna
lten, clat bij artilcel 391bis van het
Stmjwetboelc worclt getFtmjt (1).

(DEPOPLI.M:ONT.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 9 December 1942 gewezen door !let Hof van beroep te Brussel;
· Over het eenig. mid del : schending van
artikelen 97 der Grondwet en 1 der wet
dd. 14 Jnnuari 1928, gewijzigd door artikel 1 der wet dd. 17 Januari 1939 (artikel 391bis van het Strafwetboek), doordat het bestreden arrest : 1 o verzuimd
heeft de conclusie van den aanlegger te
beantwoorden waarin deze beweerde dat
zijn nalatigheid in het uitkeeren van een
onderlloud aan zijn echtgenoote niet vrijwillig was daar hij, in feite, onvermogend "'as; 2° in alle geval tot ·het vrij'willig karakter van zijn nalatigheid heeft
besloten door zich te beperken bij de vaststellmg : a) dat de aanlegger bij zijn vader werkte, en, dienvolgens, over zekere
geldmiddelen moest beschikken·; b) dat
l1ij in goe<:le gezonclheid verkeerde en bekwamn was om te werken, als wanneer
door de wet gestraft worden degenen die,
alhoewel ze over de middelen daartoe be(1) Vergelijk verbr., 24 Januari 1939 (ArT.
T'e1'b1·., 1939, biz: 22; Bull. en PAsrc., 1939,
I, 41).

schikken de uitkeering tot onderhoud niet
betalen en geenszins degenen die, zonder
betrekking zijnde, zooals de aanlegger,
door hun ouders worden onclerhouden :
Overwegende dat het. bestreden arrest
vaststelt·: (( dat de beklaagde bij zijn vader gebezigd wordt als dienstbode en in
deze bezigheid de middelen moet lmnnen
vinden om in de behoeften van zijn echtgenoote te voorzien; dat het bewezen is dat
de beklaagde wel gezond is en'in staat is
een winstgevend werk te verrichten waardoor hij zich een voldoende bezoldiging
lmn verschaffen om aan de hem opgelegde
verplichtingen te voldoeri en daarenboven
in zijn persoonlijk onderhoud te voorzien ll;
Overwegende dat deze vaststellingen
eenerzijds 011 gepaste wijze de conclusies
beantwoorden, en anderzijds bewijzen
dat, in strijcl met de bewering van het
tweede omlercleel van het middel, de aanlegger een winstgevenden betrekking heeft
of althans claarvan slechts beroofd is door
een vrijwillige daad van zijnentwege;
Dat llet middel dienvolgens niet kan
nangenomen worden;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroorcleelt 'den aanlegger
tot de kosten.
10 Maart 1943. - 2B kamer. - T'oorzitter, H. ·waleffe, raadslleer waarnemend
voorzitter. - Ve1·sl(!ggevm·, H. Lambinet.
GelijlcM!idencle concl~!B'ie, H. Rnoul
Hayoit de 'l'ermicourt,
raal.
~e KAMElL -

advocaat g<?ne-

10 Maart 1943.

REDENEN VAN DE VONNISSEN JDN
ARRESTEN. REOHTSTREEKSCHE UE.M:EENTETAXES. - BESLUIT VAN BESTEJ\'DIGE
DEPUTATIE. VERKLAART DAT BEZW AAR
YAN EISCHER 'l'E LAA'f IS INGEDIEND. -

TIE-

ZWAAR GESTEUND OP FElTEN DIE DE 'l'OEPASSIJ\'G
VAN DE OPSCHORTING DER BIJ ARTIKEL 3 VAN
DE WET VAN 24 JULI 1939 VOORZIENE TER.M:IJNEN TOELAAT. - BESLUIT ENKEL VASTSTELLEND DAT BEZWAAR NIET BINNEN WE'ITELIJKEN 'l'ER.M:I,JN IS INGEDIEND. - BESLISSING NIET MET REDENEN O.M:KLEED.
Is niet wettelijl!; met 1·eclenen omlcleecl hct
besl-ltit van £le bestenclige clCJJU-tatie, clat,
bij ve1'1da1·ing dat een bez-waa·r in zakelt
vcm 1·echtstreeksche gemeentetaxes te
laat is ingecliencl, enlcel vaststelt dctt
het bezwaa1· niet binnen den wettel'ijken termijn we1·d geclaan, clan wanneer
cle belnst-ingschulclige in zijn bezwaar
steunt op feiten clie, inclien zij bewezen
wenlen, £le te zijnen voorcleele de toepassin{} toelieten van de opscho1·ting
·van cle wettelijke termijnen, toegesta.wn
door a1·tikel 3 van de wet van 24 .11rH

1939.

58(PRENTEN, T. STAD LUIK.)
ARREST.

Gelet op de bestreden beslissing op
2± :Maart 1942. door de bestendige deputatie van den provincialen raad van Luik
gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 der Grondwet doordat het bestreden besluit niet wettelijk gemotiveerd
is, dat het, inderdaad,. zich bepaalt bij
de verklaring dat het bezwaarschrift van
tlen aanlegger tegen zijnen aanslag in cle
~loor de stad Luik te zijnen laste gelegde
belasting, te laat werd ingecliend, clan
wanneer de aanlegger in g:ezegd bezwaarschrift doen gelden had dat hij als soldaat gevangen was in Duitschland en dat,
bijgevolg, de termijn om zijn bezwaar;;chrift in te clienen geschorst was :
Overwegende dat de aanlegger, in een
bezwaarschrift, - dat hij op 7 A])ril :1_941
bij de bestendige 'deputatie van den pro. vincialen raad van Luik indiende tegen
zijn aanslag in meer gemeentetaxes
~Yelke de stad Luik, luidens waarschuwingsuittreli:sel del. 28 Juni 1940, legde, inzonclerheid deed gelden dat hi.i in September 1939 gemobiliseerd werd, daarna
in gevangenscha]J naar Duitschland werd
gevoerd, en slechts op 27 Januari 1941 in
BelgH\ is teruggekeerd; dat hij daardoor
zelf inriep clat hij zich in de bij artikel 3
der wet van 2± Juli 1939 voorziene voorwaarden bevond ;
Overwegende dat de schorsing van alle
termijnen door deze wetsbepaling aan den
wecleropgeroepen burger toegestaan van
rechtswege moet geschieden; dat ze zich
bijgevolg aan den rechter opdringt, zelfs
van ambtswege, van zoodra het hem bewezeu voorkomt dat de door de wet voorziene omstandigheden in de zaak, welke
hem ter beoordeeling onderworpen is, vereenigd zijn, tenzij cle belanghebbende ervan afgezien heeft, wat het geval niet
blijkt te zijn;
Overwegende dat het bestreden besluit,
door zich te bepalen bij de verklaring dat
het bezwaarschrift niet bim1en den wettelijken termijn werd ingecliend, het Hof
nm verbreking niet toelaat zijn toezicht
uit te oefenen op het punt of de bestenclige deputatie willen beslissen heeft dat
de ingeroepen feiten niet bewezen waren
of dat, waren ze zelfs bewezen, ze niet
konden volstaan om de toepassing van
artikel 3 der wet van 24 Juli 1939 te rechtvaardigen;
Dat het, · bijgevolg, niet gemotiveerd is
overeenkonistig artikel 97 der Grondwet;
Om die redenen, en zonder dat bij het
tweede middel {lient stil gebleven, het Hof
verbreekt de bestreden beslissing; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van de bestendige
deputatie der provincie Luik, en dat mel-

ding ervan zal gemaakt worden op den
kant van het vernietigd besluit; veroordeelt de verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar de bestendige cleputatie der provincie Namen.
10 1\'Iaart 1943._- 2<' kamer. - Voo1·zitte·r, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H .. Lambinet.
Gelijkluiclencle concMts·ie, H. Raoul
Hayoit cle Termicourt, advocaat generaul.
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10 Maart

194.~.

REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE, NA AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, REKLAAGDE NAAR DE
CORREOTIONEELE RECHTRANK VERWIJST WEGENS EEN 1\HSDAAD. BESCHlKKING DIE EEN
ZWAARDERE RENAMING VAN DEZELFDE FElTEN
VERWERPT. ARREST VAN ONREVOEGDVERKLARING VAN RET HOF VAN BEROEP, OP
GROND· DAARVAN DAT DE FElTEN DE RENAMING
BEHOORDEN TE ONTVANGEN, 'WELKE DOOR DE
RAADKAM:ER WERD VERWIJDERD. REGELING VAN RECHTSGEBIED.
~Warvneer

cle raacll<amer, met awn:nem-i-ng
van ve1·zachtencle omstancl·igheclen, een
beklactgcle nawr cle correctioneele rechtbctnk heett venvezen wegens aam·anclin.g · cler eerbaarlwicl, zoncle·r gewelcl ot
beclreiging, op m·inclerjcwigen benerlen
clen leetUjcl vwn zest-ien jaar, en tegelijkert-ijcl cle z-waanle·re benarning van
verk-rachting, cUe aan clezeltcle te·iten
cloo·r het openbaar rnin·iste1·ie wenl ge·geven, heett 'l'CI'W01'1Jen, en wct1mee1· l1et
Hot van be·roep zich onbevoegcl heett
ve'l'klaarcl, omclat cle teUen cle benaming
van ·verl>-rachting moesten ontvangen,
reqelt het Hot ·van ve·rb1·eking het
·rechtsgebiecl.
·
(PROOUHEUR GENEHAAL TE JXIK, T. C ... )
ARREST.

Gelet op het verzoekscllrift tot regeling van rechtsgebied uitgaantle van clen
H .. procureur generaal bij het Hof van
beroep te Luik del. 6 J anuari 1943;
Gelet op de besellikking clll. 5 November 1942 waarbij de raadkamer tler rechtbank van eersten aanleg te Lnik den
Heer 0. :. naar cle correctioneele reclltbank van clien zetel verwezen heeft om,
te Awirs, sedert mil'tcler clan drie jaar,
een onbepaald getal luieren, A. aanranclingen te hebben gepleegd op den versoon van minclerjarigen cUe clen vollen
leeftijd van· zestien jaar niet llaclclen bereikt; B. in het openbaar de zeclen te
hebben geschonden door hanclelingen
welke de eerbaarheicl kwetsen in tegen-
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-59'woordigheicl van cliezelfcle minclerjarigen
van mincler clan zestien jaar oucl :
Vermelcle beschikking bepalencle clat er
geen aanleiding bestoncl tot vervolgingen
tegen denzelfclen C... uit hoofcle van ne
hierboven vermelde claclen in zoover ze,
krachtens de voorlaatste alinea van artikel 375 van het Strafwetboek, als verkrachting door middel van geweldcladen
omschreven zijn ;
Gelet op he_t vonnis cler rechtbank te
Lnik del. 13 November 1942 clat C... tot
twee jaar gevangenisstraf veroordeelt uit
hoofcle van hierboven vermelcle betichtingen A en B;
Gelet op het arrest van het Hof van
beroev te Luik llll. 15 December 1942 dat,
uitspraak cloende over de hoogere beroepen van den veroordeelde en van lwt
-openbaar ministerie, het vonnis a q1to vernietigt, vaststelt clat nit het onderzoek v66r
het Hof blijkt dat de door den beklaagde
voltrokken feiten de daad van vleeschelijke gemeenscllap tusschen de seksen uitmaken, voorzien door de voorlaatste ahnea van artikel 375 van het Strafwetboek, en de correctioneele reclltsmacllt
onpevoegd verklaart, daar de aldus omschreven feiten niet het voorwerp zijn geweest van een beschikking tot correctionaliseering ;
Overwegencle dat de beschikking van
cle raadkamer del. 5 November 1942 en het
arrest ':an het Hof van beroep te Luik
del. 15 December 1942 in kracht van gewijscle zijn gegaan en dat uit hun strijdigheicl een geschil van rechtsgebied is
ontstaan dat den gang van bet gerecbt
belemmert en een regeling van rechtsgebiecl meelebrengt;
Overwegende dat uit de stukken scbijnt
v-oort te vloeien dat de feiten A, ten laste
van den beklaagcle gelegd, in strijd met
de beoordeeling der rnnclkamer, de misdaad uitmaken welke bij de voorlaatste
alinea van artikel 375 van het Strafwetboek voorzien is en met dwangarbeicl van
Ei tot 20 jaren bestraft worclt; dat cle
feiten B met cle eersten verknocht zijn;
Om die reclenen, het Hof, het rechtsgebied regelend, zonder rekening te houden met de beschikking van de raae1kamer
der rechtbank van eersten aanleg te Luik
del. iJ November 1942 die van nul en
geener waanle wordt verklaard; verwljst
de zaak naar de kamer van inbeschulcligingstelling van het Hof van beroep te
Luik; zegt clat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden ov de registers
van de rechtbank vim eersten aanlegte
Luik .en dat melding ervan zal gemaakt
worden op den kant van de vernietigcle
beschikking.
10 Maart "i943. - 2" kamer. - Foo·rzitteJ' en ve·rslaggeve1·, H. Waleffe, raads-

beer waarnemend voorzitter. - Gelijkl·widende concl·ttsie, H. Raoul Hayoit deTermicourt, aclvocaat generaal.
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11 M aart 1943.

BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJSKRAOHT DER AKTEN. VERKOOP VAN
EEN STUK GROND TE WIENS VOORDEEL EEN
DOOR EEN ERFPAOHTER TOEGESTANE ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG BESTAAT. HEERSOHEND ERF EN LIJDEND ERF TOEBEHOOREND AAN DENZELDEN EIGENAAR. VERK,JOP
VAN HET HEERSOHEND ERF MET HET BEDING
DAT DIT GOED VERKOOHT WORDT M.ET AL ZIJN
AOTIEVE EN PAS SIEVE ERFDIENSTBAARHEDEN. REOHTER BlTISLIST, niJ MET REDENEN OM.KLEEDE VERiKLARING Yji.N DEN WIL DER PAR'l'IJEN, DAT Drl' REDING, WAT HET RECHT VAN
. OVERGANG. BETREFT, GEEN ANDERE BETEEKENIS
HEEFT DAN DIT RECHT 'l'E BEHOUDEN VOOR DEN
DUUR VAN DE ERFl'AOHT. GEEN SOHENDING
VAN ·DE BEWIJSKRAOHT DER AKTE.

lVannee1· cle ei[Je-naa1· van twee aan ellcanrle·r pctlende erven, waaTvan een het
voo:raeel geniet van een m1clienstbaa!·lwid van overgang, gevestigd op het ancleJ·e clooi· een e11pachteJ·, het heeJ·schencl ert ·verkocht heett en cle xlcte
vermelclt clat het goed- wonlt verlcocht
(( met alle wellcclawige aot-ieve en passieve erfclienstbaarheden, cUe het k7tnnen bevoonleelen of bezwaTen ll, lean de
rechteJ', zoncler clat hij cle bew-ijslcTacht
van cle alcte schenclt, beslissen-, bi.j" met
1·edenen omlcleecle ve1'lclal'ing van den
wil cler ZHtrtijen, flat clit bed-ing niet tot
-vooJ'WCI'JJ heeft cle clOOI' clen erfpachteJ·
[levest-iyde erfcUenstbaa·rheicl vwn overgang voor alt·ijd te verzelcer_en, mactr
dat zij aeze slechts bekmcht.igd voor
clen dmw van cle erfpacht. (Burgerlijk

Wetb., artt. 1319 en 1320.)
(TOUllEAU, T. COR-NEZ.)
ARRES'l'.

Gelet op !let bestreden vonnis op 14 ,Juli
1941 gewezen door de rechtbank van eersten aanleg te Bergen, zetelencle in graad
van· beroep ;
.
Over het eerste miclelel : schending van
artikelen 97 eler Grondwet, 1134, 1135,
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetbof'k,
doorclat het bestreden vonnis -beslist he~ft
clat de clausule van de akte dd. 29 Januari 1936, volgens dewelke het goecl verkoch t is .met al de actieye en passieve erfdienstbaarheden waarmecle het mogelijk
bezwaarcl of bevoorcleeld is, niet tot gevolg lleeft gehacl een clefinitief l)estaan te
verleenen aan de door akte del. 6 :Februari
1882 ontstane erfclienstbaarheid, omdat
die clausule banaal en nutteloos is, en
clat, daarenboven, de tusschenkomst in de
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aide van hem die cle erfdienstbaarlleid geniet noodig zou geweest zijn om het karakter dezer geldig te lmnnen veranderen,
aldus de verkoopovereenkomst luidens
alde van 29 J anuari 1936 tusschen partijen gesloten, schendend en de bewijskracht ervan miskennend :
Overwegende dat luidens proces-verbaal
van openbare toewijzing del. 6 Februari
1882 opgesteld door l\IJr Godefroid, notaris
te Pil.turages, den Heer Tricourt twee
huizen en omtrent 7 aren grond van een
erfpacht te koop gesteld heeft, vermelde
huizen gebouwd gedurende de gemeeuschap Tricourt-Dieu op den grond waarvan ·sprake; dat volgens hetzelfde procesverbaal de erfpacht van dezen gTond gevestigd was geweest voor 99 jaren .vanaf
30 November 1837; dat bedongen was clat
clit erf, verdeeld in twee gelijke kavels,
verkocht zou worden cc met al de actieve
en passieve erfdienstbaarheden welke
zouden kunnen bestaan >>, en dat de grond
vim den tweeden kavel, langs het uiteinde, voor clen eersten kavel een overgang van een meter moest afstaan om op
het pad uit te komen » ; dat de eerste
kavel aileen wercl toegewezen aan een
Heer Denis Hilaire ;
Overwegencle dat, bij akte Glinenr,
notaris te .Jemappes, del. 29 Januari 1936,
de gemeente Jemappes cc het rechtstreeksch domein (le domaine direct) »
van het erf, den eersten voormelden kavel
uitmakende, aan de echtgenooten Tonbeau-Derris verkocht; dat, bij akte van
denzelfde notaris, dd. 9 November 1937,
in de conclusies cler partijen bedoelL1,
gezegde gemeente aan Cornez, thans verweerder, en aan zijn echtgenoote, hct
erf verkocht dat den tweeden kavel
samenstelde;
Overwegencle dat deze akten betreffenLle
elk dezer beide erven beclingen dat ze
verkocht worden cc onder al om 't even
welke aciJeven en passieve erfdienstbaarheclen waarmede ze mogelijk bevoordeeld of bezwaard zijn » ;
Overwegende dat de erfdienstbaarlleid
van.overgang, gevestigd door de akte van
6 Februari 1882, slechts tijdelijk was, in
dezen zin clat. daar ze door den erfpacllter ingericht was, haar bestaan beperkt
was tot den duur van de erfpacht zelf
(wet del. 10 J anuari 1824, art. 6) ;
Overwegende, amlerzijds, dat daar de
erfdienstbaa.rheicl van overgang niet
voortdurend is, ze slecllts floor een Utel
kan tot stand gebracht wm·den (Burg.
Wetb., artt. 688 en 69>1), 't is te zeggen
door een overeenkomst tusschen eigenaan;
van het heerschencl erf en van het dienstbaar erf;
·
Overwegende dat uit dez~ principes is
af te leiden clat, indien op 29 J anuari
1936, datum van .den verkoop, aan de aanleggers van het cc domaine direct >> van

den eersten kavel de door Tricourt gevestigde erfdienstbaarheid nog bestollcl,
vermits de erfpacht op dien datum nog
steecls in voege was, ze niettemin slec11ts
bleef voortbestaan met het karakter c1:tt
ze van haar titel van vestiging had gekregen, te weten met een duur beperkt
tot deze van de erfpacht zelf;
Overwegende, ten anclere, dat daar rle·
verweerder verkrijger van den t:weedtcn
kavel, in de akte del. 29 Januari 1936 ni~t
is tusschengekomen, er niet kan worden
staancle gehouden dat er een titel v:m
vestiging van een erfdienstbaarheid testaat tusschen de eigenaars van het heerschtmd erf en van het dienstbaar erf;
Overwegende dat het door een lout,~r
ma terieele vergissing is, da t het bestreden vonnis aanstipt dat de genieter in de
akte del. 29 Januari 1936 niet is tusschengekomen; dat het vonnis klaarblijkefijk
naar de akte del. 9 November 1937, in de
conclusies der partijen bedoeld, nopens·
dit punt heeft willen verwijzen;
Overwegende, weliswaar, dat de verkoopster, llier de gemeente Jemappes, op
de cloor haar vervreemde erven eenig
recht ten bate of ten laste dezer laatsten
kon voorbehouden of opleggen;
'Doch overwegende dat het vonnis dienaangaancle vaststelt dat cc de eigenaar niet
noodzakeli.ik op de hoogte was van het
bestaan cler erfclienstbaarheid r!oor den
erfpacllter tot stand gebracht », en,
daarenboven, cc clat cle gemeente Jema]Jlms, verkoopster, zoo weinig het inzicht heeft gehad een definitieve erfdienstbaarheid op het vPrkocht erf te
vestigen,. dat ze, op 24 November 1938,
g·einterpelleercl, uitdrukkelijk verklaarcl
heeft dat de beroepenen, thans aanleggers, den betwistbaren overgang zonder
titel noch recht gebruikten » ;
Overwegende da t de rechter over den
grond, zonder de in het middel bedoelde
wetsbepalingen te scllenden, dus heeft
kunnen vaststellen dat de hierboven vermelde clausule niets anders cloet dan het
voortbestaan bell:rachtigen van de actieve
en passieve erfclienstbaarlleden welke
v66r den verkoop konden bestaan, doch
dat er geen titel kan in gevonden word£n
om een erfdienstbaarheid te vestigen en
ook niet om inzonderheid cle perreniteit
te verzekeren van de kwestieuze erfdienstbaarheid van overgang, op 6 Februari 1882, gevestigd door den erfpachter, dus voor den duur van zijn genot of
van het genot van dezen clie, ten titel van
cle erfpacht, zijn rechthebbenden zouden
worden;
Dat het middel dus niet kan. aangenomen worden ;
Over bet tweede middel : schending van
artikel 97 der Gronflwet, 141 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,

~

doordat bet bestreden vonnis bet midclel
niet heeft beantwoord dat in de door de
aanleggers in cassatie v66r de recbtbank
genomen conclusie als volgt luidt : « aang:,uinde de erfdienstbaarbeid van .afioop
van het water : vast te stellen dat, daar er
nopens dit punt in 1939 tusscben partijen
een akkoord gesloten werd, er daarover
geen geschil bestaat »;
Overwegende dat, indien de aanleggers,
zonder nnuwer. te bepalen en zonder bewijsstukken tot staving van hun bewering
-oYer te leggen, den rechter inderdaad verzochten de in 't middel bedoelde vaststelling te doen, de verweerder integendeel
beweerde, en niet heeft opgehouden te
beweren, wat alle erkenning van een akkoorcl over dit punt uitsluit, clat de tegen
l1em ingeroepen erfdienstbaarlleid van afloop van llet water piet bestond;
Overwegencle dat, door de conclusie van
den verweerder met gepaste reclenen aan
te nemen, de recllter impliciet, docll zonder dubbelzinniglleid de bewering van de
tegenpartij beantwoord en verworpen
lleeft ; da t zijn beslissing d us in clen zin
der wet gemotiveerd is, en clat bet middel
feitelijken grondslag mist;
Om die redenen, llet Hof verwerpt de
voorziening ; verooi·deelt de aanleggers tot
{le kosten en tot de vergoecling van 150 fr.
jegens den verweerder.
11 Maart 1943. - 1< kamer. - Voorzittm·, H ..Jamar, eerste voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Lambinet. - Gelijlcluidende
conolusie, H. Roger Janssens de Bistboven, ndvocaat generaal.
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17 Maart 1943.

BINDENDE BEOORDEELING VAN DEN
RECHTER.
STRAFZAKEN.
VERKNOCHTHEID.
De reohter stelt op b'indencle WtJZC vast
dat or verlcnoohtheirl bestaat.

(DOIGNIES,

'l'.

WILMET.)

ARREST (UITTREKSEL) .
Gelet op het bestreden arrest op 13 October 1942 door bet Hof van beroep te
Luik ·geweze'Q.;
Over het eerste 'middel : scbencling van
artikelen 226 en 227, van artikelen 22, 23,
24, · 61, 182 van het Wetboek van Strafvordering, van artikelen 6. en 7 der wet
van 17 April 1878 en alle wetsbepalingen
DYer de zaak - onbevoegdbeid van den
procureur des Konings .van het rechterlijk arrondissement Nijvel, van den onderzoeksrechter en van de rechtsmacht waarbij de zaak aanhangig werd gemaakt verzuim of schending van de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven

61recbtsvormen in het onderzoek en het vonnissen der zaak : schending van de wettige rechten der verdediging; schending
van artikel 97 der Grondwet : ,
Overwegende dat het eerste in deze
zaak gewezen vonnis verbroken werd omdat het de bevoegdheid der correctioneele
rechtbank te Nijvel jegens den aanlegger
niet had gewettigd, dan wanneer bij deze
rechtbank een betichting ten laste van een
anderen beklaagde was aanhangig gemaakt en dat zij niet had onderzocht of
er verknochtheid bestond tusschen de
twee betichtingen ;
Overwegende dat het Hof, waarnaar de
zaak na verbreking verwezen werd, vaststelt dat er tusschen de aan de twee beklaagde ten laste gelegde feiten (( een opvallende verknochtheid bestaat en dat hE>t
belang van een goede rechtsbecleeling
vergt dat clen zelfden rechter kennis er
van neme >> ;
Overwegencle dat de rechter over den
grond op .bindende wijze oordeelt of er al
dan niet verknochtheid bestaat;
Dat llet middel dus niet gegrond is ;
17 Maart 1943. - 2° kamer. - Voo1'zUter en verslaggever, H. Waleffe, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Niet gelijlclu.idende conolusie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, aclvocaat generaal.
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18 Maart 1943.

HUUROVEREENKOMST. - VERHURING
VAN EEN WEIDE. -RECHT VAN DEN HUURDER
OM HET GRAS TE OOGSTEN.
Behmtdens st1·ijdig boding in de overeenlcomst, geett de ve1'huring van een weide
aan den hutwder het reoht het gras er
vnn te o·ogsten.

(THIRION, T. MELON.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 20 December 1941 gewezen door de rechtbank
van eersten aanleg te Hoei, zetelende in
graad van hooger beroep;
Over het eenig middel tot verbreking,
eerste onderdeel : schending van artikel 464 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtspleg-ing, doordat het bestreden vonnis .den nieuwen eisch heeft aangenomen
welke door den verweerder in verbreking,
Leon Melon, voor de eerste maal, in graad
van hooger beroep werd ingediend, en
welke wilde doen zeggen dat de aanlegger
in verbreking, toen appelant, de llooimijten welke zich op de betwiste weiden bevonden, onmiddellijk en geheel ter beschikking moest stellen van den geintimeerden Melon, dan wanneer in hooger
beroep, geen enl>:ele nieuwe eisch mag ge-
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steld wDrden, tenzij men zich in een van·
de uitzonderingen bevindt, VDDrzien bij
artikel 464 van·het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging - wat in de zaak het
geval niet is - te weten : wanneer het
over schuldvergelijking gaat Df wanneer
de nieuwe eisch de verwering tegen de
hDofdvordering uitmaakt, Df wanneer die
nieuwe eisch strekt tot het bekomen van
interesten, achterstallen, huren en andere
zaaksgevolgen die sedert het VDnnis van
eersten aanleg -verschenen zijn, of nog tot
schadevergoeding wegens nadeel sedert
da t vonnis geleden ; tweede onderdeel :
schending van artikel 464 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging en
-\•an artikel 97 der GrDndwet, dDordat het
bestreden vDnnis deri nieuwen eisch he eft
aangenome1t welke dDDr den verweerder
in verbreking, Leon Melon, .voor de eerste
maal in graad van lwoger beroep werd gesteld, en dat zonder vast te stellen dat het
zake is van schuldvergelijking, noch dat
de nieuwe eisch de vetwering tegen de
hDofdvordering uitmaakt, noch dat hij
strekt tDt het bekomen van interesten,
achterstallen, huren en andere zaaksgevol:
gen die sedert het vmmis van eersten aanleg verschenen zijn, of van schadevergDeding wegens nadeel sedert dat vDnnis geleden; en zonder verder vast te.. stellen
clat de eisch niet nieuw was, dan wanneer, bij gebrek het eene of het andere
yast te stellen, en spijts de door den aanlegger in verbreking genDmen eonclusies,
welke de vDrclering, noch ontvankelijk,
noch gegroncl wilden elDen verklaren, wat
den grDnd van niet-ontvankelijkheid beheist dien artikel 464 van het W etboek van
Burgerlijke Rechtspleging tegen den nieuwen eisch voorziet, het bestreden vonnis
zijn beschikkend gedeelte niet wettelijk
gerechtvaardigd heeft, en artikel 97, luidens hetwelk alle vDnnis met redenen
moet omkleed zijn, alsook artikel 464 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging, heeft geschonden :
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat uit het aangeklaag·d
vonnis, dat dienaangaande niet bestreden
wordt, blijkt dat Lucien en Camille Thirion aan Melon een · weide hebben verhuurd, en dat Lucien Thirion, die het bestaan van clie huurovereenkomst loochel).de, het rustig genot doDr Melon van die
weide heeft verhinderd; dat Melon zich
door zijn vDrdering terug in het genot van
die weide wilde doen stellen ;
Overwegende clat behoudens strijdige
beschikking in het contract (waarvan in
de zaak geen gewag wordt gemaakt), de
verhuring van een weide het recht geeft
aan den huurder het gras te oogsten dat
er op groeit;
Dat partijen er aldus hebben over geoordeeld vermits uit het bestreden vonnis
ook nog blijkt dat er op het oogenblik

waarop de vordering werd ingestekl (einde Juni 1941) onder hen werd overeengekomen dat het hooi dat op gezegde weide
zou geoogst worden ten bate van hem clien
het gerecht zou aanwijzen in iuijten zou
gezet worden, wat, gezien de storing in
het genDt van Melon, de aanspraken van
Lucien Thirion, die de hucirDvereenkomst
loochende, en gezien den aard van ·den
alsdai1 (19 J uni 1941) juist ingestelden
eisch, geen andere beteekenis kan hebben
dan het lwoi voor te behouden voor hem
aan wien het genot der weide door den
rechter zou toegekend worden;
Dat daaruit volgt dat de eisch, voor
zoover hij strekte tot het herstel van het
genDt der weide ten bate van Melon, nDodzakelijk het opeischen van het hooi insloDt dat er op zou ·geoogst wDrden;
Dat MelDn, dDor v66r de rechtbank van
lwoger berDep besluiten te nemen om hem
de beschikking over het hDoi te zien tDekennen, dus geen nieuwen eisch heeft ingediend ; dat het middel in zijn twee
onderdeelen in feite niet opgaat;
Om die redenen, het HDf verwerpt de
voorziening; verDordeelt den aanlegger tot
de kosten en tDt de vergoeding van 150 fr·.·
jegens de verweerders.
18 Maart 1943. - 1° kamer. - Voorzittet· en vet·slagge-ver, H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelij kl~tidende conclusie, H. Raoul HayDit de
Termicourf, advocaat generaal. - Pl.
MM. Veldekens en Delacroix.

2"

KAMER. ~

24 Maart 1943.

VERY ALSOHING VAN VOEDINGSMIDDELEN. ~ BEWIJSMIDDELEN. VAN GEMEEN
RECHT TOEGELATEN.

Het wanbedt·ijf van vet·-valsching van voeclingsmicldelen en rle misdrijven tegen
de besluiten en reglementen genomen
lcraclitens cle wet van 4 Aug~tstus 189(}
lcunnen bewezen worden door alle bewijsmiddelen van gemeen t·echt.
(BUYLE.)

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 28 December 1942 door het HDf van beroep te
Gent gewezen;
Over de middelen samen, het eerste :
schencling van artikel 97 der Grondwet,
-doordat het bestreden arrest· de besluiten
niet beantwoordt waarin de aanlegger beweerde dat de agenten die het procesverbaal opstelden de wettelijk voorgeschreven rechtsvormen niet hadden nageleefd ; het tweede : schending van artikelen 2 en 3 der wet van 4 Augustus 1890,
van het koninklijk besluit van 28 Fe-

bruari 1891, gewijzigd door de koninklijke
besluiten van 8 October 1894, 13 Augustus
1901 en 24 Maart 1931, doordat de reglementaire voorschriften nopens het nemen
van stalen in de zaak niet werden in acht
genomen ; het derde : schending van de
voorgeschreven regelen over de rechtspleging voor het Hof, inzonderheid deze betreffende het verhooren der getuigen; het
vierde : schending van de rechten der
verdediging :
Overwegende clat het bestreden arrest
clen aanlegger veroordeelt tot een geldboete van 200 frank om vervalsching van
melk ·en verkooD van vervalschte melk;
Overwegende dat het wanbedrijf van
vervalsching van eetwaren, alsook de mistlrijven voorzien bij de krachtens de wet
van 4 Augustus 1890 genomen besluiten
en reglementen kunnen vastgesteld worden door alle bewijsmiddelen van het gemeen recht; dat de bete1:1geling er van
niet afhankelijk wordt gemaakt van de
naleving der reglementaire voorschriften
voorzien bij artikel 3 van vermelde wet
betreffende het nemen · van stalen ; dat,
anderzijds, de vraag of het niet-inaclltnemen clezer voorschriften al dan niet den
beklaagde belet heeft zich naar behooren
te verdedigen, van feitelijken aard is en
cloor den recllter over den gTond op binclende wijze beantwoord wordt;
Overwegende dat het arrest de den aanlegger ten laste gelegde feiten bewezen
verklaart, door cle debatten voor het Hof
en door het aanvullend gedaan onderzoek; dat het arrest, daar het op de processen-verbaal van de verbaliseerende
agenten niet gegrond is, het middel, afgeleid uit de onreg·elmatigheid hunner vaststelling, niet moest beantwoorden;
Dat uit die beschouwingen volgt dat het
eerste, het tweede en het vierde middel
niet kunnen aangenomen worden ;
Dat het derde middel slechts op e~emen
ten van feitelijken aard steunt die door
cle bestreden beslissing niet vastgesteld
werden; dat de rechter vrij oordeelt of
het behoort een der getuigen opnieuw te
· verhooren; dat uit de conclusies van den
aanlegger ten andere niet blijkt dat deze
zou verzocht hebben om een getuige oDnieuw te laten verhooren; dat het derde
middel in feite mist;
En overwegende (zonder belang) ;
Om die redenen, llet Hof verwerDt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten. . .
24 Maart 1943. - 2e kamer. - Voorzitter. en veTslaggever, H. Fauquel, raads-'
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.
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PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 28 JUNI
WETTELIJKHEID.

1941.-

STRAFFEN. -

De strafjen gesteld bij het besluit van
28 Juni 1941, stTelclcend tot ve1·zwaring
·van de stTafjen wegens sluilcslachterij
en onwettelijlcen hanael in vleesch, zijn
wettelijlc (1).
(VAN GUYSE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest OD 7 Maart
1942 door het Hof van beroeD te Gent

gewezen;
·
Over het middel : schending van artikelen 5 en 7 van de wet van 10 Mei 194.0
betreffende de overdracht van machten
in oorlogstijd, 1 van de wet van 7 Sevtember 1939, 9 van de besluit-wet van
27 October 1939, 97 en 107 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest eischer
tot een gevangenisstraf van een jaar veroordeeld heeft, na beslist te hebben clat
de staat van nood aan de secretarissengeneraal het recht verleent de wetgevencle·
macht uit te oefenen en dat, dientengevolge, cle secretarissen-generaal van llet
ministerie van landbouw en voedselvoorziening en van het ministerie van justitiehet besluit van 28 Juni 1941 wettelijk uitgevaardigd hebben, wanneer dit besluit
onwettelijk is, minstens voor zooveel llet
straffen voorschrijft en veranderingen
aanbrengt aa'n de besluit-wet van 27 October 1939 en aan de strafwet :
Overwegende dat het besluit van 28 Juni
1941, dat OlJ d(m aanlegger werd toegepast.
binnen het kader valt van de· machte1i
welke aan de secretarissen-generaal cler
ministeries werden toegekend door artikel 5 der wet van 10 Mei 1940 op cle overdracht ·van bevoegdheid in oorlogstijd;
dat clit besluit in strijd is noch met cle
Grondwet, noch met de grondbeginselen
van het Belgisch strafrecht, en geen politiek karakter heeft; dat de in gezegd besluit behandelde stof in de bevoegdheid
ligt van de deDartementen van de secretarissen-generaal clie het besluit getroffen
hebben; dat de maatregelen welke het
voorschrijft de volle doeltreffendheid be::
oogen van de bepalingen van de wetten
en reglementen betreffende de voedselvoorziening van het land en de volksgezondheid;
Overwegende dat de bestreden beslissing
dus overeenkomstig de wet gereclltvaard~gd blijft zonder rekening te houden met
de redenen door den rechter aangevoenl;
(1) Verbr., 11 November 1942 (A1'1'. Verb1·.,
1942; biz. 140; Bull. en PASIC., 1942, l, 276).
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Jfln 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
{ie wet zijn ;
O:o;t die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
2± Maart 1943. - 26 kamer. - Vom·zUter en verslaggever, H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkl·uiclende oorwlusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, advocaat generaal.
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24 Maart 1943.

:to POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 27 JUNI 1942.- 0PREFFING
VAN HET BEROEP. BEPALING DIE DE GRENZEN VAN DE WET VAN 7 SEPTEMBER 1939 EN
\'AN DIE VAN 10 MEl 1940 TE BUITEN GAAT,
IN ZOOVER ZIJ DE SAMENHANGENDE MISDRTJVEN
BETREFT, WAAB•VAN ENKELE NIET VOORZIEN
ZIJN BIJ DE AR1'1KELEN 5, 8 OF 9 VAN HET
BESLUIT-WET VAN 27 OCTOBER 1939.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG.

STRAFZAKEN. VERVOLGING DIE TEGELIJK
MISDRIJVEN, VOOR>ZIEN BIJ DE ARTIKELEN 5,
8 OF 9 VAN HE1' BESLUIT-WET VAN 27 OCTOBER
1939, EN ANDERE MISDRIJVEN BETREFT, VOR~IEND EEN ONDEELBAAR GEREEL m" ZIJNDE MEl'
ELKANDE}'t SAMENHANGEND. GEWONE REGELEN AANGAANDE DEN AANLEG ALLEEN VAN TOEPASSING.
,

1 o Artikel 6, § 2, II, van het besl~tit van
27 Juni 1942, in zoover het bepaalt flat
de eenige reohter, aangewezen door deQt
eerste voorzitter van het Hot van be·roep, uitsp1·aak cloet in laatsten aanleg
ove1· alle met elkander samenhangende
misdt'ijven waarvan hij kennis neemt,
ook dan wa~l'lll'!eer enliele van die misdt'ijven niet voorzien z#n bij de artikelen 5, 8· of 9 van het besluit-wet van
27 October 1939, gaat de grenzen te buiten van de wet van 7 September 1939,
waarbij aan den Koning buitengewone
maohten worden verleend, alsook · die
van de overdraoht van maohten verleend aan cle seoretarissen-generaal der
ministeries bij artikel 5 det· wet van
10 Mei 1940 (1).
2° lVanneer in dezeltde vervolg·ing begrepen zijn en misdrijven voorzien bij de
fl!rtilcelen 5, 8 of 9 van het besluit-wet
Vflln 27 October 1939 en andere misdrijven, die samen een ondeelbaar geheel
vormen of met elkander samenhangen,
(1) en (2) Zie verbr., 10 Februari 1943, supra,
biz. 37.

clan ZtJn de gewone regelen betreftende
den nctnleg alleen vfm toepassing (2).

ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 24 December 1942 door het Hof vari beroep te
Brussel gewezen ;
Over het van ambtswege opgeworpen
middel : schending van artikelen 199 en
226 van het W etboek van Strafvordering :
Overwegende dat de aanlegger naar de
correctioneele rechtbank verwezen werd
en door deze, overeenkomstig artikel 6,
§ 2, van het besluit van 27 Juni 1942,
gevonnist werd uit hoofde van valschheid
in geschriften en gebruik van valschheid,
alsook van bij artikel 5 van het besluitwet van 27 October 1939 voorziene wanbedrijven, al die inbreuken onder elkand!'r
verknocht zijnde;
Overwegende dat de beslissing van de
correctioneele rechtbank op dergelijke
vervolging slechts in eersten aanleg kan
gewezen zijn ;
Overwegende, inderdaad, dat artikel 6,
§ 2, II, van het besluit van 27 Juni 1942,
voor zoover het bepaalt dat de alleenrechtsprekend rechter, door den eersten
voorzitter van het Hof van beroep aangewezen, in eersten en hoogsten aanleg beslist over al onder elkander samenhangende misdrijven welke bij hem aanhangig worden gemaakt, zelfs wanneer sommige dier misdrijven niet voorzien zijn
bij artikelen 5, 8 of 9 der besluit-wet van
27 October 1939, buiten het kader valt van
de wet van 7 September 1939, waarbij aan
den Koning buitengewone machten worden vedeend, alsook buiten de perken· van
de bevoegdheid welke a an de .secretarissen-generaal der ministerieo; wordt overgedragen door artikel 5 der wet van
10 Mei 1940;
Dat, eenei·zijds, dergelijke bepaling niet
een eenvoudige afwijking is van de regelen over den aanleg in strafzaken, afwijking welke beperkt zou zijn tot een bij
een bijzondere wet voorziene bepaalde
reeks misdrijven, maar wel een wijziging
of hervorming van de gewone wetgeving
over den aanleg uit]]}aakt ;
Dat zij, anderzijds, in strijd is met den
grondregel van de nationale strafwetgeving, te weten, dat de aileen rechtsprekend rechter, in zake misdrijven voorzien
bij de gewone strafwetten, geen correctioneele hoofdgevangenisstraf in eersten
en hoogsten aanleg mag uitspreken;
Overwegende dat uit die beschouwingen
blijkt dat, wanneer dezelfde strafvervolging- slaat en op misdrijven voorzien bij
artikelen 5, 8 of" 9 der besluit-wet van
27 October 1939 en op andere misdrijven
tegen de strafwet, alle samen een ondeelbaar geheel uitmakende of onder elkander
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-65door een band van verknochtheid vereeOverwegende dat de correctioneele
nigd zijnde, aileen de gewone regelen over rechtbank te Tongeren, zetelend in graad
van beroep, hare beslissing niet mocht
den aanleg van toepassing zijn ;
Overwegende dat dus het bestreden ar- staven op getuigenlssen die in den vorm
rest, door de verklaren dat het vonnis door het Wetboek van Strafvordering vereischt, niet opgenomen werden ;
a quo voor beroep niet vatbaar was, de
Overwegende dat, zoowel in politie en
in het middel bedoelde wetsbepalingen
correctioneele als in crimineele zaken, de
geschonden heeft ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het eedafiegging der getuigen, in de door de
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig wet bepaalde bewoordingen, een substanarrest zal overgeschreven worden op de tieele en van publieke orde rechtsvorm
registers van het Hof van beroep te Brus- uitmaakt, welk op straffe van nietigheid
sel en dat melding er van zal gemaakt voorgeschreven is (Wetb. van Strafv.,
worden op den kant der vernietigde be- artt. 75, 155, 189 en 317) ; .
·
slissing; laat de kosten ten laste van den
Dat de strafrechtspleging en dientenStaat; verwijst de zaak naar het Hof van gevolge de veroordeeling die op verklaringen van getuigen steunen, als nietig voorberoep te Gent.
24 Maart Hl43. - 26 kamer. - Voor- komen, indien het niet blijkt dat de getuizitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend . gen Yoorafgaandelijk en volgens het wettelijk voorschrift den eed hebben afgevoorzitter. - Verslaggeve1·, H. Fontaine. legd;
Gelijkl~tidende conclusie, H. Raoul
Overwege,nde dat het zittingblad van. de
Hayoit de Termicourt, advocaat gene:raal. politierechtbank
zich ertoe bepaalt de getuigenissen op te nemen zonder .vast te
stellen dat er, in de wettelijke vormen,
tot het verhoor der getuigen overgegaan
KAMillR~ 24 Maart 1943.
werd;
.
VONNISSEN EN ARRESTEN. --'- SrRAFDat het noch door de stukken des geZAKEN. GETUIGEN TER TERECHTZITTIIW
dings, noch door den tekst van het vonnis
VAN DE CORRECTIONEELE RECHTBANK GEHOORD.
van de politierechtbank bewezen is dat
EED. WETTELIJKE EEDFORMULE NIET
vooraleer onderhoord te worden, de getuiVERIMELD. NIETIGHEID VAN_ DE UITGESPROgen den eed in de bewoordingen door de
KEN VEROORDEELING.
wet vereischt afgelegd hebben;
Overwegende dat uit het bestreden vonIs nietig de veroordeelvng van, een benis volgt dat de rechter ·in hooger beroep
klaagde gesteund op een ter terechtzitde door hem gewezen beslissing niet aileen
ting van den eersten rechte? gedaan onop het v66r hem gedane onderzoek heeft
derzoek, in den loop waa1·van getuigen
gegrond, maar tevens verwijst naar het
werden gehoo1·d, zonder dat vermeld is
onderzoek v66r den eersten rechter en
of die getuigen de1~ eed hebben ajgelegd
naar de door dezen gedane vaststellingen ;
in den bij de wet bepaalde bewoordinDat het bestreden vonnis zich aldus de
gen (1):
nietigheid van het vonnis a qtw toeeigent
en mitsdien de wettelijke bepalingen
(LELIEVRE EN ANDEREN.)
in het middel aangeduid lteeft geschonden;
ARREST.
II. Aangaande de beslissing op de burgerlijke vordering en op de vordering
Gelet op het bestreden vonnis op 27 Oc- ingesteld tegen de burgerlijk verantwoortober 1942 gewezen door de correctioneele delijke partij :
rechtbank te Tongeren, zetelend in graad
Overwegende dat de verbreking van de
van hooger beroep ;
beslissing op publieke vordering, de verI. Aangaande de beslissing op de vorbreking
van de beslissing op
dering door het openbaar ministerie inge- de door medebrengt
de burgerlijke partij ingestelde
steld :
Over het middel ambtshalve opgewor- vorderingen ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
pei1 : schending van artikelen 155 en 189
van het Wetboek van Strafvordering, bestreden vonnis behalve in zoovere het
evenals van het koninklijk besluit van op de publieke vordering tegen den be18 September 1894, doordat het noch uit tichte Schoenaers ingesteld uitspraak
beveelt dat onderhavig arrest zal
het zittingblad, noch uit gelijk welk ander doet;
overgeschreven op de registers
stuk van den bundel blijkt dat de politie- worden
der rechtbank van eersten aanleg te Tonrechtbank te Borgloon de getuigen onder geren
dat melding ervan op den kant
eed en in de vormen door de wet vereischt van deengedeeltelijk
vernietigde beslissing
onderhoord heeft :
zal gemaakt worden ; veroordeelt verweerder J. Schoenaers, burgerlijke partij, tot
de kosten; verwijst de zaak Iiaar de cor(1) Vergelijk verbr., 15 April 1942 (A•·r.
rectioneele rechtbank te Hasselt, zeteJlerbr., 1942; biz. 43; Bull. en PAsrc., 1942,
lende in graacl van beroep.
I, 89).
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-6624 Maart 1943. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, raadsheer· waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Istas. Gelijkln·lclencle conclnsie, H. Raoul Hayoit

voorzitter. -

Ve1·slaggever, H. Louveaux.
Gelijlclttillencle conclusie, H. Raoul

I Hayoit de Termicourt, advocaat generaaL

de Termicourt, advocaat generaal.
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BINDENDE BEOORDEELING V.AN DEN
RECHTER. - STRAFZAKEN. - GELOOFw AARDIGHEID VAN DE VERiKLARINGEN EN GETUIGENISSEN.
De 1·echte·r beoonleelt op blnclencle ·wijze
in hoever cle ve'/'lclaringen van een meclebelclaaglle ot clie van een getuige gelooftvaanlig zljn.
·

KAMER. -

24 Maart 1943.

SPEL. - HAZARDSPEL, - EXPLOITATIE.
EXPLOITATIE WORDT GESTRAFT ZONDER ACHT
TE SLAAN OP DE WAARDE VAN DE INZETIEN.
A1·tikel 1 van lle wet van 24 October 1901!
stratt lle eamloitatie van hazarllspel,
tvellce oolc cle tvaarlle weze van lle inzetten.

(VAN DEN' EEDE EN ANDEREN.)
ARREST.

, Gelet op het bestreden arrest op 10 Juni
(WATl'E.)
19.!2 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel·
'
AHREST.
Overwegende tlat de voorzieningen verGelet op het bestreden arrest op 7 Oc- knocht zijn, en clienen gevoegd;
Over de voorziening van Joseph Van
tober 1942 door het Hof van beroep te
den Eede :
Gent gewezen ; .
Nopens het eerste middel tot verbreOver het eerste micldel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest zijn beslissing king, cloordat het Hof het bewijs heeft
heeft gesteund. op de verklaring van den afgewezen dat de betichte wou presteeren
medebeklaagde van den aanlegger Ita- ter zitting van zijn behendigheid zonder
liaansch onderdaan die tot een vijande- juist te bepalen in wat de kans overwelijk land behoort, dan wanneer dergelijke gend is op de behendigheid, zulks belet
verklaring, bij gebrek aan andere bewijs- het Hof van verbreking zijn contr<'ile uit
gronden, niet mag in aanmerking geno- te oefenen :
Overwegende dat !let bestrede1t arrest
men worden;
Over het tweede middel, hieruit afge- vaststelt, dat luidens het verslag van den
leid dat het bestreden arrest gezegde ver- deskundige « in de kwestieuze spelen zelfs
klaring .verkeerd geinterpreteerd heeft, een zeer behendige speler de kansen niet
wat blijkt uit de vergelijking van die ver- te zijnen voordeele zou kunnen hebben ll,
klaring met de getuigenis van den ge- waaruit de rechter afieidt dat het « als
naamde C ... die bevestigd lleeft dat hij onnoodig voorkomt de aanlegg~rs toe te
laten hun behendigheid te verwezenlij- ·
den aanlegger niet erkend hacl ;
ken ll;
Over de twee middelen samen :
Dat het arrest aldus een gepast en volOverwegende dat noch uit het bestreden
arrest, noch uit eenig ander stuk waarmee ledig antwoord heeft gegeven op het aanhet Hof rekening mag houden, blijkt dat bocl van bewijs;
Dat het middel niet kan aangenomen
de beslissing, welke den aanlegger veroordeelt, gesteund is op de verklaring van worden·
·
Noper:s
het tweede middel tot verbreeen medebeklaagde;
Overwegende, voor 't overige, dat de · king : l;lChending van artikelen 1 en 2 der
rechter op bindende wijze oordeelt over wet van 24 October 1902 op het spel; cc in- ·
de geloofwaardigheid welke aan de ver- derdaad het .spruit uit den geest der wet
klaringen of de getuigenissen client ge- van 24 October 1902 en cle parlementaire
besprekingen dat die wet niet van toepashecht;
Dat de middelen niet kunnen aangeno- sing is op huidig geval waar de geestclrift
van het spel niet te beteugelen is in vermen worden;
En overwegende dat cle substantieele houd met cle geringe inzet, alsclan dat
eli op straf van nietigheid ·voorgeschreven deze wet beoogde de gevaarli.ike kansrechtsvormen werden nageleefd en dat de spelen als roulette en baccara, die nog
uitgesproken veroordeelingen overeenkom- bespeeld worden alsclan dat die wet voor
dat spel uitdrukkelijk gestemd werd ... ll
stig de wet zijn;
(sic) :
Om die redenen, het Hof verwerpt de
Overwegende dat het midclel aanvoert
voorziening ; veroordeelt den aanleggpr
dat artikel 1 der wet van 24 October 1902
tot de kosten.
·
niet toepasselijj;: is op kansspelen met
•
2.! Maart 1943. - 2° kamer. - Voorzit- geringen inzet ; ·
Overwegende dat hoogergemeld artikel1
ter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
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in algemeen bewoordingen is gesteld ; dat
· het de exploitatie van hazardspel bestraft, zonder inachtneming van de waarde van den inzet;
Dat het middel in rechte niet opgaat ;
En over de drie voorzieningen :
Overwegende dat de bestreden beslissing
wercl geveld op een ·rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van
11ietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, het Hof, de voorzieningen samenvoegende, verwerpt ze; verwijst
(le aanleggers in de kosten.
24 Maart 194S. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
Gelijkl~Mdende eonelusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN.- AARD VAN DE VONNISSEN.
- BESCHIKKING VAN DEN VOORZITTER IN
KORT GEDING. - NIET VATBAAR VOOR BEROEP
OF VERZET. - DEFINITIEVE UITSPRAAK IN
DEN ZIN VAN DE WET VAN 2 BRUMAIRE
.JAAR IV.
2° BEJROEP. - BURGERLI.JKE ZAKEN. 0NROEREND BE SLAG. __:_ BESCHIKKING IN
KORT GEDING OVER DE MOEILI.JKHEDEN VAN
DE TENUITVOERLEGGING. - GEEN REROEP.
so VOORZIENING IN VERBREKING.BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING MOGELI.JK IS. - BURGERLI.JKE ZAKEN. - BESCHIKKING IN KURT GEDING OVER EEN MOEILI.JKHEID VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN
ONROEREND, RES!~AG. - VOORZIENING.
4° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLI.JKE ZAKEN. - MIDDEL GESTEUND
OP DE .ON,JUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING. - MIDDEL MIST GRONDSLAG IN
FEITE.
1 o Een besehiklcing van den voorzUter
~titspraak

doende in kort geding, die
niet vatbaar is voor beroep of verzet,
is een definitieve besliss·ing in den zin
van de wet va-n i2 Bntrnaire jaar IV (1).
2° De liesehikkin-g vet·leend in Teart gecling, clie ~titspntalc doet over een rnoeilijkheid betre[fende de tenuitvoerlegging
vwn een onrom·end beslag, kan niet doot·
het rniddel van lieroep worden bestreden (2). (Wet van 15 Augustus 1854,

art. 69, 4° .)
S 0 De besehikkiny vet·leend in Teart geding, clie

~titspraak

doet over een rnoei-

(1) en (2) Verbr., 6 Februari 1930 (Bull. en
PAsrc., 1930, I, 106) met conclusie van het
. openbaar ministerie.

lijkheid betTetfende de temtitvoet·legging
van een onroerencL beslag, kan het voorwm·p ~titrnalcen van een V001'Ziening in
verbreking.
4° Mist teitelijken grondslag het rniddel
geste~tnd. op een onjuiste ~Mtlegging van
de bestredeti beslissing.

(MICHIELS, T. JESSE,)
ARREST.
Gelet op het bestreden bevel op 24 November 1942 verleend door den heer voorzitter der rechtbank van eersten aanleg
te Brussel, zetelende .in kort geding ;
Over (le ontvankelijkheid der voorziening :
Overwegende dat, luidens het inleidend
exploot van aanleg, de vordering er toe
strekt de verweerders te verbieden de verrichtingen van verkoop op beslag op onroerende goederen voort te zetten zoolang
het arrest door het Hof van beroep te
Brussel, op 14 October 1942 gewezen; niet
in kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat het dus over een moeilijkheid van tenliitvoerlegging gaat (lie
tusschen partijen is opgerezen na het vonnis (lat ·den verkoop beveelt, en waarover,
lui(lens artikel 68 der wet van 15 Augustus 1854, uitspraak zal worden gedaan
door (len rechter in kort geding;
Overwegende dat een bevel in kort ge:
ding, alhoewel het bij voorraad en zon(ler
de hoomvordering te benadeelen beslist,
niettemin in den zin der wet van 2 Brumaire jaar IV een eindbeslissing uitmaakt
vermits ze aan den aanleg, v66r den voorzitter zetelen(le in kort geding ingeleid,
een ein(le stelt;
Overwegende, ; an(lerzijds, 'dat, luidens
artikel 69, 4°, der wet van 15 Augustus
1854, onderhavig bevel voor hooger beroep
niet vatbaar is;
Overwegen(le, dat het, derhalve onder
de toepassing valt van den algemeenen
regel volgens denwelke de in laatsten aanleg gewezen arresten en vonnissen het
voorwerp kunnen uitmaken van een voorziening in verbreking;
Over den tweede11 grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit het gebrek aan
belang :
Overwegencle dat hij niet kan aangenomen worden, ditar hij op feitelijke gegevens steunt waarvan de .werkelijkheid
noch door de bestreden beslissing, noch
door eenig ande1: stuk der rechtspleging
vastgesteld wordt ;
Over het eenig micldel tot verbreking :
schending van artikelen 97 der Grondwet,
en S2 der wet van 15 Augustus 1854 op het
beslag op onroerende goecteren, gezegd artikel gewijzigd door artikel S, § 1, van
het besluit der secretarissen-generaal d(l.
1S September 1940 :
Eerste onderdeel : (loordat de rechter,

•

-68voor wien een geschil werd aanhangig ge- tot de kosten en tot een vergoeding van
maakt, dat de schorsing beoogde van ·de 150 frank jegens de vetweerder.
tenuitvoerlegging eener rechterlijke be25 Maart 1943. - 1° kamer. - Voonoitslissing, om reden dat deze de kracht van
gewijs{1e door de wet vereischt niet had "ter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter.
- Ve1·sZaggeve1·, H. Vitry. bekomen, het verwerpen van den eisch op
de eenige rec1en steunt dat << het recht GeZijlcZ1ticZende concZus·ie, H. Raoul Hayoit
''an c1en aanlegger niel als voldoend ge- de Termicourt, advocaat generaal.
grond voorkomt )), alc1us weigerende het
rechtsmiddel door den aanlegger aangevoerd te beantwoorden, en, in alle geval,
het Hof in de onmogelijkheicl stellende
1 6 KAMER. - 25 Maart 1943.
zijn toezicht nit te oefenen;
Tweecle ondenleel : doordat het bestreVERANTWOORDELIJKHEID BUIden bevelschrift, door aldus te handelen, 1° TEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN.
impliciet beslist hetzij dat de tenuitvoerSCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBREK
legging van het vonnis, waarbij het beIN EEN ZAAK. VERANTWOORDELIJKHEID
slag g·eldig· verklaard wordt, mag vervolgd
VAN DEN BEWAKEH. BEGRIP VAN DE
worden zonder clat gezegd vonnis kracht
SCHULD VAN DEN BEWAKEH. BEWIJS TE
van gewijsde bekomen heeft, wat een
LEVEREN DOOR BENADEELDE.
scllending uitmaakt van artikel 32 in het
middel bedoelcl, lletzij dat lletzelfde von- 2° VERANTWOORDELIJKHEID BUInis kracht van gewijsde bekomen hac1,
TEN OVEREENKOJ\1ST ONTSTAAN.
wat ode scllencling uitmaakt van clezelfde
SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET · GEBREK
wetsbepalingen, vermits het ten uitvoer te
IN EEN ZAAK. BEWIJS TE LEVEREN AANleggen vonnis, in den stand der rechtspleGAANDE HET GEBREK. BEWIJS DAT HET
ging, nag vatbaar zijncle voor intrekking
ONGEV AL ONMOGELIJK ZOU GEWEES'f ZIJN
en wijzig·ing, geen kracllt van gewijsde
INDIEN DE ZAAK GEEN GEBREK HAD GEHAD. bekomen heeft; en alclus den verweerder
VOLDOENDE BEWIJS.
in verbreking toegelaten heeft vervolgingen ten laste van den aanlegger voort te 3° VERANTWOQRDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
zetten, dan wanneer de termijn door de
SCHADE VEROORZAAK'f DOOR HET GEBREK
wet bepaald, om gezegde vervolgingen aan
IN EEN ZAAK. VERANTWOORDELIJKHEID
te vangen, niet verstreken waren :
VERBONDEN AAN DE BEWAKING VAN DE ZAAK,
Overwegende dat de rechter in kart geNIET AAN DEN EIGENDOM ER VAN.
ding, bij wien de aanlegger een beweerde
4°
VERANTWOORDELIJKHEID BUImoeilijkheid van tenuitvoerlegging in
TllJN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
zake b_eslag op onroerende goederen had
SCHADE VEROORZAAKT DOOR HE'!' GEBREK
aanhangig gemaakt, indien de eisch hem
IN EEN ZAAK. BEGRIP VAN DE BEWAKING.
als ernstig voorkwam, zich er toe moest
bepalen de scllorsing der toewijzing uit 5° VERANTWOORDELIJKHEID BUIte spreken, tevens cle partijen overlatende
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN
zich v66r de rechtbank te voorzien; en,
SCHADE VEROORZAAKT DOOR HE'f GEBREK
in het ·tegenovergestelde geval, den aanIN EEN ZAAK. VERSCHILLENDE BEWAKERS
legger van zijn eiscll af te wijzen;
VAN DE ZAAK. VERPLICHTING VAN ELK
Overwegende dat llij dit precies g·edaan
RUNNER 'l'EN AANZIEN VAN BENADEELDE. lleeft door vast te stellen dat « llet recllt
VERPLICHTING DE GEHEELE SCHADE TE YETIvan den aanlegger niet volcloend gegrond
GOEDEN. BIJDRAGE VAN DE BJ!;WAKERS ONvoorkwam om den gevraagden voorloopiDERLING.
gen maatregel te wettigen )) ;
Overwegende dat aldus llet bevel de be- 6° VERANTWOORDELIJKHEID BUTTEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
wering van den aanlegger op een juiste
SCHADE VEROORZAAK'f DOOR HET GEBREK
wijze heeft beantwoord en, bijgevolg, arIN EEN ZAAK. VERSCHILLENDE BEWAKERS
tikel 97 der Grondwet niet lleeft geschonW AAHVAN EEN TEGELIJK EIGENAAR IS.
den; clat het evenmin artikel 32 cler wet
van 15 Augustus 1854 en artikel 3 van het . 7° VERANTWOORDELIJKHEID BUIhesluit dd. 13 September 1940 geschonden
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
lleeft, vermits, in strijd met cle bewering
SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBREK
van het midclel, llet niet heeft beslist dat
IN DE ZAAK..- ARREST WAARBIJ EEN MAATde tenuitvoerlegging van het vonnis,
SCHAPPIJ YOOR W ATERVERDEELING WORD'l'
waarbij het beslag geldig verklaarc1 wordt,
VEROORDEELD ALS BEWAAKS'l'ER VAN DE WAmocht vervolgd worden zonder dat gezegd
TERLEIDING, WAARIN EEN GEBUEK BESTOND. vonnis kracht van gewijsde bekomen had,
l\1AATSCHAPPI.J ,-BETWIST DAT ZI,J DE BEWAen evenmin beslist heeft dat hetzelfde
KING VAN DE WATERLEIDING HEEFT. Auvonnis kracht van gewijsde had bekomen;
REST UEEFT NIET OP DE OMSTANDIGHEDEN
WAARUI'f IN RECHTE VOLGT DAT ZIJ BEOm die redenen, het Hof verwerpt de
WAAKSTER IS. VERBREKING.
voorziening ; 1 veroordeelt den aanlegger
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VERANTWOORDELIJKHEID DUITEN .OVEREENKOMST ONTS'l'AAN.

o1:e·r toezicht, best·tt1t1', cont·role uit te
oefenen. (Burgeri. vVetb., art. 1384, ali
SOHATTING VAN DE SCHADE, DOOR. DE
nea 1.)
SCHULD. VAN EEN DERDE TOEGEBBACH'l' AAN
5° 1l£eer pe1·sonen k1tnnen de bewaking
EEN GEBOUW. 0NDERZOEK NAAR HETGEEN
hebben,van clezelfde zaalc : indien het
DE EIGENAAR ZAL MOETEN UI'l'GEVEN OM HE'f
gebrek, die tleze zaalc heeft, aan een
GEBOUW IN STAA'l' TE S'l'ELLEN OP HE1' OOGEN- .
ander schcule veroorzactlct, is ietle1· 1Jan
BLIK WAABOP HIJ DE WERKEN ZAL KUNNEN
hen clie de bewalcing er van heeft geUITVOEBEN. IN AANMEB.KING WOBD'l' GENOho~tden tot vewgoeding van rle geheele
MEN DAT. DIT OOGENBLIK WEED UITGESTELD
schade jegens den ben~deelde, beho1tTOT HET EINDE VAN HET GEDING OMD>I.T DE
dens ·uerhaal tegen elleander. (Bur'S~l'L

DADER. VAN DE ONRECHTMATIGE DAAD ZIJN
VERANTWOOHDELIJKHEID HEEFT BETWIST. WETTELIJKHEID.
~1°

POLITIE. VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 3 JULI 1940 BETREFFENDE
HET VASTSTELLEN VAN DE PRIJZEN. BETHEFT NIET DE SCHATTING VAN DE SCHADE
VEROORZAAKT DOOR EEN MISDRIJF <lF EEN
ONEIGENLIJK ~ilSDBIJF.

10°

VONNISSEN EN ARRESTEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST WAARBTJ
VEROORDEELING WORDT UITGESPROKEN EN 'l'ER
ZELFDER 'l'IJD AAN PARTIJEN WORD'l' BEYOJ.EN
UITLEGGING TE VERS'l'REKKEN AANGAANDE EEN
PUNT DAT ZIJ NIET VOLDOENDE HADDEN <)PGEHELDEBD. AB,R.EST HOUDEND DAT DE UITSPRAAK IN AANWEZIGHEID VAN DE PLEI'l'BEZORGERS ZAL GELDEN ALS BETEEKENING. UI'l'SPRAAK DIE MOET GELDEN ALS BETEEKENING ALLEEN TEN AANZIEN VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DEN BEVOLEN MAATREGEL VAN
EENVOUDIG ONDERZOEK.

1° De bewaker van een zaak is verantwoonleU.ik voo1· de sehade verooJ-zaalct
doo1· een geb1·ek in deze zaalc, omdat hij'
s~lmlcl heeft daaman dat hij een zaa7c,
clw een gebrelc heeft, onde1· zijn bewaking heeft. De benadeelcle moet bewijzen dat de zaak een gebTelc had, dat dit
geb1·e1c de schacle heeft veroorzaakt en
dat de persoon, tegen wien hij ve1·goeding van de schade eiseht de zaalc onder zijn bewalcing had. (B{u·gerl. Wetb.,
art. 1384, al. 1.)
2° De benacleelde, die schade leed door
het geb1'e7c in een zaalc, moet niet nade1·
aantoonen wellc clit gebrelc is,· het is volcloende dat hij bew1:jst dat het ongeval
onmogelijlc zott r~eweest zijn, indien de
.zaalu geen gebrelc had gehad (Burgeri.
Wetb., art. 1384, al. 1.)
3° De eigenaar van een zaalc, die een geb1·e7~ heeft, is slechts verantwoo1·delijk
voo1· cle do01· dit gebrelc veroorzaalcte
sehade, wa.nnee1· hij de zaalc onde1· zijn
bewalcing heeft; hij houdt op verantwoonlelijk te ri:'ijn wannee1· de bewa.lcing
van de zaalc is ove1·gegaan ·op een derde.

(Burgeri. Wetb., art. 1384, al. 1.)
4° Is bewakwr van een zaalc en dei·halve
·uerantwoonlelijlc voor de schacle, ve1·001'Zaa7et doo1· een geb1'elc in deze zaalc
hij die, voo1· .eigen J'elcening, er van ge:
bruilc maalct, het genot er van heeft,
cle zaak bewaa1·t, met het vm·mogen er

Wetb., art. 1384, al. 1.)
6° Een clenle kan cle bewa.lcina van een
, zaak hebben tegez.ijlc met del{ eigenaar,
en met clezen verantwoo1·delijlc zijn
voo1· de schacle ve1·oo1·zaakt door het
gebnle dctt cle zaalc heeft. (Burg. Wetb.,
art. 1384, al. 1.)
7° Geeft niet de feUeUjlce omstandi,qheden op, waantit volgen zo·tt, in 1·echte,
dat een maatschappij voo1· ve1·deeling
van wate1· . de bewaleing heeft van een
wate1·Zeiding en verantwoordelijlc is
voor de schade ve1·oo1·zaalct doo1· het
gebTelc in deze zaalc, het arrest dat er
zich b·ij beper let vast te stellen dat cl e
maatschazJPij cle wateJ'leiding heeft
aangelegd en de taa.lc heeft op zich genomen om cle ve1·deeling van wate1· aan
de inwone1·s van een gemeente te vcrzcleeren en om de wate1·leidingsb1tizen te
onderhouden en te herstellen, wanneer
~tU de besUssing blijlct dctt de gemeente
eig(jna1·es is gewonlen van de watm·leidin,q en clat de mctatschappij zich V001'stelde, zonder clat op de .conclusie desaangaande we1·cl· geantwoord, als de
aangestelde van de gemeente voor cle
verdeeling van water, voo1· het onderhoud en cle he1·stelling van de waterleicU:ngsbnizen. (Burg. Wetb., art. 1384,
al. 1.)
8° Ee11 juiste toepassing van de wet wordt
gedaan door den rechte1· cUe, bij rle
schatting van de schade vrH001'za.c£7<t
aan een gebouw doo1· de sclmld vau een
derde, 1'e7cening houdt met hetgeen cle
eigena.ar zal moeten !titgeven om het
gebouw in staat te- stellen op het oogenblilc dat hij de werlcen zal lcunnen awnvnngen en e1· bijvoegt dat men het den
eigenaa1· niet als grief lean aam·elcenen
het einde van het ,qeding te .hebben afgewacht alvorens zich aan het we1·1e te
stellen, daa1· rle dueler vMt de onrechtmatige hancleling zijn verantwoordelijklwid betwistte.
9° Het besluit van 3 J~tU 1940 betref{ende
de vaststelling van de zn·ijzen der 7c001J·
wn1·en en cle-r diensten houclt geenBrlei
ve1·band met de schatting van de schade
ve1·ooTzaalct do01' een misdrijf of een
one·igenlijk misdTijf.
10° Wanneer een a1·1·est, waa1·bij ve1'001'deelingen wo1·den uitgespt·olcen en tel'zelfder tijd aan pa1·tijen wordt bevolen
nadere 1titleggingen te ve1·schaf{en no-
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pens een floor hen niet volcloende •Jpgehelde1·fl punt, vermelclt flat cle uitsp1'aak
gedaan, in tegenwoorcligheifl van de
pleitbezo1·ge1·s zal gelden als beteelcening, moet men z·nllcs beg,rijzJen in dezen zin flftt sleohts voor de temtitvoe·rleggvng van het gefleelte de1· beslissing,
hetwelk een maat1·egel van eenvouclig
onderzoek behelst, de ttitspraak als beteekening zal gelclen. (Wetb. van Bur-

gerlijke Rechtsv., artt. 147 en 148 [kon.
besl. n" 300, van 30 Maart 1936, art. 7] .)
(GEMEENTE EVERE, '1'. ECHTG. VAN RENSBERGEJI[,
ECHTG. ·MULLEBROUCK EN COMPAGNIE INTERCOMMUNALE DES EAUX; COMPAGNIE INTERCOMMUNALK DES EAUX, T. ECHTG. VAN RENSBERGEN EN ECHTG, MULLEBROUCK; COMPAGNIE INTERCOMMUNALE DES EAUX, T. GE~fEENTE EVERE.)

Feiten. De « Compagnie intercommunale des eaux ll verzekert de verdeeling van water aan de inwoners van de
gemeente Evere; zij heeft de waterleiding
aangelegd, clie echter eigendom van de
gemeente is geworden. In den nacht van
2 op 3 Augustus' 1935, had ten gevolge
van het breken van een buis, geplaatst
onder het gaanpad v66r de woning der
echtgenooten Van Rensbergen, een grondinzakking plaats, die aan dit gebouw en
aan het naburig gebouw, behoorend aan
de echtgenooten Mullebrouck, schade veroorzaakte.
De benadeelde eigenaars dagvaardden
de gemeente Evere en de « Compagnie
intercommunale des eaux ll tot schadevergoeding v66r de rechtbank van eersten
aanleg te Brussel. Deze twee hoofdverweersters daagden elkander tot vrijwaring.
Bij vonnis van 13 J uli 1937 beslistte de
rechtbank dat de gemeente Evere en de
« Compagnie intercommunale des eaux l)
beide verantwoordelijk waren voor het
ongeval; deskundigen werden aangewezen
om de schade te schatten en de uitspraak
over de geclingen tot vrijwaring werd uitgesteld tot na de ileerlegging van het
deskundig onderzoek.
Bij vonnis van 28 .Juni 1939 werd het
bedrag bepaald van de schadevergoeding,
die verschuldigd was tegelijk door de gemeente en de << Compagnie ll. Het vonnis,
steunencl op de tusscheri deze partijen bedongen overeenkomsten, veroordeelde de
gemeente ·om de << Compagnie )) te vrijwaren en verwierp clen eisch tot vrijwaring, door de gemeente ingestelcl tegen de
<< Compagnie)).
Eeroep werd aangeteekend door de gemeente en door de << Compagnie J).
Het Hof van beroep te Brussel verleencle een eerste arrest op 20 Mei · 1!141 :
cle gemeente en de « Compagnie )) hebben
beide de buis, wier gebrek de schade veroorzaakte, onder hun bewaking; zij moe-

ten beide, op grond van artikel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek, de
geheele schade vergoeden; derhalve bekrachtigde het arrest de vonnissen, die
de gemeente en de « Compagnie )) tot schadevergoecling hadden veroordeeld jegens
de partijen Van Rensbergen en Mullebrouck ; het bekrachtigde ook de beslissing van den eersten nichter aangaande
de eischen tot vrijwaring. Maar, op incidenteel beroep hadden cho) eigenaars gevorderd dat de hun door de rechtbank
toegekende bedragen zouden beschouwd
worden als pro,'isioneele vergoedingen ;
het arrest beveelt aan cle partijen betreffende dit punt nadere ophelderingen te
verschaffen en stelt datum te clien einde;
het verklaart dat de uitspraak, gedaan in
tegenwoordigheid van de pleitbezorgers,
zal gelclen als beteekening. Het veroordeelt de genieente tot al de tot dan toe
gedane beroepskosten.
Den 8n J uli 1941 werd een tweede arrest
verleend waarbij definitief het bedrag van
de schadevergoecling werd bepaald : de in
eersten aanleg toegekencle bedragen werden vermeerclerd.
Voorzieningen tegen beide arresten. De
eene voorziening, uitgaande van de gemeente; werd gericht tegen de benadeelcle
eigenaars en tegen de <<Compagnie ll. De
andere voorziening, uitgaande van de
«Compagnie)), werd gericht tegen de lwnadeelde eigenaars. De. «Compagnie)),
die aangaande haar eisch tot vrijwaring
tegen de gemeente in het gelijk werd gesteld, had bovendien aan deze haar verzoekschrift tot verbreking beteekend, met
het exploot van de beteekening aan cle
benadeelde eigenaars, en had, bij dezelfde
akte, aan de gemeente dagvaarding gegeven om voor het Hof te verschijnen ten
einde in het geding tnsschen te komen en
voor recht te hooren verklaren dat het te
verleenen arrest aan haar gemeen zou
zijn.
ARREST.

Gelet op de arresten op 20 Mei en 8 Juli
1941 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
r
Overwegende dat de voorzieningen tegen dezelfde arresten gericht zijn, clat ze
verknocht zijn;
Over cle voorziening cler gemeente Evere
tegen de echtgenooten van Rensbergen, cle
echtgenooten Mullebroeck en de « Compagnie intercommunale des eaux )) ;
Over den grond van niet-ontvankelijkheid, door de « Compagnie intercommunale des ea ux l) opgeworpen en afgeleid
hieruit dat de voorziening op geen enkel
middel steunt waardoor de gedeelten van
cl e beslissing betreffende de vorderingen
waarin zij partij was, zouden bestreden
worden :
Overwegende <tat de bestreclen arresten,
1
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-71eener11ijds, de aanlegster, en, anderzijds,
de « Compagnie intercommunale des
eaux >> tot schadeloossteiling ten voordeele van de ecMgenooten Van Rensbergen en van de echtgenooten Mullebrouck,
veroordeelen; dat zij d!;\ aanlegster van
haar oproeping in vrijwaring· tegen de
« Compagnie intercommunale des eaux »
afwijzen, en haar veroordeelen om deze
laatste te vrijwaren tegen de veroordeelingen uitgesproken ten vo01·deele van de
echtgenooten Van Rensbergen en van de
echtgenooten Mullebroeck;
Overwegende dat uit de bewoordingen
van het eerste, het tweede en het vierde
middel, blijkt dat deze aileen die gedeelten van de beslissing bestrijden welke betrekking hebbeu op de hoofdvorderingen
van de echtgenooten Van Rensbergen en
van de echtgenooten Muilebroeck tegen de
aanlegster; dat de cc Compagnie intercommunale des eaux » in die vorderingen
geen partij was; dat, bijgevolg, gezegde
middelen jegens · haar zonder voorwerp
zijn;
Doell overwegende dat het derde middel
aan het arrest van 20 Mei 1941 verwijt gezegd te hebben dat de uitspraak in aanwezigheid van de pleitbezorgers als beteekening geldt; dat gezegil arrest. over de
ovroepingen in vrijwaring, zoo van de
aanlegster tegen de cc Compagnie intercommunale des eaux >l als van deze laatste tegen de aanlegster, en tevens over de
hoofdvorderingen, uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat dit middel dus een
punt van· de beslissing bestrijdt dat de
vorderingen tot vrijwaring waa:uin de
cc Compagnie intercommunale >l partij :was,
betreft;
Dat de tegen de voorziening opgeworpen grond van ni.et-ontvankelijkheid in
feite niet opgaat;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1315, 1384, in 't · bijzonder alinea 1, in fine, van het Burgerlijk Wetboek en 97 der Grondwet, doordat het
aangeklaagd arrest de aanlegster, als bewaakster, verantwoordelijk verklaart
voor cle schade welke veroorzaakt werd
door de brenk van de litigieuze buis, het
bestaan van een gebrek aan de buis uit
het enkel feit van haar brenk afieidende,
en zonder beslist het bestaan van een
nauwkeurig bevaald gebrek in de litigieuze buis ·vast te stellen, waardoor deze
niet meer had kunnen dienen voor het
gebruik waartoe ze bestenid was, dan
wanneer de verantwoordelijkheid voor de
daad cler levenlooze dingen, die men onder
.zijn bewaking heeft, slechts wordt opgeloopen op voorwaarde dat de aanlegger
van een actie tot verantwoordelijkheidsverklaring bewijze, en dat de rechter
vaststeile het bestaan van een nauwkeu- ·
rig bepaaltl gebrek aan de zaak, zonder

dat het bestaan van dat gebrek bij een
door de wet niet voorzien vermoeden moge
worden afgeleid uit het enkel feit van het
ongeval door de zaak. veroorzaakt :
Overwegende dat artikel 1384, alinea 1,
van het Burgerlijk W etboek den bewaker
van een zaak verantwoordelijk stelt voor
de schade door het gebrek van die zaak
veroorzaakt; dat de fout van den bewaker welke de verantwoordelijkheid doet
ontstaan, bestaat in het feit zelf dat hij
een zaak onder zijn bewaking heeft welke
door een gebrek is aangetast;
Overwegende dat het slachtoffer van de
schade het bestaan van een gebrek aan de
zaak moet bewijzen alsook het verband
van oorzaak tot gevolg tusschen dat gebrek en cile schade;
Overwegende dat het arrest van 20 Mei
1941 vaststelt dat de lootlen buis van de
waterleiding, die door open te barsten cle
schade heeft veroorzaakt aan cle onroerende goederen van de verweerders, echtgenooten Van Rensbergen en echtgenooten
Muilebroeck, een opening vertoonde van
75 millimeter lang en 8 millimeter breed ;
dat de oorzaak van die openbarsting niet
bepaald werd doch dat aile invloed van
een to'eval of van een oorzaak van buiten
nit, zooals een davering van den grond of
een dichtzakken van de aarde moet uitgesloten worden, en dat het dus vaststaat
dat de buis aan de drukking van het
water niet weerstaan heeft en op zulk een
oppervlakte opengebarsten is omdat zij
van een gebrek was aangetast;
Overwegende da t die vaststellingen en
afieidingen op feiten berusten en dus bindend zijn ;
Overwegende dat artikel 1384, alinea 1,
het slachtoffer niet verplicht het gebrek
van de zaak te bepalen; dat het volstaat
dat het bewijst dat het ongeval niet mogelijk zon geweest zijn, indien het gebrek
a an de zaak niet had bestaan;
Dat het micldel in feite niet opgaat,
voor zoover het aan het arrest verwijt
het bestaan van een gebrek te hebben afgeleid uit het feit aileen van het ongeval,
en ook in rechte niet gegrond is voor
zoover het beweert dat de verantwoordelijkheid van den bewaker van eeJ.l zaak
afhangt van de aanduiding van het gebrek waarvan de zaak is aangetast;
Over het tweede middel : a) schending
van artikel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek, doordat het aangeklaagd
arrest van 20 Mei 1941 beslist heeft dat de
aanlegster in verbreking de litigieuze leicling onder haar bewaking had, clan wanneer, luidens de vaststellingen van het
arrest, de cc Compagnie des eanx J>·, die
zelf de waterleiding had gelegd, den last
had deze te onderhouden en te herstellen,
de waterbedeeling aan de abonnenten te
verzekeren en een zeker aantal agenten,
- fonteniers - ter beschikking van de
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gemeente Elvere te stellen om de ongeval- kan toebehooren; dat wanneer de bewalen te verllelpen die zouden kunnen voor- king wordt uitgeoefend door meer perkomen; b) in alle geval, sell ending van sonen, die allen voor hun eigen rekening
artikel 97 der Grondwet, doordat het be- handelen, elk dier personen, behoudens
streden arrest op tegenstrijclige redenen onderlinge bijdragen, gehouclen is tot
steunt, wat gelijk staat met gebrek aan volledige schadeloosstelling jegens het
redenen, door, eenerzijds, de aanlegster slachtoffer;
ln verbreking eigenaarster van de geOver:wegende dat het arrest, door aan
brekkige buis, bewaakster van deze te te nemen dat, alhoewel de aanlegster· den
verklaren en door, anderzijds, noclltans eigendom van en de bewaking over de
tc beslissen dat de «Compagnie des eaux >> buis had, de « Compagnie inte'rcommunale
er eveneelis be:waakster over was, wat wil des eaux l> ook de bewaking er over kon
zeggen clat de gemeente toch de bewalffng hebben, artikel 1384, alinea 1, van het
zou behouden llebben, allloewel deze op Burgerlijk Wetboek niet geschonden lleeft
de << Compagnie >> was overgeclragen ge- e1~ zicli zelf niet tegengesproken heeft;
weest :
Dat het middel in rechte niet opgaaf;
Overwegende dat llet arrest beslist dat
Over het derde middel : . schending van
de aanlegster en de « Compagnie intercommunale des eaux >> beiden verantwoor- de nieuwe artikelen 147 en 148 van het
delijk zijn voor de schade veroorzaakt Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging,
door de brenk van de buis omdat beiden en voor zooveel als noodig van artikel 7
cleze onder hun bewaking lladden; dat van het koninklijk besluit nr 300 van
het vaststelt dat de aanlegster llaar :wa- 30 Maart 1936 tot wijziging van verschilterbedeeling uitsluitend in haar voor- lende . bepalingen betref('ende de rechtsdeel uitbaat, alleen eigenaarster is van de pleging in burgerlijke zaken en in handelsop haar grondgebied gelegde waterleiding, zaken, en 470 van het Wetboek van Buren den last en de macht heeft om, door gerlijke Rechtspleging gewijzigd door ar!mar zorgen en op haar kosten alle her- tikel 22 van het koninklijk besluit nr 300
stellingen, veranderingen en ~uttige of . van 30 Maart 1936, doordat het bestreclen
noodige onclerlloudswerken er aan te doen arrest, van 20 Mei 1941, gezegd heeft dat
uitvoeren, terwijl de « Compagnie inter- « de uitspraak van het arrest in aanwecommunale des eaux )), na zelf de water- zigheid van de pleitbezorgers als beteekeleidingen te hebben gelegd, den last op ning zal gelden )), dan wanneer het bestrezich heeft genomen ze te onderllouden en den arrest - dat de hooger beroepe:i:t niet
ze te llerstellen, de waterbedeeling aan gegrond verklaarde, en de vonnissen
de inwoners der gemeente te verz'ekeren, waartegen hooger beroep bekraclltigde, de
en een zeker aantal agenten - fonteniers aanlegster voor het litigieus ongeval ver- ter beschikking van de gemeente te antwoordelijk verklaarde, en deze veroorstellen om de ongevallen te verhelpen die deelde tot het betalen van schadevergoeding en tot de kosten - geen besli.ssing
zouden kunnen voorkomen;
Overwegende dat de verantwoordelijk- van eenvoudig onderzoek uitmaakte welke
lleid voor de schade veroorzaakt door llet de betwisting zelf niet zou aangeraakt
gebrek aan een zaak, bij artikel 1384, hebben, doch wel een beslissing over den
alinea 1, van het Burgerlijk Wetl;10.ek, ten grond, waarbij· de veroordeelingen tuslaste gelegd wordt van hem die de zaak schen partijen werden uitgesproken, en
onder zijn bewaking heeft ;_ dat de eige- dat, bijgevolg, llet bestreden arrest niet
naar ophoudt verantwoordelijk te zijn wettelijk kon' beslissen dat de uitspraak
wanneer de be:waking der zaak op een van het arrest in aanwezigheid cler pleitbezorgers als beteekening geldt :
clerde overgaat;
Overwegentle llat, naar den zin van arOverwegende dat -luidens artikelen 1.47
tikel 1384, alinea 1, hij de zaak onder en 148 van het Wetboek van Burgerlijke
zijn bewaking heeft, die, voor zijn eigen Rechtspleging, zooals deze voortvloeien nit
rekening, de zaak gebruikt, er van geniet artikel 7 van llet koninklijk besluit nr 300
of ze bewaart, met de macht van· bewa- van 30 Maart 1.936, betreffende de vonnis- .
king, van bestuur of van toezicht;
sen, artikelen van toepassing op de arresOverwegende dat het arrest vaststelt ten van de Hoven van beroep krachtens
dat de aanlegster eigenaarster was van artikel 470 van hetzelfde Wetboek (kode buis, en feitelijke omstandigheden op- ninklijk besluit van 30 Maart 1936, artisomt die bewijzen dat zij de bewaking kel22) - de vonnissen die veroordeelingen
er over had; dat het daarna Op andere , uitspreken, zelfs indien deze slechts de
feitelijke omstandigheden wijst, :waaruit kosten betreffen, aileen kunnen tenuitllet afleidt dat cle buis ook onder de be- . voer gelegd worden nadat zij aan de
waking ·stond van de << Compagnie inter- partij beteekend zijn geworden, terwijl
communale des eaux >>;
voor de vonnissen van eenvoudig onderOverwegende dat uit artikel 1384 ali- zoek die de betwisting zelf niet aanraken,
nea 1, niet blijkt dat 'de bewaking' over de uitspraak als beteekening geldt; dat
een zaak slechts aan een enkelen persoon de andere vonnissen moeten beteekend
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-73v1orclen hetzij aan den pleitbezorger hetzij aan de pattij ;
·
Over_wegende dat het arrest van 20 Mei
1941, na de vonnissen van de rechtbimk
van eersten aanleg te hebben bekrachtigd,
welke veroordeelden, eenerzijds, de aanlegster en de « Compagnie intercommunale des eaux >J om de benadeelde eigenaars te vergoeden, anderzijds, de aanlegster om de << Compagnie 11 te vrijwaren,
en welke de aanlegster van haar vordering tot vrijwaring tegen de « Compagnie >> afwezen, aan de partijen beveelt
uitleg te verschaffen over het tegenberoep
van de benadeelde eigenaars dat er toe
str'ekte te hooren zeggen dat de sommen
hun door den eersten rechter toegekend,
hun slechts ten ·titel· van voorschot zouden betaald worden; dat het arrest te
clien einde dag vaststelt en zegt dat de
uitspraak in aanwezigheid der pleitbezorgers als beteekening zal gelclen; dat het
de aanlegster tot de kosten veroordeelt;
Overwegende dat het arrest, aldus, betwistingen regelt en veroordeelingen uit,spreekt; dat het tevens een maatregel van
eenvoudige voorbereiding en, van eenvoudig onderzoek beveelt door aan de partijen te bevelen uitleg te verschaffen nopens dat punt dat ze niet voldoend hadden toegelicht en door te dien einde datum vast te stellen;
Dat het beschikkend gedeelte, waarin
wordt gezegd dat de uitspraak in aanwezigheid van de pleitbezorgers als beteekening zal gelden, klaarblijkelijk ·in dezen
zin moet worden verstaan dat de uitspraak als beteekening zal gelden alleen
voor de tenuitvoerlegging van den maatregel van eenvoudig onderzoek; dat de
zin van het arrest verdraaid wordt door
te beweren dat het zou beslist hebben dat
de veroorcleelingen, welke hgt uitspreekt,
zouden- mogen uitgevoerd worden zonder
dat het voorafgaandelijk beteekend worde
aan de partij ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vierde middel : schending van
artikelen 1315, 1382, 1384 en 1386 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 der Grondwet en
van artikelen 1, 2 en 3 van het besluit
cler secretarissen-generaal dd. 3 Juli 1940,
betreffende de vaststelling der prijzen,
cloordat- zonder een deskunclig onderzoek
te bevelen en zonder dat de verweerders
in verbreking daartoe de minste rechtyaardiging hadden aangevoerd - het aangeklaagd arrest, op 8 Juli 1941 door het
Hof van Brussel uitgesproken, voor de heropbouwing der onroerende goederen, een
aanvullende vergoecling van 25 t. h. heeft
toegekend in verhouding met de sommen
welke door het deskundig verslag werden
vastgesteld en welke door den eersten
rechter bij zijn vonnis del. 28 Juni 1939
verleend werden, dan wanneer de vergoedingen ten titel ·van schadevergoeding toe-

gekend, er enkel toe strekken de veroorzaakte schade te herstellen op het oogenblik waarop de verplichting ze te herstellen is ontstaan, en zooals ze voortspruit
nit llet feit van den dader der fout en
niet zooals ze voortspruit uit latere voorvallen waaraan de dader van llet feit
vreemcl is, en dan wanneer een besluit
van de secretarissen-generaal dd. 3 Juli
1940 betreffende de vaststelling der prijzen; de verhooging der prijzen lleeft verboden, zooals deze op 10 Mei 1940 gevestigd waren voor werken zooals deze die
llet voorwerp uitmaken van de ingestelde
vorderingen :
Over llet eerste onderdeel :
Overwegende dat llet arrest van 8 Juli
1941, om llet bedrag te bepalen van de
schadevergoeding welke aan de eigenaars
verschuldigcl is als. herstelling van llet
nadeel dat door de font van de aanlegster aan _hun onroerende goede~·en veroorzaakt wenl, omlerzoekt wat die eigenaars
zullen moeten uitgeven om de gebonwen ·
terug in staat te stellen op het oogenblik
wnarop zij cle werken zullen kunnen aanvangen; dat het daaraan toevoegt dat aan
die eigenaars niet zou kunnen ver_weten
worden dat zij den uitslag van het geding
hebben afgewacllt om de werken aan te
vangen, vermits de aanlegster en de
« Compagnie intercommunale des eaux »
hun verantwoordelijklleid betwistten;
Overwegende dat het arrest, door de
schadevergoeding op die basis vast te
stellen, artikelen 1382 en 1384, alinea 1,
van het Burgerlijk Wetboek juist toepast;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het besluit van 3 Juli
1940 betreffende de vaststelling der . prijzen van de koopwaren en van de diensten,
geen verband heeft met de schatting der
schade welke veroorzaakt wordt door een
misdrijf of een oneigenlijk misdrijf ;
Dat het middel in elk zijner twee onderdeelen in tec:tite niet opgaat;
Aangaande de voorziening van de
« Compagnie intercommunale des eaux >>
tegen de echtgenooten Van Rensbergen en
de echtgenooten Mullebroeck :
Over het tweede middel : schending van
artikelen 1384, in 't · bijzonder 1384, alinea 1, en 1385 van het Burgerlijk Wethoek, en van artikel 97 der Grondwet,
<foordat het bestreden arrest van 20 Mei
1941 de aanlegster voor het litigieus ongeval verantwoordelijk verklaart als bewaakster, niet eigenaarster, van de buis
welke door open te barsten het ongeval
veroorzaakte, dit om de reden « dat ze,
na zelf de waterleidingen te hebben gelegd, den last op zich genomen heeft deze
te · onderhouden en ze te herstellen, de
waterbedeeling aan de inwoners van de
gemeente te verzekeren, en een zeker aantal harer agenten ten dienste van de gemeente te stellen om de ongevallen te ver-
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dan wanneer, om de bewaking der zaak
- zoowel als deze van een dier - ten
laste van een derde niet eigenaar te Jeggen, het vereischt is dat die derde, op het
Dogenblik waarop het gebrek der zaak
het ongeval veroorzaakt, het « gebrnik ll
van de zaak heeft, 't is te zeggen het
.g·enot of althans het bezit te zijnen voordeele, zoodat hij, gedurende dat genot
Df dat bezit, gerechtigd is om, zooals de
eigenaar in wier plaats hij staat, over de
zaak te beschikken, deze te bestnren en,
in volle onafhankelijkheid en zonder toe-zicht. of toelating van den eigenaar, cle
nooclige maatregelen te treffen om aan
de . verplichting te voldoen, die hem in
clit geval is opgelegd : beletten dat de
zaak de rechten van een ander zou aantasten; en doordat, in onderhavig geval,
de door den rechter weerhouden feiten
niet beteekenen dat die wettelijke voorwaarde bestond, daar het toezicht over de
litigieuze bnis door de aanlegster op het
Dogenblik van het ongeval niet wettelijk
kon afgeleid worden : a) hetzij nit
het feit clat de waterleiding door haar,
v66r het ongeval, werd gelegd; b) hetzij
nit de algemeene verplichting de waterleiding te onderhonden en te herstellen,
'waarnit niet volgt dat de aanlegster de
bestendlge bewaakster van· de Ieiding zon
zijn, verplichting waarvan de vaststelling
door den rechter - die er niet op wijst
dat de aanlegster, op het oogenblik van
het ongeval werken van onderhoud of herstelling aan de litigieuze bnis uitvoerde, - in schending met artikel 97
cler Grondwet, niet toelaat met zekerheid te zeggen of de aanlegster, op het
oogenblik van het ongeval, wettelijk de
buis onder haar bewaking had, waardoor het Hof van verbreking in de onmogelijkheicl verkeert zijn toezicht uit te
oefenen over de wettelijkheid der door
llet bestreden arrest ten laste van de aanlegster uitgesproken veroordeeling; c) hetzij uit den last die de aanlegster op zich
genomen heeft de waterbedeeling aan
inwoners der gemeente te verzekeren, last
welke door het bestreden arrest wordt
vastgesteld, doch zonder verdere bepaling
nopens het gebrnik van de buis door de
aanlegster op het oogenblik van het ongeval, wat het Hof van verbreking niet toelaat zijn toezicht nit te oefenen op de
wettelijkheid van het beslnit dat de rechter uit die vaststelling, nopens de wettelijke bewaking der zaak, in rechte afleidde; d) hetzij nit het feit dat de aanlegster den last op zich genomen heeft
een zeker aantal barer agenten ter beschikking van de gemeente Evere te stellen om de gebeurlijke ongevallen te verhelpen, eeneq;ijds, omdat de tusschenkomst van die agenten, welke, zooals het
arrest het vaststelt, slechts vereischt
wordt wanneer een ongeval is overkomen,

niet medebrengt dat de aanlegster, op
het oogenbllk van het ongeval, de litigieuze bnis onder haar bewaking zou gehad hebben, dan wanneer het feit alleen
van het bestaan van den aldus ingerichten dienst niet maakte dat ze die buis
gebruikte; anderzijds, omdat clie agenten ten clienste gesteld waren van de gemeente die, bijgevolg, alleen voor dezen
dienst verantwoordelijk was, bij uitslni:
ting van de aanlegster, wier middel, door
haar in beslniten hieruit afgeleid, dat die
agenten rechtstreeks aan het toezicht en
het gezag der gemeentelijke ambtenaars
en agenten waren onderworpen, door het
arrest niet wordt beantwoord, het arrlest
aldus artikel 97 der Grondwet schendeilde; e) noch uit de gezamenlijke diensten aldns door de aanlegster voor de gemeente Evere gepresteerd, daar het bestreden arrest vaststelt dat die diensten
nitgevoerd werden onder toezicht der ge~
meente, en dat al de werken van onderhoud van een verandering aan de waterleiding door dezelfde voorafgaandelijk
moesten worden toegelaten, en dat, bijgevolg, de aanlegster de onafhankelijke
bestnnrsmacht niet bezat, welke in hoofcle
van den derde, niet-eigenaar der zaak,
wettelijk vereischt is om van deze een
bewaker over die zaak te maken, en hem
verantwoordelijk te knnnen stellen voor
de schade welke hij, nit hoofde van diP
macht over de zaak, wettelijk verplicht
is te voorkomen door vrij de daartoe noodige maatregelen te nemen :
Overwegende dat de aanlegster betwistte dat zij, op het oogenblik van het
ongeval, bewaakster was van de opengebarste buis; dat het arrest om te besluiten dat zij met de gemeente Evere, eigenaarster,' die buis onder haar bewaking
had, zich er bij beperkt hierop te wijzen
dat zij, de aanlegster, na zelf de waterleidingen te hebben gelegd, den last op
zich genomen had deze te onderhonden en
te herstellen, de waterbedeeling aan de
inwoners van de gemeente te verzekeren,
en een zeker aantal angenten - fonteniers ---,- tf'r beschikking van de gemeente
te stellen1 om de ongevallen te verhelpen
die zouden kunnen overkomen;
Overwegende dat het feit van die waterleiding te hebben gelegd niet met zlch
brengt dat de aanlegster na dat werk de
bewaking er over zon behouden hebben;
Overwegende dat de omstandigheid, dat
de aanlegster den last heeft op zich genamen de waterbedeeling te verzekeren aan
cle inwoners van Evere en de buizen te
onderhouden en te herstellen, als bewijsmiddel van de bewaking over de waterleiding slechts zou kunnen in aanmerking
komen indien vastgesteld werd dat de
aanlegster, wanneer ze zich van dien last
kweet, niet de aangestelde was van de
gemeente;
Overwegencle dat het arrest - ver van
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-75dergelijke vaststelling te doen, en dan
wanneer de aanlegster zich in haar conclusies voorstelde als de aangestelde van
cle gemeente - er op wijst dat eerste genoemde zekere harer agenten - fonteniers - ter. beschikking van de gemeente
moest stellen om de gebeurlijke ongevallen te verhelpen en dat, luidens de overeenkomst onder partijen gesloten, al de
cliensten door aanlegster voor de gemeente
gepresteerd, onder toezicht dezer uitgeo_efend waren ;
Overwegende dat het arrest van 20 Mei
19-U - om de aanlegster te hebben veroor·deeld krachtens artikel 1384, alinea 1, van
het Burgerlijk Wetboek, en om, niettegensta.ande de ontkenningen dezer, slechts
op feiten te hebben gewezen die niet doen
blijken dat aanlegster, in rechte, de zaak
onderihaar bewaking 7AJU gehad hebbengezegde wetsbepaling schendt;
Overwegende dat de verbreking van bet
arrest van 20 Mei 1941 de verbreking medebrengt van dat van 8 .Juli 19-U, welk gewezen werd in uitvoering van het eerste;
Over den oproep ten einde tusschen te
komen en ten einde het arrest gemeen te
hooren verklaren, door de << Compagnie
intercommunale des eaux >> gericht tegen
de gemeente Evere :
Overwegende dat de- aanlegster een
rechtmatig belang erbij heeft de gemeente
Evere in het gecling te behouclen door ze
als partij in verbreking te betrekken ;
Dat de oproep ten einde tusschen te
komen en ten einde het arrest gemeen te
hooren verklaren ontvankelijk is;
Dat, daar de g·emeente Evere aldus als
1>artij in verbreking betrokken is, de verbreking van de beslissing, die lwar als
borg veroordeelt, client bevolen; dat die
verbreking het noodzakelijk gevolg is van
de vernietiging der beslissing waarbij de
aanlegster wordt veroordeeld. jegens de
benadeelde eigenaars ;
Om die redenen, en zonder dat er rekening Client g·ehouden met de andere redenen van de voorziening van de « Compagnie intercommunale des eaux )), het Hof
voegt de voorzieningen samen, verwerpt
~e van de gemeente Evere, veroordeelt
deze laatste tot de kostenrnet inbegrip van
de registratierechten van het onderhavig
arrest, tot een vergoeding van 150 frank
jegens de echtgenooten Van Rensbergen
en de echtgenooten Mullebroeck, en tot
een tweede vergm~cling van 150 frank je- gens de << Compagnie intercornrnunale des
eaux >> ; clit gedeelte van de beslissing gemeen verklarende aan de opgeroepene in .
tusschenkomst; verbreekt de beide bestreden arresten voor zoover ze uitspraak gedaan hebben op de hoofdvorderingen van
tle echtgenooten Van Rensbergen en van
d-e echtgenooten Mullebroeck fegen de
" Compagnie intercomrnunale des eaux >>
en op de vordering tot vrijwaring ·van

deze tegen de gemeente Evere; 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 arresten; veroordeelt de echtgenooten Ven Rensbergen en
de echtgenooten Mullebroeck tot de
kosten betreffende de voorziening van de
« Compagnie intercommunale des eaux >>
en de gemeente Evere tot de kosten van
den oproep in tusschenkomst; verwijst de
zaak aldus omschreven naar het Hof van
beroep te Luik.
25 Maart 1943. - 1e kamer. _:_ V001'Zitter, H. Fauquel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Lambinet.
Gelijlcluidende conclttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal. - Pl. MM. De Winde, Marcq en
Van Leynseele.
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31 Maart 1943.

VERANTW00RDELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN:
SdHENDING VAN EEN BURGERLIJK RECHT DOOR
EEN ORGAAN VAN DEN STAAT (BEEEDIGD JAOHTWAOHTER.). REOHTSTREEKSOHE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN STAAT. VoOR'\oVAARDEN.

Opdat cle schencling van ee1t 1nwge1·lij k
1·eoht, gepleegcl doot· een orgaan van clen
Staat (te1· zalce een beeecligcl jachtwachte1'), hanclelencl in de uitoefening van
zt:,in be(l/ielving, clen Stant 1·echtstreeks
tot verantwoonleU.ilcheirl kunne verbitlcle!t, volstaat liet niet clat het schaclelijlc
feit 1·echtstreelcs verbancl hondt met de
.ambtsverrichtingen van clen agent of geschied is mutr aanleirlin{J van en ti.iaens clie amb.tsve1'1'ichtingen; vet·eisaht
is flat cle daad besta in een fotttieve of
wel . kwaadwillige uifivoering van een
daarl, welke cle agent, lc1·achtens zijn
eigen (1/m-bt lfet·echtigrl was of ve1·pl1cli t
wns te volbrengen. (Burgeri. Wetb., ar-

tikelen 1382 en 1383.)
{BELGISOHE STAAT, T. NEVENS EN ANDEREN._)
ARREST.

Gelet

op

het

bestreden

arrest

op

15 April 1942 door het Hof van beroep te

Brussel gewezen ;
I. Voor zoover de vporziening gericht is
tegen cle burgerlijk verantwoordelijke
parti.i Robert Desguin :
Overwegende dat die voorziening niet
ontvankelijk is; dat er inclerdaad, y66r
den rechter, tusschen den aanlegger en
den verweerder in verbreking, geen enkel
geschil bestond; dat er tusschen dezen
geen dagvaarding bestaat en dat zij tegen

elkander ge.en besluiten genomen hebben;
dat de bnitenzaakstelling van Desgnin
geen invloed heeft km:men nitoefenen op
cle tegen den Staat uitgesproken veroordeeling; dat de verbreking dier beslissing
dus voor deze van belang ontbloot zou
zijn;
II. Voor zoover de voorziening gel'icht
is tegen de burgerlijke partijen Charles
Nevens en anderen :
Over het tweede middel : schencling der
artikelen 1382, 1383 en· 1384 van het Burgerlijk Wetboek en schending van artikel 97 der Grondwet doordat het bestreden arrest den. Belgischen Staat heeft
beschouwd als aansprakelijk voor het
delict begaan door den partic1,1lieren beeedigden jachtwachter Heremans, om de
eenige red'en dat het delict door hem werd
begaan in den loop van en tijdens de uitoefening van zijn ambt als officier der gerechtelijke politie, en in rechtstreeksch
verband hiermede, dan wanneer, wijl het
niet ging om een aangestelde doch om
iemand bekleed met sommige kenmerken
van· het gezag, dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden weerhonden dan
indieu de particuliere jachtwachter bovendieu is opgetredeu binnen de perken der
macht hem toegekend door de hoedanigheid van officier der gerechtelijke politie,
en iudien bijgevolg de gelaakte daad werkeli-jk eeu daad <evan ziju ambt Jl is :
Overwegeilde dat nit lie vaststellingen
van het bestreden arrest alsook nit de
rechterlijke beslissingeu, w'elke vroeger
in de zaak werden gewezen, blijkt dat de
beeedigde. jachtwachter Heremans, aangestelcl door den Heer Desguin, in een
bosch, waarover, hij de bewaking had,
den genaamden Victor Nevens heeft
nchtervolg·d vermoedende dat deze zi9h
aan het wildstroopen overleverde, en op
hem vrijwillig eeu schot heeft gelost aau
cle gevolgen waarvan het slachtoffer bezweken is; dat de opvolgers van clit laatste zich bnrgerlijke partij hebben gesteld
teveus tegen den beklaagde)"Heremans,
tegen den Heer Desgnin en tegen den Belgischen Staat; dat het bestredeu arrest
Desgniu buiteu zaak heeft gesteld en den
beklaagde en den Staat hoofdelijk heeft
veroordeeld tot het herstellen van het
geleden nadeel ;
Overwegende dat, luidens het arrest,
die veroordeeling van den Belgischen
Staat hierop steunt dat ·de beklaagde voor
zoover hij beeedigde wachter. is en optreedt om de jachtmisdrijven vast te stellen, een beambte of een orgaan van den
Staat is; clat, anderzijds, de door hem
begane strafbare daad rechtstreeks verband hondt met zijn ambt en voltrokken
werd op het oogenblik waarop en op de
plaats waar hij zijn ambt uitoefende; dat
het arrest daaruit afleidt dat de Staat
krachtens artikel 1382 van het Burger-

76lijk Wetboek rechtstreeks verautwoordelijk is voor de schadelijke gevolgen dier
daad;
.
Overwegende dat de bijzondere Jachtwachter door zijn eedaflegging de hoedanigheid verwerft van officier der gerechtelijke politie en alclus het orgaan der openbare macht wordt; dat wanneer een bnrgerlijk recht gekrenkt wordt door een
orgaan van den Staat, handelende in denitoefening van zijn ambt, de Staat zelf
de daacl van krenking heeft begaan en
rechtstreeks (lansprakelijk wordt;
Overwegende echter dat om die verantwoordelijkheid op te loopen het niet volstaat dat de schaclelijke daad in rechtstreeksch verband staat met het ambt van
den agent en dat die daad gesteld wercl
ter gelegenheid en in den loop van dee
nitoefening van het ambt; dat het ten
laste gelegde feit moet bestaan in een fontieve of bedrieglijke uitvoering van een
claad welke de agent, wegens zijn eigen
ambt, de macht of den plicht had te voltrekken;
Overwegencle dat nit het bestreden arrest
niet blijkt dat die voorwaarde in onderhavig geval volbracht is; dat het arrest
om den Staat aansprakelijk te stellen:
krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk
vVetboek, slechts op redenen steunt welke"
alleen genomen, niet volstaan om de toepassing dier bepaling op den aanlegger te·
rechtvaardigen, en alclns de in het midclel
bedoelde teksten schendt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening gericht tegen Robert Desgnin; veroordeelt den aanlegge~. tot de
kosten die daaraan verbonden ZIJn; verbreekt het bestreden arrest voor zoover
het den aanlegger veroordeelt tot schaclevergoeding en tot de kosten ten voordeele der burgerlijke partijen; 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; veroordeelt de verweerders tot de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
31 Maart 1943. ~ 2" kamer. - Voorzitte1· en ve1·sl111Jgeve1·, H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven advocaat generaal. - Pleitm·,
M. Veldekens.
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31 Maart 1943.

POLITIE V.AN DEN KOOPH.ANDEL.
MISDRIJF VOORZIEN BIJ ARTIKEL 5 VAN RET
BESLUIT-WE'l' VAN 27 OCTOBER 1939, GEBRACHT VOOR DE CORREOTIONEELE RECHTBANK DOOR EEN DAGVAARDING GEGEVEN VOQR
RET INWERKINGTREDEN VAN DE REOHTSPLEGING BEPAALD BIJ ARTIKEL 6 VAN RET BE-
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SLUIT VAN 27 JUNI 1942. - ZAAK ONBE- ' Dat het middel, in zijn eersten tak, in
PAALD UITGESTELD. - TWEEDE DAGVAARDING recht niet opgaat;
Nopens den .tweeden tak van het midNADAT DIE RECHTSPLEGING IN TOEPASSING IS.
GEBRACHT. - NIEUWE RECHTSPLEGING VAN del :
Overwegende dat aanlegger aanvoert
TOEPASSING.
dat hij gedaagd werd om te verschijnen
:wanneer een vervolging wegens rnisdrijf
voor de vacatiekamer, daardoor bedoetegcn a·rtilcel 5 van het besl~tit-wet van
lende de gewone vacatiekamer met drie
21 Ootobe1· 1939 gebmoht werd v66r de rechters;
.corrcctioneele ?'cohtbanlc door· een dagOverwegende dat de dagvaarding van
<vaa?·ding gegeven v661· het inwerlcing18 Augustus 1942 luidt als volgt «om te
.treden van de rcchtspleging, die voorverschijnen v66r de correctioneele rechtzien is bij ar·tilcel 6, § 2, van het besluit
bank, vacatiekl).mer met een rechter >>;
van 21 Juni 1942, en de 1·echtbanlc de
Overwegende dat die bewoordingen al.behandeling van de zaalc on,bepaald
len twijfel .uitsluiten; dat het middel, in
heeft uitgesteld, en warvneer de bezijn tweeden tak, feitelijken grondslag
Jclaagde opnieuw we1·d gedagvaaTd na
mist;
lbet in toepassing treden van deze
En overwegende (zonder belang);
rechtspleg·ing, dan rnoet deze r·cchtsOm deze redenen, het Hof verwerpt de
pleging wq,rden gevolgd. (Besl. van
voorziening; verwijst aanlegger in de
27 Juni 1942, wijzigend en aanvullend
kosten;
het besluit-wet van 27 October 1939,
31 Maart 1943. - 2" kamer. - Voor·z-itart. 6, § 2, en art. 9.)
te?·, H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. De Wilde.
(DE WINTER.)
Gelijlcl~vidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat geneARREST.
raul.
Gelet _p het bestreden vonnis, g·eveld
>OP 26 Augustus 1942 door de correctioneele rechtbank van Dendermonde, kamer
2" KAMER. - 31 Maart 1943.
bestaande uit een rechter, overeenkomstig
LANDELIJKWET.JJ.rtikel 6, § 2, van het besluit van OVERTREDINGEN.
BOEK.- 0VERGANG OVER EEN PRIVATEN WEG.
27 Juni 1942;
Omtrent het eenig middel van verbre-'- SLECHTS PRIVATE WEG OVER EEN GEDEELTE
king, aanvoerende dat de bijzondere kaVAN ZIJN BREEDTE. - 0VER(JANG OVER DIT
GEDEELTE. - KAN OVERTREDING UITMAKEN,
mer, door besluit van 27 Juni 1942, onbevQegd was aanlegger te vonnissen, ten
De
bij artilcel 81, 8°, vctn het Lcmdelijlc.eerste omdat aanlegger. reeds gedagvaard
wetboelc voo1·ziene ove1·tr·cding ver·eischt
werd op 27 Juli 1942 om te verschijnen
niet dat de weg private eigendorn weze
v66r de gewone vacatiekamer der rechtover· geheel zijn bTeedte : het 1·eoht orn
bank, en ten tweede, omdat hij op 18 Aute gaan over een gedeelte van zijn
_gustus gedagvaard werd om te verschijnen
b1'eedte, die publielc is, brengt niet het
v66r de vacatiekamer, en niet v66r de bijrecht rnede orn het ove·riue gedeelte te
.zondere kamer, ingesteld cloor besluit van
gebruilcen, dat p1•ivate eigendom is.
27 J uni 1942 :
Nopens den eersten tak van het middel:
(WILLEMS
EN QUIRYNEN, •r. ASSOCIATION DES
Overwegende dat de zaak, door bevel
PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE PULDERder raadkamer van 2 Augustus 1942, naar
BOSCH.)
de correctioneele rechtbank van Dendermonde werd verzonden; dat aanlegger op
ARREST (uiTTREKSEL).
17 Juli 1942 gedagvaard werd om te verGelet op het bestreden vonnis op· 2 Juli
:schijnen, op 6 Augustus 1942, v66r de gewone vacatiekamer met drie rechters; 1942 gewezen door de correctioneele rechtmaar dat die kamer op 6 Augustus 1942 de bank te Antwerpen, statueerende in graad
-zaak onbepaaldelijk verdaagde;
van hooger beroep;
Dat toen, ingevolge deze verschuiving,
Over het derde middel : schendiilg van
de aanlegger, door dagvaarding beteekend artikelen 10 en 12 van de wet van 10 April
op 18 Augustus 1942, v66r het vonnisge- 1841 op de buurtwegen, 97 van de Grandlrecht gebracht werd, de rechtspleging in- wet, doordat het bestreden vonnis, zonder
,gevoerd door artikel 6, § 2, van het be- te ontkennen dat de kwestieuze weg minssluit van 27 Juni 1942 wijzigende en aantens gedeeltelijk een openbare weg uitvullende de besluit-wet van 27 October maakte en dat, onder meer, tweede ver1JJ39, krachtens artikel 9 van dit besluit
weerster « een gedeelte van den openbamoest gevolgd worden; dat, derhalve, de· ren vveg had ingepalmd en de gracht zich
kamer bestaande nit een rechter, voorzien daarop bevindende gedeinpt had ten
bij voormeld besluit, regelmatig kennis einde hiervan te maken een private autoheeft genomen van de vervolging;
baan ll, eersten eischer niettemin veroor-

deelcl heeft uit hoofcle van overtrecling
ntn artikel 87, l:l 0 , van het Lanclelijk
W etboek, wanneer een bestaancle weg onsplitsbaar is ; wanneer bij gevolg eerste
eischer die het recht had over den openburen weg te rijden, ipso fcwto het recht
had den weg in zijn geheel te gebruiken
zonder een overtreding te plegen van artikel 87, 8°, van het Landelijk Wetboek :
Overwegende dat, zelfs inclien aangenomen wordt dat de beklaagde het recht
had over het gedeelte van de breedte van
den :weg te rijderi clat door de verweerster zoogezegd was ingepalmd, clan zou
hem lloegenaamd nog het recllt niet kunnen toegekencl worden om, zooals hij llet
geclaan lleeft, over llet overige gedeelte
van die breeclte te rijden, gedeelte dat,
naar de vaststellingen van den rechter,
private eigendom is;
Dat het micldel dus niet gegroncl is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voortiening; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
31 Maart 1943. - 2e kamer. - Voon:Uter en verslc~ggever, H. Fauquel, raadslleer waarnemend voorzitter. - Gelijkl·ttidende conclnsie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, advocaat generaal.
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OVEREENKOMS'I). VERBREKING VAN
EEN OVEREENKOMST. - SCHATTING VAN DE
SCHADE. - VERMOGEN VAN DEN RECHTER OM
REKENING TE HOUDEN MET NA DE VERBREKING
OPGEKOMEN ~'ElTEN.
Het door de ver'Mekhtg 'Van een contr·act
veroorzaakte nadeet moet niet noodzakelijk geschat worden op den dag van
de verbr·ek·ing; om de werlcelijlce schade,
ver'oorzaakt door· een vooratgaandelij k
bestaande tekortlcoming, te bepalen, lean
de rechter relcening hottden met cle feiten en omstancligheden, die zijn opgekomen na de ver·breliling en clie aan de
'ver-moedens, wellce men hem voorstelt,
aUe waarschijnlijkheid ontnemen.
,

(KEDERLANDSCHE HANDELSVENNOOTSOH. « GEURTS.JANSSEN ll, T. NAAMLOOZE VENNOOTSOHAP « LES
BOIS DE MINES ll.)·
ARREST (UITTREKSEL).
Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel geveld op
u Mei 1941;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1 der wet ·van 30 Juni 1931, betreffende den in-, uit- en doorvoer van
goederen, gewijzigcl door artikel 2 cler wet
van 30 Juli 1934; eenig artikel der wet
van 26 Juli 1935 tot goedkeuring van de
overeenkomst van 23 Mei 1935 tot instel-

'i8ling tusschen BelgHl en het Groothertogclom Luxemburg van een gemeenschappelijk regime in zake reglementeering van
den in-, uit- en cloorvoer; 1 van het koninklijk besluit van 30 Augustus 1939, betreffende den in-, uit- en doorvoer van
zekere goederen ; eenig artikel van het
ministerieel besluit van 30 Augustus 1939,
in uitvoering der koninklijke besluiten
van 28 en 30 Augustus 1939, waarbij de
uit-, in- en doorvoer van zekere goederen
onderworpen worden aaL: het voorafgaandelijk overleggen van een speciale mncll
tiging ; eenig · artikel der wet van 7 September 1939, houclende ratificatie van een
aantal koninklijke besluiten getroffen in
uitvoering van gezegde wet van 30 Juni
1931, gewijzigd bij cleze del. 30 Juni 1934;
1128, 1134, 1135, 1136, 1139, 1142, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 115:),, 1184, 1302,
1315, 1582, 1598, 1606, 1610, · 1611 en 1658
van het Burgerlijk W etboek; 97 der

Gronclwet, doordat het bestreden arrest
beslist dat het hierboven. koninklijk besluit en het ministerieel besluit becloelcl
del. 30 Augustus 1939, in hoofde van de aanstaancle verweerster, moesten beschouwd
worden als een onmogelijkheid om haar
verbintenis uit te voeren te rekenen van
1 September 1939, en dat dus, voor de
schatting cler schadevergoeding verschulcligd tengevolge van het verbreken van
het contract dd. 13 October 1938, geen rekening moest gehouden worden met de
hoeveelheden welke na 1 September 1939
nog moesten gelevercl worden, dan wanneer : 1 o de uitvoer van mijnhout niet
eenvouclig weg verboden is geweest door
het · koninklijk en het ministerieel besluit
van 30 Augustus 1939, maar eJ?.kel is onderworven geweest aan het voorafgaandelijk overleggen van een door het gouvernement afgeleverde speciale machtiging, waaruit voortspruit dat het geen
voldongen feit was dat de aanstaancle
verweerster in de volstrekte onmogelijkheicl zou verkeerd hebben haar verplichtingen uit te voeren, en clat de rechter
over den grond de beperkingen, op 30 Augustus 1939 aan den uitvoer van mijnhout
gesteld, niet mocht aanzien als een noodzakelijk geval van overmacht voor de
aanstaancle verweerster .. (schending der
hiervt>ren bedoelcle beschikkingen); 2° in
aile geval, de verbreking van het contract
vastgestelcl zijncle, op 5 April 1939 de
rechter over den grond zich op dien datum moest stellen om het door de aanlegster in cassatie geleclen nadeel te bepalen,
en clat, claar de aanstaancle verweerster
in gebreke was gesteld geweest, gebeurtenissen, voorgekomen na de verbreking, en
die zoogezegcl de overmacht zouclen uit. maken, niet meer mochten inachtgenomen
worden om de door de aanlegster verschulcligcle schadevergoeding te verminderen (schending van artikelen 1128, 1134,
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-791135, 1136, 1139, 1142, 1146, 1149, 1150, ling of geen enkel rechtsbeginsel den recll-·
1151, 1184, 1302, 1315, 1582, 1606, 1610, ter, gelast met het beramen der scllade
1611 en 1658 van het Burgerlijk Wet- door de verbreking van een contract veroorzaakt, verplicllt zich noodzakelijk op
hoek) :
Over de twee · samengevoegde onder- den dag der verbreking te stellen ; dat
zijn eenige plicllt is llet bedrag der
tleelen :
Overwegende dat het bestreden arrest scllade z66 te schatten dat het juist overhet vonnis a quo bevestigt in zooverre het ('enstemt met de gansche schade die werhet contrat, tusschen _partijen bedongen keiijk kon voorzien worden als gevolg der
op 13 October 1938, verbroken verklaart verbreking en die werkelijk ondergaan is
ten laste van verweerster in verbreking, geweest ;· dut, wanneer dient onderzocht
voor het niet uitgevoerd deel van den ·ver- te worden welke de werkelijke schade is
koop, en in zooverre het op 5 .April 1939, door een voorafgaand verzuim veroorzaakt, het vhem niet kan verweten worden datum der verbreking vaststelt;
Overwegende dat de verbreking van het. den, indien llij dienaangaande meer opcontract het recht op en de verplichting lleldering. brengt door de vaststelling van
tot die uitvoering wegneemt, welke het feiten en omstandigheden die a an· de verbehouden van het contract zou medege- moedens, welke men hem voorstelt, alle
bracht hebben, en dat het dienvolgens waarscllijnlijkheid ontnemen;
Overwegende dat uit deze bescllouwinniet verstaanbaar is dat verweerster, na
die verbreking, zich nog in gebreke zou gen volgt dat het middel feitelijken en
bevonden hebben den verkoop uit te voe- rechtelijken grond mist;
ren, in welk gedeelte het ook zij, noch
1 .April1943. - 1" kamer. - Voorzitter,
dat hare outlasting dienaangaande kon H. Fauquel, raadsheer waarnemend voorafhangen van. eene omstandigheid van zitter. - Verslaggever, H. Fontaine. · aard aan die uitvoering een hinderpaal Gelijkluidende conol1tsie, H. Roger Janste stellen;
sens de Bisthoven, advocaat generaal. Overwegende, trouwens, dat het bestre- Pl., HH. Simont en Veldekens.
den arrest de bestellingen die na 30 .Augustus 1939 nog moesten uitgevoerd worden, in geval er geen verbreking voorge2" KAMER. - 7 April 1943.
komen ware, niet als het voorwerp van
eene voortdurende verplichting beschouwt,
DOU.ANEN EN .AOCIJNZEN.- REGELdoch navorscht of het eigenlijk de verbre- 1° MATIG
PROCES-VERBAAL. - VASTSTELLING VAN
king is die aanlegster beroofd heeft van
EEN MATERIEEL FElT. - FElT DAT DE AGENllet voordeel dat, in de onderstelling het
TEN, DIE VERBALISEERDEN, WETTELIJK GELAST
contract behouden ware geweest, het recllt
WAREN VAST TE STELLEN. - PROCES-VERBAAL
deze bestellingen te eischen haar zou verHEEFT KRACHT VAN BEWIJS TOT AAN BET
oorloofd hebben te verwachten;
TEGENBEWIJS VAN ZIJN VALSCHHEID.
Overwegende dienvolgens dat, en in
strijd met wat het middel meent, het be- 2° REDENEN V .AN DE VONNISSEN
EN .ARRESTEN. - DoUANEN EN ACCIJNreik van het arrest niet kan zijn den
ZEN. - HOF VAN BEROEP STELT TER ZIJDE
schuldenaar van zijn leveringsverplichDE MATERJ:EELE VASTSTELLINGEN VERMELD IN
ting outlast te verklaren wegens h.eirEEN ·REGELMATIG PROCES-VERBAAL VAN HET
kracht, en dat het dienvolgens van belang
BESTUUR, ZONDER OP TE GEVEN DAT HET BEontbloot is na te gaan of de omstandigWIJS VAN HUN VALSCHHEID WERD GELEVERD.
heden door den rechter in aanmerking ge- BESLISSING NIET WETTELIJK MET REDENEN
nomen deze outlasting zouden gerechtOMKLEED.
'
Yaardigd hebben;
Maar dat het arrest, zich bekommerend 1 o De regelmatig opgemaalcte processenom aan aanlegster slechts de vergoeding
verbaal van de agenten der douanen en
van eene onbetwistbare schade toe te kenaccijnzen hebben bewijslcracht v661· het
nen, uit de schadevergoeding wegens de
gerecht, tot dat het tegeribewijs van
verbreking van het contract, het voordeel
hun valschheid i.s gelevm·d, zullcs beder leveringen, voorzien in dit contract
keffende al de materieele feiten die
Yoor het tijdperk na 30 .Augustus 1935,
deze agenten hebben vastgesteld en wetsluit; dat het deze beslissing impliciet
telijlc gelast waren vast te stellen (1).
steunt op de bindende b'eoordeeling dat,
(Wet van 26 .Augustus 1822, art. 239.)
te dien tijde, verweerster, zelfs indien zij 2° Is niet wettelijk met redenen omlcleed
zulks gewild had, wegens de gebeurtenishet arrest dat de vaststellingen versen, de voor de leveringen vereischte toemeld in een regelmatig, door de agenten
luting, niet had kunnen bekomen, en dat
dienvolgens de berooving van het op voor(1) Verbr., 24 Januari 1939 (Ar1·. Yerbr.,
hand door den aanlegger berekend voortleel, niet als een door de verbreking van 1939, biz. 24; Bull. en PAsrc., 1939, I, 43) ;
het contract berokkende schade voorkomt; en 8 Juni 1937 (A1-r. T'e1·br., 1937, biz. 57;
Overwegende dat geen enkele wetsll<>pa- Bull. en PASIC., 1937, 1, 175).

-80der dmtanen en aooijnzen opgemaalct
prooes-verbaal ter zijde stezt, zonder op
te geven dat het bewijs van de valsohheid van die vaststeUing1Yn werd gele1!erd; dan wanneer z·ij materieele feiten
bef1'effen wellce die agenten wetteUjlc
gelast waren vast te steUen (1).

(BESTUUR· VAN DOUANEN EN ACOIJNZEN,
T, MARCHAL.)
ARREST,
Gelet op het bestreden arrest op 31 October 1942 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Over het eenig middel tot verbreki;ug :
schending van. artikelen 233, 234 en 239
van de wet van 26 Augustus 1822, betreffende de inning van de invoer-, uitvoer-,
doorvoer- en accijnsrechten, alsmede van
het tonnegeld der zeeschepen, doordat het
bestreden arrest, alhoewel de procesE\enverbaal van de douanenbeambten, , wat
hun verrichtingen en de uitoefening van
bedieningen betreft, en aangaande wat
de verbaliseerende erkend hebben, v66r
de rechtbank geloof verdienen totdat de
valschheid ervan bewezen is, geweigerd
heeft rekening te houden met de gedane
vaststelling luidens dewelke de beklaagde
.(le wacht hield, dit, ·onder voorwendsel
dat dergelijke vaststelling buiten het gebied der vaststellingen gaat om in dat der
nfieidingeil te vallen :
Overwegende dat cle verweerder vervolgd werd omdat hij zich medeplichtig
gemaakt had aan een vervoer van sterke
dranken welke nit gedistilleerden alkohol
waren gemaakt en nit Frankrijk bedrieglijk waren ingevoerd, zonder geldige bescheiden;
Overwegende dat het ·arrest den verweerder vrijspreekt om de' reden dat,
eenerzijds, de processen-verbaal van de
beambten van het beheer slechts bewijskraclit hebben ·voor wover ze feitelijke
·yaststellingen behelzen, en dat, anderzijds,
de,, bevestiging van de douanenbeambten,
in het proces-verbaal, dat de verweerder
de wacht hield buiten het gebied der vaststellingen valt en tot dat der afieidingen
behoort;
Overwegende dat het proces-verbaal der
douanenbearribten Demolin en Gerrard dd.
28 Juli 1941 er op ·wijst dat deze, op
22 Juli 1941, hebben vastgesteld dat de
heer Desfosses in gezelschap van Fernand
Marchal, verweerder in verbreking, op de
plaats gekomen is waar zij op loer stonden ter lioogte van de Fransch-Belgisclie
grens ; dat, terwijl Desfosses zich in
Frankrijk begaf, Marchal, cUe het Bel(1)
1939,
.en 8
JJull.

Verbr., 24 Januari 1939 (Arr. Ye1·br.,
blz. 24; Bull .. en PASIC., 1939, I, 43) ;
Juni 1937 (A?T. Ye1·br., 1937, blz. 57,
en PAsrc., 1937, I, 175).

gisch grondgebied niet verlaten had, de
wacht hield op de diclltbij gelegen baan;
dat, daarna, Desfosses de grens overscllreed terwijl hij twee zakken droeg
waarvan hij een aan den verweerder toevertrouwde;
Overwegende dat de verbalisanten aldus
de stoffelijke vaststellingen hebben vermeld welke zij persoonlijk gedaan hebben; dat zij, door inzonclerheid in het
proces-verbaal te verklaren dat de verweerder de wacht hie[d, zicll beperkt ·hebben tot de vaststelling van een stoffelijk
f.eit dat in hun aanwezigheid voorgekomen is en dat zij gelast waren vast te
stellen;
·
Overwegende dat, luidens artikel 239
der wet van 26 Augustus 1822, de processen-verbaal der douanen en accijnsbedienden, betreffende hun verrichtingen en de
uitoefening van hun bedieningen, voor het
gerecht bewijskracht hebben totdat de
valschhekl ervan bewezen is wat de persoonlijke vaststellingen dier agenten betreft, 't is te zeggen , wat de materieele
feiten betreft welke die agenten hebben
vastgesteld en wettelijk gelast waren vast
te stellen;
Overwegende dat het Hof van beroep,
door den verweerder vrij te spreken, zonder er op te wijzen dat de valschheid van
de vaststellingen der verbaliseerende beambten in het proces-verbaal dd. 28 Juli
1941 bewezen was, de in het middel bedoelde wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
· arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Luik
en dat melding ervan zal gemaakt worden op. den kant der vernietigde beslissing; veroordeelt den verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te BrusseL
7 April1943. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Waleffe, raadsheer waarneniend voorzitter. - Verslaggever, .H. Fontaine. · Gelijklttidende oonclusie, H. Raoul Hayoit
de '.rermicourt, advocaat generaal.
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PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL. BESLUIT VAN 21: JUNI 1942. - 0PHEFFING.
VAN HET BEROEP, - BEPALING ENKEL VAN
TOEPASSING OP DE' BEKLAAGDEN DIE V66R HET
VONNISGERECHT WORDEN GEBRACHT MEER DAN
TIEN DAGEN NA 22 JULI 1942.
Artilcel 6, § 2, van het beslttit van 2"1 Juni
1942, lttidens hetwelk cle oon·eotioneele
'l"eohtbank, samengesteld uit een doo·r
den eerste-voorzitter vcm het Hot van
beroep aa1~getvezen 1·eohter, in laatsten
nanleg nitspraak cloet over de hem tet·
lcennis opgeflt·agen misclt-i,it,en, is slechts •

van toepassing op de beklaagden die
voor het vorwisgereoht werden gebraoht,
<loor reohtstreeksohe dagvaarding of
rloo1· clagvaarding na besohilclcing tot
·verwi.fzing, meer dan tien dagen na

.'32 htli .1942. (Besl. van 27 Juni 1942,
art. !J.J
(FERONT EN ANDEREN·, T. FURNEMONT
EN ANDER EN.)
AHREST.

Gelet op het bestreden 'vonnis op 10 Augustus 1!J42 door de correctioneele rechtbank te Hoei gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen verknocht zijn;
Over de onb·a11kelijkheid der voorzieningen :
Overwegende dat de aanleggers veroordeeld werden hoofdens overtredingen die
in de bevoegdheid vielen der correctioneele rechtbank;
Overwegende dat de bestreden beslissing, vatbaar zijnde voor beroep, luidens
artikel 199 van het Strafvorderingswetboek, niet door middel van voorziening
kan bestreden worden (Wetb. van Strafvordering, art. 407; wet van 4 Augustus
1832, art. 15, 1°);
Overwegende dat, in onclerhavig geval,
ten onrechte gewag zou gemaakt worden
van de afwijking aan voormeld artikel 199 gebracht door artikel 6, § 2, van
het besluit van 27 Juni 1942, krachtens
de wet van 7 September 1939 genomen;
Dat, inderclaad, eenerzijds, artikel 6,
§ · 2, · van het besluit van 27 Juni 1942,
luidens artikel 9 van hetzelfde besluit,
slecllts toepasselijk is op verdachten die,
meer dan tien dagen na den 22n Juli 1942,
door rechtstreeksche dagvaarding of door
dagvaarding ria beschikking tot verwijzing, y66r het vonnisgerecht worden gebracht;
Dat, anderzijds, de dagvaarding na de
beschikking van verwijzing aan aaniegger
DP 22 Juli 1942 werd beteekend;
Waaruit volgt dat de voorzieningen niet
ontvankelijk zijn;
Om die redenen, het Hof voegt de voorzieningen samen; verwerpt ze en veroordeelt de aanleggers tot de kosten.
7 April 1943. - 2° kamer. - Voorzittm·,
H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ferslaggeve1·, H. De Wilde. Gelijlcluidenrle oonotusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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KAMER. -

STRAFZAKEI'i. STUKKEN VAN EEN DI.JKO~IEND
ONDERZOEK BEVOLEI'i DOOR OPENBAAR
:\I~)!jiSTERIE. STUKKEN AAN DEN BUNDEL

1943.- 6

TOEGEVOEGD NADA'l' DE ZAAK IN BEI\AAD WERD
GES'rELD EN ALVORENS HET DE VEROORDEELING
IS ul'l'GESPROKEN. BESLISSING VERWI.JZEND NAAR DE BESTAN!JDEELEN VAN DEN BUNDEL.
SOHENDING VAN DE REOHTF.N DER VERDEDIGING.

TVanneer, gedurende het be·raarl, st·ulclcen
van een doo1· het openbaa1: ministe'l'ie
bevolen bijlcomend onde1·zoelc aan den
bunrlel werden toegevoegd, worden de
·reohten. van de ve1·decliging gesohonden
indien het vonnis van veroo·rdeeling
steunt op de bestanddi3elen van den
liundel, zonde1· de stttlclcen van het bijlcomencl onderzoek, als vreerncl aan de
rlebatten, ter zijcle te stellen (1).
(l!EN'l'JENS, T. ,OHEVIGNE EN ANDEUEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 6 Januari 1943 gewezen door de correctioneele
rechtbank te Neufchateau, zetelend in
graad van hooger beroep;
I. Aangaande de beslissing op de openbare vordering :
Over het tweede middel : schending der
rechten der verdediging, doordat de burgerlijke partijen, wanneer de debatten op
16 December 1942 gesloten geweest waren
en dat de uitspraak van het vonnis op
6 Januari 1943 vastgesteld geweest was,
in den bundel een tot de rechtl;mnk gericht verzoek hebben neergelegd alsook
het afschrift van een brief aan den heer
procureur des Konings toegestuurd, d~t
alles op 30 December 1942, en doordat de
procureur des Konings door de rijkswacht
op 30 December 1942 een onderzoek heeft
doen instellen, en op 4 Januari 1943 het
proces-=verbaal der rijkswacht aan den
bunclel heeft doen toevoegen, zonder dat
cle betichte eryan verwittigd werd dat
nieuwe stukken bij den bundel werden
neergelegd en zonder dat hem gelegenheid gegeven werd uitleg te verstrekl\en
vDoraleer het vonnis gewezen werd ;
Overwegende dat uit het bestreden vonnis en uit de stukken der rechtspleging
blijkt dat, de debatten gesloten en de
zaak in beraad behouden zijnde, de nitslag van een onderzoek, dat door het parlret op verzoek der burgerlijke partijen
bevolen werd, aan de rechtbank werd
medegedeeld en dat de burgerlijke partijen zelf de heropening der debatten hadden aangevraagd om de partijen toe te
Iaten er uitleg over te geven;
Overwegende dat in den tekst van het
vomll.s, dat zelfs het ver~ek tot herope-

7 April 1943.

RlDCHTEN VAN DE VERDEDIGING.

VERBR.,

~1

(1) Verbr., 30 Januari 11)40 (A.rr. Verb?'.,
1940, biz. 10; Bull. en PAs}:c., 1940, I, ~p) en
20 J uni 1939 (Ar•·. Verbr., 1939, biz. 186 en de
voetuot~:~,; Bull. en PASIC., 1939, I, 325).
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ning der debatten niet beantwoordt, niets
doet blijken dat de stukken va:o. dit bijkomend onderzoek door de rechtbank zouden beschouwd geweest zijn als vreemd
a an de de batten ;
Dat het vonnis integen<leel verklaart
dat de betichting bewezen is «door de
elementen van den bundel ll en het onderzoek ter terechtzitting gedaan ;
Dat het bestreden vonnis door aldus op
algemeene wijze << naar de bestanddeelen
van den bundel te verwijzen ll, op den
bundel in zijn geheel steunt;
Dat de rechten der verdediging alzoo
gNichonden geweest zijn ;
II. Aangaande de beslissing op de burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat de cassatie der beslissing op de openbare vordering deze medesleept van.de beslissing op de burgerlijke
vorderingen ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op bet eerste middel, bet Hof verbreekt
l•·1t bestreden vonnis; beveelt dat onderIHtvig arrest zal overgeschreven worden
up de registers der rechtbank van eersten
aanleg te Neufch1lteau en dat melding
ervan zal gemaakt worden op den kant
der vernietigde beslissing ; veroordeelt de
verwerende burgerlijke partijen tot de
kosten ; verwijst de zaak naar de correctioneele rechtbank te Aarlen in graad
van hooger beroep.
7 April 1943. - 2" kamer. - Voot·zitter,
H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorjilitter. - Vet·slaggever, H. Istas. - Gelijlcluidende concl~tsie, H. Raoul Hayoit
1le Termicourt, advocaat generaal.

~c rcumtt. --:- 7 April 1943."
BEVOEGDHEID EN AANLEG.- STRAFZAKEN. - VERVOLGING WEGENS MISDRIJVEN
VOORZIEN DOOR TITEL IX VAN BOEK II VAN
HET STRM<'WETBOEK. - MISDRIJVEN WAARVAN HET STRAFMINIMUM GEWI.TZIGD WERD BIJ
HESLUIT VAN 19 JUNI 1942. - GEWONE REGELEN BETREFFENDE DEN AANLEG VAN TOEPASSING.

De gewone regelen betrefj'encle den ftanleg
zijn Vftn toepassing op het vonnis gewezen over een ve·rvolg·ing ·ingesteld we_qens rnisfll"'ij·ven voorz·ien doo1· titel IX,
boelc II, van het Stt·atwetboelc, alhoeweZ
het .minirnwm van de st·rajfen, floor dit
Wetboelc gesteld, bi.i artilcel 6 van het
besl~tit vwn 19 Juni 1942 wenl gewijzigd
ten awnzien varv rUe misdrijven wellce
een t)(tanl, een 1''11!11 rl, een schaap, een
geit of een varlce'll bet·rejfen (1). (Wetb.

van Strafv., art. 11J9.)
(1) 'verge!. verbr., 27 Januari, ·10 .Februari
en 24 Maart 1943, supm, biz. 14, 37 en 64.

(PTIOCUREUR DES KONINGR TE LUIK,
'
T. Sl'IROUX.)
AHHEST.

Gelet op het bestreden vonnis op 24 December 1942 gewezen door de correctioneele rechtbank te Luik, kamer welke
overeenkomstig artikel 6, § 2, II, van !let
besluit van 27 Juni 1942 slechts uit een:
rechter bestaat;
Over ~e ontvankelijkheid der ·voorziening:'
'
Ov.Jrwegende (lat de verweerster bij het
bestreclen vonnis tot een correctioneele
straf veroorcleelcl werd om met behulp
vmi braak, van inklimming of van valsche
sleutels, bedrieglijk een schual) te hebben
weg·genomen dat aun, een ander toebellOort; clat dit misclrijf voorzien is bij
,artikelen 461 en 467 van het Strafwetboek;
Overwegende dat, luidens artikel 199
van het Wetboek van Strafvordering, de
op strafgebied gewezen vonnissen bij middel van hooger beroep mogen bestreden
worden·
Over~egende, weliswaar, dat artikel 6
van het besluit van 19 Juni 1942 tot beteugeling van de sluikslachting en den
onwettigen handel in vleesch, beschikten
dat, wanneer een misdrijf bedoeld bii
titel IX van boek II van het Strafwetboek hetzij het paard, een rund, een
schaap, een geit of een varken betreft,
de daders gestraft worden met een struf
die niet niinder dan een jaar gevangenis
mag bedragen, zelfs in geval van verzachtende omstandigheden, en dat artikel 11,
§ 1, van hetzelfde besluit in artikel 5 van
!let besluit-wet del. 27 October 1939 de· vermelding iillascht « de inbreuken omschreven of bedoeld bij het besluit-wet van
19 Juni 1942 ll;
Dat, anderzijds, luidens artikel 6, § 2,
II, van het besluit van 27 Juni 1942, gesteund zoowel op de wet van 7 September
1931J, waarbij aan den Koning bijzondere
machten worden toegekend als op artikel 5 der wet van 10 l\'lei 1940 betreffende
overdracht van bevoegdbeid. in om·logstijd, de correctioneele rechtbailk - kamer
welke slechts uit een rechter bestaat, .deze
aangewezen door den eersten voorzitter
van het Hof ·van ·beroep - in eersten en
lautsten uanleg beslist over ae inbreuken
becloeld bij artikelen i:i, 8 en !I van het
besluit-wet dd. 27 October 1939 ;
Doch overwegende dat, daar de regeleiJ:
nopens den aanleg in strafzaken rechtstreeks de werking van de rechtbanken
betreffen, de wet van 7 September 1939
de uitvoerende macht niet bevoegd maakt,
zoo!)Js blijkt uit buur tekst en haar voorbereidende werken, gezegde regelen. te
wijzigen;
Dat de Koning enkel de macht heeft
om gebeurlijk, in noodzukelijke en spoed-
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eischende gevallen tijdelijk er van af te
wijken, afwijking welke beperkt is tot bij
een bijzondere wet voorziene misdrijven
en dit met het oog op een der bij gezegde
wet l(.an 7 September 1939 bepaalde doeldnden:
·
bat {le afschaffing van het recht hooger
beroep in te stellen tegen vonnissen welke
door de correctioneele rechtbank gewezen
werden ter beteugeling van alle bij titel IX van boek II van het Strafwetboek
voorzien misdrijf, 't· is te zeggen, ter beteugeling van miscladen of wanbedrijven
tegen eigenclommen, wanneer het misclrijf
hetzij een paard, een rund, een schaap,
een geit of een varken betreft, geenszins
een eenvoudige afwijking is van de regelen over den aanleg· in strafzaken, afwijking welke beperkt zou zijn tot bij een
bijzondere wet voorziene misdrijven,
maar wel een wijziging van de gewone
wetgeving over den aanleg uitmaakt buiten het kader vallende van de wet del.
7 September :\,939 ;
Overwegende, ten andere, dat artikel 5
· d()r wet van, 10 Mei 1940 de secretarissengeneraal der ministeries niet toelaat
maatregelen te nemen die in strijd zijn
·met den grondregel van de strafwetgeving luidens welken de alleenrechtsprekende rechter, in zake li!isdrijven voorzien
bij gewone strafwetten, geen correctioneele hoofdgevangenisstraf in eersten en
laatsten aanleg mag uitspreken;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is (Wetb. van Strafv., artikel 407; wet van 4 Augustus 1832, artikel 15 1o) ·
Om 'die ~edenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; kosten ten laste van den
Staat.
7 April 1943. - 2" kamer. - Voot·zittet·,
H. Waleffe, raaclsheer. waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever, H. De Wilde. Gelijlclnidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat gene~·aal.
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KAMEit. -

7 April 1943.

1° OUDERLIJKE MAOH'l'. -

BEWARING

Vt\N DE KI~DEHE~T. RECH'l' VAK IJEZOEK . .._:_
DEEL VAN HET ~lECHT VAN DEWARING.

2° VERLATING VAN FANIILIE. -

HECHTELI.JKE
DOE'!' OVEH

BESLISSING

DIE

GEUITS!'RAAK

DE UI'l'OEFENING VAN HET RECH'_r

VAN DEZOEK VAN EEN KIND. - BESLISSlNG DIE
UI'J'SPRAAK IJOET OVER DE BEI\'ARI'\'G YAN HlcT
KIND.'_ WET VAN 20 Jl"LJ 1U2T.
1° Iiet 1·ecl1t van bezoek ten aanzien van

een kind is een on denleel van het reci1. t
van bewar·ing.
2° De gerechtelijice beslissing, die de ·u.itoetening van een recht van bezoek t·egelt, doet ttitspmak over de bewarinif

van het kind, zooctls deze te·rmen moeten vet·stadn ·worde'll in art-ikel 1 van ae
wet ',van· 20 Jn1i 1927.
(TOUSSAINT,

'1'.

'fOUHl\AY.)

A B. REST.

Gelet

op

het

bestreden

arrest

op

20 JU:ni 1942 door het Hof van ber0ep

te Brussel gewezen ;
Over het eenig midclel tot verbreking :
schending van artikel 1 der wet van
20 Juli 1927, toegevoegd aan artikel 369bis
van het Strafwetboek (art. 57 der wet
van 15 Mei 1912 op de kinderbescherc
ming), doordat het bestreden arrest de
aanlegster veroorcleeld heeft tot een gevangzitting van een maancl met opschorsing gedurende vijf jaar en tot een schadevergoeding van 500 frank jegens de burgerlijke parti~ Tournay, alclus ten onrechte op de beklaagde de beschikking
toepassende van dat artikel, dat het geval
bedoelt waarin uitspraak werd gedaan
over de bewaring van het kind, en !let
uitbreidende tot het geval hier in de zaak
waarin er, ten laste va;n de beklaagde en
ten voordeele van de burgerlijke partij
Toufnay, slechts werd gestatueerd over
het recht om dit kind te bezoeken :
Overwegende dat het recht van bezoek,
zooals het geregelcl werd door de uitspraak in kortgeding van 13 Februari
1941, waarvan het bestreden arrest den
inhoud overneemt, een verdeeling uitmaakt van het recht van bewaring;
Overwegende dat geclurende de uitoefening van het recht van bezoek de titularis
van dit recht tijdelijk een deel van het
recht van bewadng uitoefent en tijdelijk
zekere verplichtingeu op zich neemt van
den persoon aan wien de bewaring van
het kind is toevertrouwd ;
Waaruit volgt dat _de rechterlijke beslissing die uitspraak doet over de uitoefening van het recht om het kind te bezoeken, statueert over de bewaring van
dat kind, in den zin van die bewoordingen in artikel 1 der wet van 20 Juli 1927;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegencle dat de bestreden beslissing g·ewezen wercl op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
wenlen nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
,
En overvvegende dat, wat de burgerlijke
vordering betreft, de aanlegster tot staving harer voorziening geen enkel middel
inroept en dat llet Hof er ambtshalve
geen opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten. ·
·7 April 1943. - 2c kamer. - Voorzitter,
lL Waleffe; · raadsheer waarnemend voor-

-84WlJzing betr•eft, in de bij artikel 299 van
llet Wetboek van Strafvordering aangeduide gevallen, waarin krachtens deze
de '.rermicourt, advocaat generaal.
wetsbepaling, tegen die arresten een voorziening mag ingediend worden, v66r oe
eind]}eslissing ;
2" KA:viER. - 7 April 1943.
Overwegende dat de wetg·ever den termijn binnen ·tlenwelken de verklaring tot
1o HOI<' VAN ASSISEN. - ARREST VAll
verbreking moet gedaau wonlen op verVERWI.JZING.- VOORZIENING BINNEN DEN TER~
schihende wijze heeft bepaald, · naar g·eMI,JN \'AN 'l'Il!:N, DAGEN. DnAAGWIJD'l'E.
lang de verklaring geschiedt krachtens
20 HO"H' vAN ASSISEN. ARREST VAN artikel 416, alinea 2, of krachtens artikel 299; dat de beschuldigde, in het eerste
VERWI.JZING.- VOORZIENING BINNEN DEN TERgeval, krachtens de algemeene bepaljng
i\II.JN VAN VIJ~' DAGEN, BEPAALD BIJ ARTIvan artikel 373 (gewijzigd door de wet
KEL 29(i VAN RET WETBOEK VAN S•rRAFVORvan 3 J uli 1939), tien vrije dagen heeft
DERING. _:__ DRAAf1WIJD'J'E.
om zijn yerklaring te doen na den dag
1 o De voo·rziening tegen het an·est van
waarop het arrest hem beteekend werd,
verwi.jzi·i'!g naai· het Hot van c~ssisen,
daar het hem moest beteekend worden
i.ngecllen cl binnen cle·11 te-rrwijn vcm tien
vermits het in zijn afwezigheid werd g·ellngen, cknngt nnn het Hot vnn vel·7wewezen .(Wetb. van Strafv., art. 242) ; dat,
king het oncleJ·zoelc 01J van de schencling
in het tweede geval, de termijn vijf dagen
rte·JJ ~vetten bet·retfencle de be·voegcllwicl.
is na de verwittiging welke voorgeschre(Wetb. van Strafv., art. 416, al. 2.)'
ven is cloor artikel 296 van het Wetboek
2° De voorziening tegen het an·est vcm
van Strafvordering ;
ve·l"!vijzimg nnwr het Hot vwn ass·isen,
Overwegende dat de voorziening inge·ingecliena binnen den term·i)n van vijt
diend krachtens artikel 416, alinea 2, v66r
rlagcn te J'elcenen van de cloor clen vom·het Hof van verbreking het onderzoek
zitte·r vnn dit Hot gege·vm1 wa.aJ·sah7tmedebrengt van de wetten betreffende de
w·ing, cl1·angt cum het Hot van verbrebevoegdheid van het Hof van assisen, alsking het oncle·rzoelc op van !le nietigook van deze nopens de bevoegdheid van
heclen vennelcl in artilcel 299 VM1 het
de kamer van inbeschuldigingstelling in
lofTetboelc vn1i Stmfvo!·del·ing, alsmede
geval deze een geschil over de bevoegdvwn de nietigheclen die zottden volgen
heid heeft beslecht;
·nit het wiet-naleven van de latem wette·overwegende dat de voorziening ingelij ke bepalingen, die een op tegenspt·anlc
diend krachtens artikel 299 van het W.etaeho.ttden debat v66r de learner van inbeboek van Strafvordering v66r het Hof
8ahulcligingstelUng hebben voo.wesah!'evan verbreking het onderzoek medebrengt
ven en het geb1·uik van de talen hebben
van de bij deze wetsbepaling aangeduide
aet·egeld. (Wet van 19 Augustus 1920;
nietigheden, fnzonderheid (2° en 3o) onwet van 15 Juni 1935, art. 13.)
derzoek naar de schending·en der wetten
betreffende de samenstelling van de lm(ACHE.)
mer van inbeschuldigingstelling en van
deze betreffende de rechtsvormen welke,
ARUEST.
v66r die rechtsmacht, op straf van nietigGelet ob het bestreden arrest waarbij h1eid moe ten nageleefd worden; dat arti.de kamer van inbeschuldigingstelling van kel 299 nochtans moet geinterpreteerd en
het Hof van beroep te Brussel, op 9 De- toegepast worden rekening houdende met
cember 1942, den aanlegg·er naar het Assi-. de latere wetsbepalingen i:lie een bellandeling der zaak op tegenspraak hebben inge'senhof van Brabant verwijst;
Overwegende clat de toepassing van .het voerd v66r de kamer van inbeschuldiging·stelling
en er het gebruik der talen lwbbij alinea 1 van artikel 416 van het Wetr
boek van Strafvord~ring· uitgedrukt be- ben. geregeid ;
ginsel, wat al de arresten en vonnissen
Overwegende dat het bestreden arrest
betreft welke over de bevoegdheid gewe- aan den aanlegger beteekend werd op
zen zijn, ingetrokken is door de bepaling 9 Februari 1943 ; dat de aanlegger 's andevan alinea 2 van hetzelfde artikel ; dat rendaags ondervraagcl werd door den
{].e arresten van verwijzing naar het Assi- voorzitter van het Hof van assisen aan
senhof bevoegdheid toekennen; dat ze bij- wien hij op 12 Februari verklaard heeft
gevolg over de bevoegdheid gewezen zijn; zich in verbreking te voorzien; dat de
dat daaruit volgt dat. ze, krachtens het verklaring dus gedaan werd binnen de
hierboven bedoeld artikel 416, alinea 2,
tien dagen na dezen der beteekening en
v66r het eindarrest, voor voorziening vat- binnen cle vijf dagen van de ondervrabaar zijn;
ging;
Overwegende dat de toepassing van het
Ovel·wegende dat een der twee feiten,
beginsel van artikel 416, alinea 1, inge- die de verwijzing gemotiveerd hebben,
trokken is, wat dezelfde arresten vim ver- door de wet als misdaad omschreve}). ,is;
zitter. -

Verslaggeve1·, H. De Wilde. Gelijkluiclende conclusie, H. Raoul Hayoit
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dat het ander feit door de wet als wanbedrijf omschreven is; dat zij worden aangegeven als begaan in de provincie Brabant en als verknocht;
Overwegende dat het openbaar ministerie door de kamer van inbeschuldigingstelling werd gehoord ;
Overwegende dat het arrest gewezen
werd door drie raadsheeren, getal door
de wet bepaald;
Overwegende dat de aanlegger door de
kamer van inbeschuldigingstelling gehoord
werd in zijn middelen ontwikkeld door
zijn raadsman ; dat uit geen enkel stuk
blijkt dat de aanlegger of zijn raadsman
zouden beweerd hebben dat de bundel
niet ten minste tien. dagen v66r de verschijning op de griffie te humier beschikking werd gesteld ;
Overwegende dat, v66i· de kamer van
inbeschuldigingstelling, heel de rechtspleging daarin begrepen het verslag en de
vorderingen van het openbaar ministerie,
in het Fransch werd gevoerd; dat het arrest in 't Fransch gewezen werd; dat die
taal wettelijk gebruikt werd door de akten van het onderzoek;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
yoorziening; veroordeelt den aanlegger tot
de kosten.
7 April1943. - 2e kamer. - Voorzittet·,
H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. - l'et·slaggevet·, H .. Lambinet. -,-Gelijkluiderule conolusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.

1"

1\:A:HBR. -

8 April 1943.

HUUROVEREENKOMST. - Huun VAN
ROERENDE GOEDEREN. - TOEPASSING VAN DE
REGELEN BETREFFENDE DE HUUR. VAN ONROERENDE GOEDEREN, D!E NIET MET DEN AARD DER
ZAKEN STRIJDIG ZIJN. - HERSTELLINGEN.

De algemeene t·egelen, die van toepassing
zijn op de huurovereenkomst van om·oeren(le uoedet·en, en onaet· meer, de t·egel
die den verhuut·der verpUcht, gedur·ende
!len huurtijd, awn cle verhuurcle zctalc
a,l cle nooclige herstellingen, die geen
huttrhe·rstellingen zijn, te verrichten
zijn eveneens van toepassing op de huu:·
·van mettbelen, in zoovet· die regelen niet
strijdig zijn met clen aat·d ze!f det·
clingen.
(MOMMAEH!l'S,

'l'.

EOHTGENOOTF)N OOOL;BOON.)

.\RRES'l' (UI'l'TllEKSEL).
Gelet op het bestreden vonnis op
3() juni 1939 gewezen door de rechtbank
van eersten aanleg te -Brussel, zetelend
i:O:. graa<l vim hooger beroep;
·
qver den gtond :
Wilt het onderdeel van het middel be-

85 _:_
treft dat aan het bestreden vonnis verwijt te hebben beslist dat de regelen voorgeschreven bij artikelen 1719, 1720 en 1755
van het Burgerlijk Wetboek niet van toe-.
passing zijn op de huur van meubelen;
Overwegende· dat het Burgerlijk Wetboek geen bijzondere regelen bevat-betreffende de huur van roerende goederen;
Overwegende dat de verslaggever van
het Tribunaat dienaangaande uitleg gevende, gezegd heeft : « in het gebruik is
de toepassing van diegene der volgende
beschikkingen, welke gemeen zijn aan de
roerende en onroerende goederen, gemakkelijk ll;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
algemeene regelen van toepassing op de
huur van onroerende goederen, eveneens
van to.epassing zijn op de huur van de roerende goederen, voor zoover ze vereenigbaar zijn met den aard der zaken ;
Overwegende dat de verhuurder van een
onr.oerend goed verplicht is : den huurder
het genot van het verhuurd goed te doen
hebben zoolang de huur duurt; dat goed
te on:derhouden in zulken staat dat bet
kan dienen tot het gebruik waartoe liet
verhuurd is; en aan die goederen, gedurende den huurtijd, alle herstellingen te
doen die mochten noodig worden, behalve
de huurherstellingen, en nog zijn deze
niet ten laste van den huurder, wanneer
ze slechts door ouderdom of toeval veroorzaakt zijn;
Overwegende dat het in den aard zelf
van het huurcontract Iigt dat de verhum·der den huurder het genot doet hebben
van de verbum·de goederen ;
Overwegende dat de verplichting te herstellen slechte een toepassing is van de
verplichting te doen genieten;
Overwegende dat, .in de zaak, op geen
enkel reden wordt gewezen afgeleid uit
den aard der zaken, waarom (I.e verplichting te herstellen, door de wet aan den
verhuurder van een onroerend goed opgelegd, niet zou bestaan voor den verbuurder van meubelen;
Overwegende dat de verplichting ·de
zaak op- het einde van de huur terug te
geven, verplichting door den rechter over
den grond ingeroepen, geen verband beeft
met de verplichting te herstellen, en zoowei op den huurcler van onroerende goederen als op den huurder van meubelen
weegt;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis,
door te statueeren zooals het deed, de in
bet middel bed_oelde artikelen 1719, 1720
en 1755 v·an het Burgerlijk Wetboek geschonden heeft;
8 April1943. - 1e kamer. - Voot•zitter,
H. Jamar, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. - Geli.flcluidende conoZusie,_ H. Roger J'anssens- de Bisthov(m,
advocaat generaal.
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vulcl cloor artikel 2 van llet . ]Jesluit-wet
van 11 Mei 19-40, en het lliervoren aangc'BEROEP. - STnAFZAKEN. - Sr.riKSLACHllaald besluit van 19 Juni 1942; dat dit
laatste besluit eveneens genomen is bij;
TERIJ EK OI>WI•;TTiliE HANDEL lli \'LEESCH. een:slniclende beraadslaging der secretari;;c
VoNNIS VAK -connl~c·rroNEELE REC:H'l'BANK SA~
:MENOESTELD UI'r }~EN HECH'l'EH. BEROEP
sen-generaal van de ministeries;
Waaruit volgt dat, bet vonnis a quo in
XIE'l' O:-YJTANIO~LJ,JK.
laatsten aanleg gewezen zijnde, bet beIs niet ontvanlceUjlc het bemep ·i'llgesteld
streden arrest, door llet booger beroep
tegen een vonnis gewezen dooT de co1:tegen dat vonnis ontvankelijk te verkla1·ectioneele rechtbank, lmme1' nwt een
ren, de in bet middel bedoelde wetsbeparechteT,. overeen kO'Instiu het bcsluit van
lirigen geschonden beeft;
~7 Jttni 1942, en 1t'itspmalc doende over
II. Wat de voorziening aangaat van.
een ve1·volging wegens Rl1tilcslachterij
H. Gailly, echtgenoote Weverborgh :
en onwettiuen hnnclel ·in deesch. (Bcsl.Overwegende dat, daar het bestreden
wet van 27 October 1939, artt. 5 en 10,
arrest, wegens de bierboven uiteengezette
§ 2, I en II, gewijzigd bij besl. van
reclenen vernietigd is, die voorziening
27 .Tuni 1942; besl. van 19 Jnni 1942.)
van belang ontbloot wordt;
Om die reuenen, bet Hof, uitspraak
(PROCUREUR GENEHAAL n; BRTJSSEL, T. GAILLY.)
tl·oencle over de voorziening van den beer
procuretu' gerieraal, verbreekt het bestreARREST.
den arrest; beveelt dat onderbavig arrest
zal overgeschreven worden op de registers
Gelet up liet bestrec1Pn arrest op 22 Ocvan bet Hof van beroep te Brnssel en dat
tober 1H-!2 door llPt Hof van beroep te
melding ervan zal gemaakt worden op
Brussel gewezen ;
den kant der vernietigde beslissing ; verI. Wat de voorziening van den procur'em· gerwrn nl bij llet Hof van beroep te oorcleelt de verweerster tot de kosten; zegt
dat er geen nanleiding tot verwijzing beBrussel !Jetreft :
Over llet ePnig miclclel : schenr1ing van staat; en, uitspraak doende over de voorartikel 6 van bet besluit van 27 .Tnili 1942 ziening van H. Gailly, verwerpt ze, veroorcleelt de aanlegster tot de kosten.
tot wijziging en aal!VUllil!g vail de besluitwet van 27 October 1930 betreffendc de
14- "April1943. - ze !ramer.- Yoo1·zitter,
bevoorraCiing \•an het land, doordat het _ H. Waleffe, raadsbeer waarnemend voor-.
bestreclen arrest. het IJOoger beroep van zitter. - Ye·rslagge1Je1·, H. Lambinet. den · beklaagdc~ ontvankelijk verklaard Geli.ikluidencle conclitsie, H. Roger Jansc
beeft, dan wanneer gezegcl artikel 6 zegt sens de Bisthoven, aclvocaat genei:aal.
dat de recbter in eersten en boogsten aanleg beslist over al de bij betn aanbangig
gemaakte inbreuken :
.
·Overwegende -dat de verweerster door
KAMElL 14 April 1943.
eene der kamers van de rechtbank van
eersten. aanleg te Brussel, kamer welke OVERTREDINGEN. - LANDEIMK WE'l'~
slechts nit een rechter bestaat, veroorBOEK. -- DIEREN LATEN LOOPEN OP EEN ANdeeld 1 werd tot een gevangenisstraf ·van
DERS EIGENDOM. - BEGRIP.
een jaar wegens misclrijf voorzien bij arO~ert1·eeclt
artikel 88, 3°, van het Lwliiletikel-4 van het besluit del: secretarissenlijlc Wetboek, hij die zi.in vee ot gevo,
generaal van het ministerie van landbouw
- fielte ·zaat ronclloopen op een st11-lc grand;
en voedselvoorziening en van bet minisdat zijn eigendom is, nWM' wcta1''1!a-n
terie van jtistitie (ld. 19 Juni 1942, tot behet genot aan een ander behoort. (Lanteugeling van de sluikslacbting en den
delijk Wetb., art. 88, 3°.)
onwettigen handel in vleescl!;
Overwegende dat het beslnit van 27 Juni
(LAGROTJ, T. DlcLSAME, HURGERLJ,JKE PA1lTIJ.)
1942, genomen bij eensluidende beraadslaging van de secretarissen-generaal der
ARREST.
ministeries, en da t in zijn inleiding de
wetten van 10 Mei 1940 en van 7 SeptemGelet op bet bestreden vonnis op 4 Deber 1939 inroept, in zijn artikel 6, § 2, II,
cember 1942 g·ewezen door de correctio7..egt dat de rechter, bevoegd om uitspraak -neele reclltbank. te Luik, zetelend in graad
te doen over de bij artikelen 5, 8 en 9 van
van· booger beroep;
de beslnit-wet van 27 October 1939 VOOl'Over de twee middelen samen, het eerziene inbreuken, cc ili eersten en boogsten ste : schending van artikelen 97 der
aanleg beslist over al de bij hem aanhan-· Grondwet, 1134 van het Burgerlijk Wetgig gemaakte iribreuken ll : •
hoek, 159, 408 en 413 van het Wetboek
Overwegende dat de iitbreuken tegen van Strafvordering, doordat de rechtbal).)r_,·
!Jet besluit van 19 Juni 1942 bedoeld zijn
bij bet vonnis, het gerecbtelijk contrac~
bij artikel 5, litt. I, van bet besluit-wet heeft geschonden door kennis te neJl1eii
van 27 October 1939, inzonclerbeid · aange- van een. ander feit dan datgeen dat door
ICAHlm. -

ze

-87.de dagvaarding op verzoek van het openbaar ministerie was aanhangig gemaakt
geweest; het tweede : schending van artikelen 9 en 97 der Grondwet, 537, 544 en
1162 van het Burgerlijk Wetboek, 159, 163,
191, 211, 193 en 413 van het Wetboek van
Strafvordering, 88, 3°, van het Landelijk
Wetboek van 7 October 1886, doordat het
bestreden vonnis, bij toepassing van dit
laatste artikel, een feit heeft beteugeld
dat het niet straft :
Overwegende dat de aanlegger door
{leze twee middele.n staande houdt dat hij
niet mocht veroordeeld woi·den om zijn
kiekens te hebben laten rondloopen over
een grond waarvan hij eigenaar is, daar
artikel 88, 3°, sle<!hts van het rondloopen
van kiekens spreekt << over een anders
grond )) ;
Overwegende dat er zeer veel gelijkenis
bestaat tusschen artikel 88, 3°, van het
r,andelijk W etboek, eenerzijds, en an{lere
teksten, zooals artikelen 552, 6°, .556, 6°
en 7°, van het Strafwetboek, :irtikelen 87,
3° en 7°, 88, 2°, 5° en 13°, 69, 4°, en 90, 1°,
van het Landelijk Wetboek, anderzijds,
tekstEm die het komen op of den doorgang
over « een anders grond ll, hetzij van menachen, hetzij van dieren, alsook het feit
er dieren te laten of te doen grazen, betengelen;
_ Overwegende dat al deze laatste tek-sten er toe strekken sch"ade aan de bebo:uwingen te voorkomen en te beteugelen;
voor sommige der feiten waarover het
gaat, verschillen de straffen naar gelang
van den stand der bebouwingen (artt. 552,
6°, en 556, 6° en 7°, van het -strafwetboek,
87, 3°, van het Landelijk Wetboek) of
wel, doorgang over een anders grond is
slechts een inbreuk vanaf het oogenblik
waarop de grond bezaaid is tot wanneer
de oogst is weggehaald ;
Overwegende dat die onderscheidingen
volleclig gegrond zijn indien de teksten
waarover het gnat slechts de bebouwingen
moeten beschermen, doch dat ze niet nit
te leggen zijn indien die wetsbepalingen
bestaan oni de belangen van den eigenaar
te vrijwaren en den eigendom van den
grond te beschermen ;
Dat, bijgevolg, wanneer de hiervoren
aangeduide teksten van « een anders
grond ll spreken, dan daardoor verstaan
wordt niet een grond waarvan de eigendom aan den overtreder niet behoort,
cloch een grond waarvan de overtreder,
zelfs indien hij er eigenaar van was, het
genot niet heeft;
Overwegencle dat de redenen om de
woorden « anders land ll in artikelen 552,
u0 , 556, 6° en 7°, van het Straf:wetboek
en 87, 3°, van het Landelijk Wetboek
te interpreteerel). alsof ze beteekenden
« grolid :waarvan het genot aan een ander
behoort ll, ook gelden om de beteekenis te
bepalen van de uitdrukking « anders ei-

gendommen ll . welke voorkomt in artikel 88, 3°, van het Landelijk Wetboek;
Dat, inderdaad, deze bepallng, zooals
de vorige, tot doel heeft de bescherming
van de bebouwing en geenszins, de bescherming van den eigendom van den
grond; dat, even als in de andere bepalingen, de straffen veranderen naar gee
lang ·het feit plaats gehad heeft op naakte
gronclen of op bezaaide gronden of op
gronden :waar de oogst niet is :weggehaald;
Overwegende, eindelijk, dat artikel f\8,
3°, van het Landelijk Wetboek in de
plaats :werd gesteld van artikel 12 van
titel.II van-de landelijke :wet dd. 26 Sev'
tember-6 October 1791, :waarvan het den
geest heeft belwuden en dat aldu&
luidde : « De schade welke door allerlei
dieren veroorzaakt wordt op de eigendommen van anderen, zal betaald :worden
door de personen die het genot van die
dieren hebben, en, z<io ze insolvent zijn,
door dezen die ~r den eigendom van bezitten. De eigenaar die de schade ondergaat
heeft het recht de dieren in beslag te ne·
men.... Indien de schade :wordt veroorzaakt door gevogelte, van :welke soort
ook, mag de eigenaar, de bezitter of de
pachter die het nadeel ondergaat, de vogelen dooden, doch aileen op de plaats en op
het oogenblik der schade )} ;
Dat deze tekst, zooals artikel 88, 3o,
slechts uitdrukkelijk het rmidloopen van
dieren op «de eigendommen van anderen JJ bedoelde ;
_
Doch dat, door aan den benadeelden
bezitter en aan den benadeelden pachter
het recht te erkennen om de op hun velden achtergelaten vogelen te dooden, die
tekst klaar aanduidt dat, wat het inisdrijf uitmaakte niet bestond in een inb.reuk op den eigendom van den grond,
doch in een stoornis van het genot, veroorzaakt door het rondloopen van vreemde
dieren, .dat, daarenboven, artikel 3 .dier
hiervoren aangehaalde wet bepaalde dat
in zake veldmisdrijven een vergoeding
verschuldigd is aan hem die h~t nadeel
geleden heeft ;
'
Dat uit dit alles Yolgt dat het tweede
middel in rechte niet opgaat;
_
Dat, wat het eerste middel betreft, uit
de hiervoorgaande beschou:wingen blijkt
dat het bestreden vonnis uitspraak doet
over de betichting zelf welke aan den aanlegger. is teri .laste gelegd, dat het, bijgevolg, het gerec~telijk contract niet geschonden heeft ; ·
En overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging in
dewelke ere substantieele oj' op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
:werden nageleefd en dat de uitgesproken
~eroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die ,redenen; het Hof verwerpt .. de

-c-

vool'Ziening; .veroordeelt den aa:nJegger
·
t4 April t943. - 2° kamer. - Voorzittm·
en verslaggever, H. Waleffe, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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to GEESTRIJKE DRANKEN. -

Hms-

zoEKING TOEGESTAAN 'DOOR VREDERECHTER. TOELATING BETREFFENDE EEN BEPAALDE INH!CHTING, GEEXPLOITEERD DOOR EEN MET
NAAM AANGEWEZEN PERSOON OF DOOR ELK
ANDEREN PERSOON. WETl'ELIJKHEID VAN
DE HUISZOEKING OEDAAN IN ZOODANIGE IN.R.ICHTING, WIE OOK DE EXPLOJTANT WEZE.

2° GEESTRIJKE DRANKEN.- BEWIJS
VAN RET MISDRIJF.

to Wanneer, bij de door den vredereohter
tot huiszoeking verleende toelating, die
een bepaalde inrichting berloelt, deze
im·ioMing wot·dt aangewezen als zijnde ueewploiteet·d door een ?net naam
aangewezeit persoon of doot· ellc anderen
persoon, dan is cle huiszoeking t·egelmatig indien zij gedann wordt in de nangewezen int'iohtin.q, wie ook de ewploitant e·r vnn weze.
2° Is van belang imtb~oot en derhalve niet
ontvankelij k het mid del genomen ,uit de
onregelmatigheid vnn een prooes-verbaal; dat een misdrijf tegen de wet op
het . t·egime van den alpohol vaststeU,
wanneer de veroordeeling gestmmd is,
niet op het pt·ooes-vm·llaal, maar op de
door den opstellet· tet· tereohtzitting gedane 1'erklat·ing.
(JACQUES, 'l'. BESTUUR 'VAN h'INANCIEN.)
ARH)i:ST.

Gelet op het bestreden arrest op 12 December 1942 door ·het liof van beroep
Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : hieruit afgeleid dat noch de eerste rechter, noch het
Hof van beroep de nietigheid hebben aangenomen van een verwijzing van de dagvaarding luidende als volgt : « hetzij door
het misdrijf uit te voeren, hetzij door aan
de uitvoering ervan rechtstreeks te hebben medegewerkt ll, verwijzing door de
verbalisanten niet goedgekeurd; waaruit
volgt dat de betichting uitsluitelijk moest
slaan op het feit te hebberi gehandeld,
niet als mededader of medeplichtige, doch
als hoofddader :
. Overwegende dat de aanlegster vervolgd
was, met een anderen betichte, om, te
Brussel, op 21 Junl 1942 : A. 3 liter 8 deciliter alcobol van 50 graden Gay-Lussac

te

88'
voorhanden te hebben
"gehad zonder geldige bescheiden ;"B. slijtster zijnde van
ter plaatse te verbruiken dranken, sterke
dranken uit gedistilleerden alcohol voorhanden te hebben gehad 'in de lokalen
waarin de verbruikers toegelaten worden
en in de andere gedeelten van hun inrichting;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zoowel uit de door den eersten rechter
overgenomen bestanddeelen der zaak als
uit het v66r het Hof gedaan onderzoek,
afleidt dat de beklaagde, als huurster de1'
lokalen, persoonlijk de inrichting « Cafe
Riche ll geheeten uitbaatte; dat ze zirir
dus als hoofddader plichtig gema:akt heeft
aan de betichtingen A en B; dat het ver. der den tweeden beklaagde van de verc
volgingen ontslaat; dat daaruit volgt dat,
in aile geval, het ·middel van belang ontbloot wordt en, bijgevolg, niet ontvanke"
lijk is;
Ove1~ het tweede middel : schending van
artikelen 10 der Grondwet en 201 van de
algemeene wet van 26 Augustus 1822,
doordat de door den vrederechter verleende machtiging tot huiszoeking de gebouwen en aanhoorigheden bedoelde cc betrokken door M. Catier en door den houder van het cc Cafe Riche )) of door allen
anderen persoon ll, dan wanneer M. Ontier op dat adres volstrekt ong·ekend' is :
Overwegende dat de eerste rechter, naar
.. wiens redenen het bestreden arrest zich
op dat punt gedraagt, terecht hierop wijst
dat de huiszoeking, · welke gedaan werd
krachtens de machtiging verleend in de
in het middel herhaalde bewoordingen,
regelmatig was, vermits gezegde machtiging de huiszoeking toeliet in de hiervoren aang·ehaalde inrichting, wie ook de
uitbater ervan was; dat het arrest dus
noch artikel 10 der Grondwet, noch arti~
kel 12 der wet van 29 Augustus 1919 over
het ,regime van den alcohol, op ·de zaak
van toepassing, geschonden heeft;
Over het derde middel : schending van
artikele,n 233 en volgende van de alge~eene wet van 26 Augustus 1822, gewijZigd door de wet van 28 December ·19t2,
doordat het bestreden arrest aangenomen
heeft dat de verklaring van de aanlegster
mocht inachtgenomen worden, dan wan"
neer die verklaring· in het proces-verbaal
niet werd opgenomen door twee verbalisanten, dragers van hun aanstelling, overeenkoinstig dier bepalingen :
Overwegende dat het bestreden arrest
eerst vaststelt dat de ambtenaar die de
verklaring van de aanlegster heeft ontvangen en ze in zijn proces-verbaal heeft
opgeliomen, ter zitting der rechtbank den
inhoud van dat proces-verbaal bevestigd
heeft, en daarna daaruilo afleidt cc .dat d~
beklaagde de in dat stuk opgenomen verc
klaring wei gedaan heeft >>;
Dati het middel dus voorkomt als van

-89belang ontbloot en, bij gevolg, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.
14 April1943. - 2" kamer. ~ Voorzittm·,
H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, H. Lambinet. OeUjlcZ1lifZende concZttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaa1.
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1° VERKEJER. - VoORRANG. - HOOFD-·
WEGEN. - ARTIKEL 52 VAN RET KONINKLIJK
. BESLUIT VAN 1 FEBRUARI 1934, OPGEHEVEN
DOOR ARTIKEL 9 VAN RET BESLUIT VAN
8 JULI 1941.
2° VERKEER.
VOORRANG. - HoOFDWEGEN. - 0PENBAREN WEG WAAROVER EEN ENKELE SPOORLIJN LOOP'!'. - NIET llESCHOUWD
ALS HOOFDWEG.
1° A1·tikeZ 5i2 ·van het lcm1inklijk beslttit
van 1 Februari 1934, dat de wegen aanwijst, die in de gebouwde kpmmen aZs
hoofdwegen moeten worden beschouwd,
·is opgeheven door a1·tikeZ 9 ·van het besZuit der sem·etarissen-generaaZ van
8 Juli 1941.
2° Oncle1· cle heerschappij van het. besluit
rle1· seoretarissen-generaaZ van 8 Juli
19.11 zijn df! openban; wege-n waa1·over
een enlcele B1Jom·lijn loopt geen hoofdwegen. (Bes1. van 8 Juli 1941, art. 9.)

(DIEDEREN EN ANDEREN,

'f.

RAMi EN ANDEllEN.)

ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op ·! Juni
1942 gewezen door de correctioneele rechtbank te Verviers, zetelend in graad van
hooger beroep;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1, 9 en 10 van het 'besluit van
8 Juli 1941, tot wijzigirig van het algemeen reglement op de· ·verkeers'politie;
97 der GrondWe.t, doordat. het bestreden
vonnis den eersten aanlegger in verbreking veroordeeld heeft wegens inbreuk op
artikel 52, 5°, van het koninklijk besluit
van 1 Februari 1934 (Wegcode), na_ te
hebben beslist dat dit artikel van kracht
gebleven was sedert het van-kracht1worden van het besluft van 8 Juli 1941, dan
wimneer gezegd beslnit in zijn artikel 1
zegt dat al de van kracht zijnde voorschriften van het algemeen reglerilent betreffende de verkeerspolitie welke in
strijd zijn met zijn bepalingen ingetrokken zijn; dat hetzelfde besluit, in zijn
artikelen 9 en 10, nieuwe beschikkingen
invoert nopens den verkeersvoorrang en
nieilwe basissen legt om te bepalen. welke
wege:il voortaan als hoofdwege·n moeten

beschouwd worden; dat geen dier nieuwe
beschikkingen voorziet dat, in de bebouwde kommen, een openbaren weg waarop een spoorlijn loopt, hoofdweg is vel'geleken met een anderen openbaren weg
zonder spoorlijn en die niet in 't bijzonder in 't reglement bedoeld is, en dat, bijgevolg, het bestreden vonnis, zonder de
artikelen 9 en 10 van het besluit van
8 Juli 1941 te schenden, niet heeft kunnen
beslissen dat de tweede verweerder in
verbreking die in een beboliwde kom over
een .openbaren weg reed waarop een
spoorlijn loopt, den verkeersvoorrang genoot op den eersten aanlegger in verbreking die over een weg reed welke niet in
't bijzonder in 't reglement bedoeld is :
Ovel'wegende dat, luidens artikel 1 van
het besluit van 8 .Juli 1941, al de van
kracht zijnde voorschriften van het algemeen reglement, betreffende de verkeerspolitie, welke in strijd zijn met zijn bepalingen,. ingetrokken zijn ;
Overwegende dat artikel 52 van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934,
om de_ rangorde der open1Jare wegen en
den vei:keersvoorrang. te regelen, de openbare wegen opsomde welke, in de bebouw-de kominen, moesten beschouwd worden
als hoofdwegen, daaraan toevoegende dat
ze als hoofdwegim zouden beschouwd
worden « in de aangegeven orde ll ;
Dat, bijgevolg, die wegen hoofd- of
secundaire wegen waren, vergeleken met
den weg waarmede ze samentroffen, « volgens de rangorde welke hun in die opsom·
ming- was toegekend ll ;
Overwegende dat, integendeel, artikel 9'
van het nieuw besluit zegt dat, in d~
agglomeraties, de onder litt. a, b en eaangehaalde wegen hoofdwegen zijn <<met
gelijke belangrijkheid ll ;
Dat artikel 10 daaraan toevoegt dat bij
samentreffen van hoofdwegen van gelijke
waarde alsmede op openbare pleinen (welke niet meer bij de hoofdwegen gerangschikt zijn) (le ye1'keersvoorrang gegeven
wordt aan de bestuurders van voe:rtuigen
die van rechts komen;
Dat er, inzonderheid, ,geen onde:rscheid
meer bestaat tusschel.1 Q.e. wegen waar'op
een <lf twee spoorlijnen loopen ;
Waaruit volgt dat artikel 52 van het
besluit van 1 Februari 1934 ingetrokken
is als in strijd met de nieuwe bepalingen
van het besluit van 8 Juli 1941;
Overwegende dat ·het bestreden vonnis
- om zich uit te sp1'eken over de betich-tingen welke ten laste gelegd waren van
de twee beklaagden, de aanlegger in verbreking en den verweerder Qharles Haas
wier voertuigen op een splitsing elkander
aanreden - had moeten zeggen wie .van
deze twee bestuurders den verkeersvoor-rang genoot;
Dat het beslist i< dat de beklaagde Haas,
in een bebouwde ·i;:om op een openbaren

weg rijdende waarop een spoorlijn loopt,
-den verkeersvoorrang genoot op den beklaagde -, Diederen, aanlegger in verbreking, die over een weg reed die in het
reglement niet in 't bijzonder bedoeld is )) ;
Dat het bestreden vonnis aldus een in_getrokken reglementaire beschikking toepast;
Overwegende dat, bij gebrek aan voorziening van het openbaar ministerie, de
DP de publieke vordering gewezen beslissing jegens de verweerders kracht van
_gewijsde bekomen heeft;
Om die redenen, en zonder rekening te
houcTen met het tweec1e middel, het Hof
verbreekt het bestreclen vonnis behalve
voor zoover het uitspraak doet op de publieke vDrdering gericht tegen den beklaagde Haas en de burgerlijk verantwoordelijke partij Leopold Haas ; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
wo,rden op de registers der correctioneele
rechtbank te Verviers en dat melding er
van zal gemaakt worden op den kant der
gedeeltelijk vernietigde beslissing; legt de
kosten ten laste van de burg·erlijke partij ; verwijst de zaak aldus omschreven
naar de correctioneele rechtbank te Luik,
zetelend in graac1 van hooger beroev.
14 .April1943. - 2e kamer. - Voon~itter
en verslagge1Jer, H. Waleffe, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluiclende
conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocant generaal.
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FAILLISSEMENT. - VERKOOP VAN ONROER-ENDE GOEDEHEN VAN DEN GEFAILLEERDE. 0NROEHENDE GOEDEREN TWEE KAVELS VORMEND. - TOEGP:WEZEN YOOR EEN GLOBALEN
PRIJS. - KOOPER YEH.KLAAR'l', v66R SLUI'l'ING VAN PROCES-VERBAAL, DAT HI,J EEN KAVEL
YOOTI

ZICH EN EEN KAVEL VOOR EEN DER.DE

KOOP1'. - DERPE STE~I'l' TOE Il'i DEN KOO!', _ 0PBOD OP DEN HOO~'DPRI.JS YAN EEN ENKEL
DER LOTEN. - 0PBOD HELDIG.
W annee1· om·oerende goedet·en van een
uefailleerde, die twee kavels. vormen,
toegewezen wenlen aan denzelfden persoon voot· een _globalen pt"ijs, maar deze
pet·soon, ·v661' het sluiten en het teelceneti- vctn he{ p1·oces-verbaal van toewijzing ve'l'lcluurd heett de toewijzing van
een Twvel voor zich zelf te uanvanrden
tegen een bepaalden prijs, en cle toewijzing van clen flnderen lwvel voor het
overige van aen pr·ijs nan te nemen in
naatn vwn een rlercle, clien hij aflmvijst,
en clie veTklctfl1"t dflt hij in den koop
toestemt, clan is het opbocl enlcel gedaan
OZJ den hoofclpTijs van een aet· lcavels
_gelclig ten annzien vun adUcel 565 cler->Li;e( vwn 18 April .1851.
·

90
(TOBBACK, T. Mer BAUDOT, qq.)
ARREST.
. Gelet op het bestreden arrest door het
Hof van beroep te Brussel gewezen dd.
10 J anuari 1942 ;
Over het eenig middel tot verbreking :
schending van artikel 565 der wet van
18 .April 1851 over faillissementen, bankbreuken en uitstel van betalijlg, van artikel 47 der wet van 15 .Augustus 1854 op
de gedwongen onteigening, van artikel 68,
§ 1, 24°, der wet van 22 Frimaire jaar VII
(12 December 1798) op de registratie, van
artikel 159 van het koninklijk besluit
nr 64 van 3.0 November 1939 houdende. het
Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten, van artikelen 1134, 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, en van
artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest -:
Eerste onderdeel : na te hebben vastgesteld dat de onroerende goederen, afhangende van· het faillissement van den heer
Matheus, op 15 Mei 1939 op den derden
en laatsten zitdag van verkoop in een
enkel lot en tegen een globalen prijs werd
toegewezen, dit overeenkomstig· de bepalingen van het lastkohier dat den verkoop dier goederen beheerscht, het nieuw
opbod der genaamden Tremerie lleeft geldig verklaard, opbocl dat slechts op ·een
deel der toegewezen g()ederen sloeg, om
de reclen dat de kooper de door hem, in
blok . verkregen goederen verdeeld had
door voor een deel er van- commandverklaring te doen; dan wanneer : 10 « de
hoqfclprijs der toewijzing ll die, luidens
de wet als vertrekpunt moet genomen
worden om de geldigheic1 van het nieuw
opbocl· te bepalen klaarblijkelijk de prijs
is waartegen de te koop gestelde goederen
ein,delijk werden toegewezen en geenszins
de prijs die bekomen wercl door middel
van: q.ftrekking van een deel clier goederen
welke in het bezit bleven van den kooper
bij toewijzing clie door commandverklaring betreffende het ander deel, de goederen welke hem in een enkel lot wei·den
toegewezen in twee_ deelen verdeeld heeft ;
2° jegens de derclen, de commandverklaring van den aanlegger in verbreking
geenszins voor uitwerksel had dat hij,
ab ·in·it·io, 't" is te zeggen met terugwerkende k1;acht, door een anderen kooper
bij toewijzing vervangen wercl ;
Tweecle onderdeel : na te hebben vastgesteld dat de onroerende goederen, afhangencle van het faillissement van den
heer Matheus waren toegewezen geweest
op 15 Mei 1939 op den derden en laatsten
zitc1ag van verkoop in een enkel lot en
tegim een globalen prijs, nochtans gestatueerd heeft, ten S,Pijte van deze vaststelling die overeenstemt met het lastkohier,
waardoor de verkoop dier goederen beheerscht ,wordt, alsof die toewijzing _ge-

- i

'schied was in. twee _loten ell niet in een :
Overwegende dat, iii strijd met de in
11et middel opgenomen bewering, het arrest de geldigheid van het door de l?e·naamden Tremerie gedaan opbod met
.daarop grondt dat « cle aanlegger de door
nem in blok' verkregen goedei·en heeft
.verdeelcl ll ;
·
..
Dat het arrest integendeel vaststelt dat
.,, de overdracht van den eigendom der
Lwee koopen niet is geschied eerst op aanlegger en claarna op dezen laatste voor
een koop en op den genaamden Smets
voor den anderen koop ; dat deze over·dracht rechtstreeks en oi::tmidclellijk is ge·schiecl op beide koopers, ieder ten aan·:den Yan zijn koop ll ;
~ Overwegencle clat het ·arrest evenmin
:aanneemt dat « op den derclen en laatsten
·zitclag van den verkoop, de goederen in
•een enkel lot werclen toegewezen ll ; dat
het arrest er op wijst, clat, op voormelden
·zittlag, twee koopen tegen den globalen
prijs van 113.000 frank aan den aanlegg·er
-toegewezen werden ;
Dat, tl'ouwens, nit de aan het Hof regel~
matig voorgelegde stukken blijkt dat, in~lien, op den laatsten zitclag voor den
-verkoop, de « massa der twee koopen,
-tegen den prijs van 113.000 frank toegewezen wercl aan den aanlegger ll, ·deze
Iaatste v6or het sluiten van het proces-verbaal van toewijzing en de onderteekel.ling ervan verklaard heeft <H1en aankoop
te aanvaarclen, koop 1 voor hem .zelf
tegen 38.0()() frank en !wop 2 .tegen
65.000 frank voor en in naam vari Jan
·smets, aanwezig en er in toestemmencle ll ;
Overwegende clat, op grond van de vast-stellingen van b.et a1;rest, het Hof .van
beroep wettelijk hee'ft kunnen beslissen
dat het opbod, alleen in verband met den
hoofdi)rijs Vflll den ]l:0011 eBn door de ge1.1aamden Tremerie gedaan, geldig was ten
aanzien van · artikel 565 der wet van
18 April 1851;
Dat aldus de verder;e. overwegingen van
net arrest ten overvlo8de_ opgegeven wei'-clen;· ..
Waaruit volgt dat het middel gedeelte!ijk feitelijken grondslag mist, en, voor
het oVerige, niet ontvankelijk is, daar het
van· alle belang ontbloot is ;
,
Om die rerlenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de
kosten en tot een vergoeding van 150 fr ..
jegem; nen verweerder.
15 April19-!3. -1• kamer. --.:.·voo·rzitte·r,
H. Soenens, raaclsheer·waarnemend ·voorzitter. - Yerslaggever, H. Wouters. Gelijlclu.·irlende concltt8ie, H. Raoul Hayoit
-de Tel'micourt, advocaat · generaaL
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VONNISSEN EN ARRESTIDN. - BcnGERLLTKE Z.UcEN. vV ANNEER EEN ZAAK. lN
STAAT VAN WIJZEN r:,;,

Lt~idens

a1·tilceZ 343 van het Wetboelc van
BttrgerUjlce rechtsvo1·dering, is de zaak
in stant vnn. wijzen en lean de rechter·
uitsp1·nMc doen over den g1·ond, wctn1ieer iede1·e pn1·tij ter ten;chtzitting
heeft geconcluclee·rd over den grand, of
we1·d aangernannrl orn zulks te doen. ,
Wannee1· eene p£wtij slechts onvolledig
nntwoorrl gaf op den eisch van zijn
tegenstreve1·, ve1·hinrlert Zttllcs niet dat
de zanlc in sta.at van wijzen is, zoodra
die partij 1·egelmati[l wenl nangernaand
orn op den eisch te antwoonlen.
(BELGISCHE STAAT, T. LOMBARD.)
ARREST.

!

· Gelet op. het bestreden arrest op 20 Januari 1942 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
.
Over het eenig micldel : schending van
artikelen 97 der Grondwet, .1134, 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 77, 78,
79, 80, 148, 150, 462 en 470 van het Wetboek van Burgerlijke rechtspleging, door- .
dat het bestreden arrest, bij de bekrachtiging van het vonnis a quo, de vorderilig
van deu verweerder in verbreking gegrond verklaarcl heeft voor r,oover ze gesteund is op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, en de zaak naar de reclltbank van. eersten aanleg te Luik anders
samengesteld heeft verwezen om 'aldaar
tusscheri de partijen de betwisting te laten geschieden van het nadeel door Lom-· ·
bard geleden, dan wanneer aanlegger in
verbreking, v66r het Hof van beroep te
Luik, enkel besloten had tot de bekrachtigi,ng van het vonnis waarbij beslist was
geweest : dat de vordering alleen op artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek gegrond was; dat Potelle niet de aangestelcle vail den Staat was, en dat, bijgevolg, . de vordering. niet· gegrond was;
doordaf Iiet aldus het gerechtelijk contract en· de conclusies miskend heeft en
op tegenspraak over den grond der zaak
heeft gestatueerd, clan wanneer de aanlegger daarover geen besluiten had genomei:t :
Overwegende dat cle verweercler in verbreking v66r het Hof van beroep besloten
had << dat de Staat verantwoordelijk zou
verklaard worden voor de ongeoorloofcle
daad begaan door den onder-luitenant Potelle, om 't even dat deze als orgaan, als
aangestelde of als agent van den Staat
beschouwd wordt ll ; dat de verweerder
aldus zijn eisch steunde zoowel op artikel 1382 als op artikel 1384 van het. Burgerlijk Wetboek;
· >
,:,
Overwegeride dilt de StaaLbesloot tot' de

-92bekrachtiging van het vonnis a quo, dat,
de partij r~ombard van haar vordering
afwijzende, over den grond gestatueerd
had·
.D~t, aldus, de twee partijen, ter terechtzitting, over den grond hadden besloten;
Overwegende dat, luidens artikel 343
van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, de zaak in staat van wijzen is,
en de rechter uitspraak mag doen over
den grond der zaak, wanneer elke partij,
ter terechtzitting, over den grond besluiten genomen l1eeft, of aangemaand werd
om het te doen ; ·
·
Overwegende dat, ware het zelfs, volgens het stelsel van het middel, aangenomen dat, ·in cas~~. de Staat, door de door
hem genomen conclusies, den eisch der
partij Lon'lbard niet volledig heeft beantwoord, dit verzuim, voor het Hof van beroep de verplichting niet medebracht de
beslissing· over den grond der zaak uit te
stellen ; dat, inderdaad, bij de conclusies
welke door de partij Lombard regelmatig
werden genomen, de Staat werd aangemaand om den eisch van deze laatste fe
betwisten, en dat hij, bijgevolg, het zich
zelf moet wijten indien hij zulks slechts
onvolledig heeft gedaan;
Waaruit volgt dat het middel in rechte
11iet opgaat;
·
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens den verweerder.
29 April194S. -16 kall'ler.- Voorzitter,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Yerslaggevm·, H. de Cocqueau
des Mottes. - Gelijkluidende conclusie,
H. .Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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ECHTSCHEIDING. - QVERSPEL VAN DE
VROUW, NA HET NEERLEGGEN VAN HET VERZOEKSCHRIFT. --:- FEIT VERBAND HOUDEND
MET DE OORZAAK w,L\ROM DE MAN ECHTSCHEIDING AANVROEU. - BEWIJS VAN DIT
FEll' YOLDOENDE OM ECHTSCHEIDING TE STAVEN.
De echtscheiding kan wot·den toegestaan
O:!J het enkel bewijs van een feit van
ove·rspel van de v1·ouw, opgekomen na
de neerlegging van het verzoekschrift,
·indien dit feit betrelcking heett op de
oorzaalc waaro1J de man zijn eisch tot
echtscheiding heett geste1md.

(GILAIN,

'1'.

DUPONT.)

ARRES'r.
Gelet op het bestreden arrest op ;1:4 Januari 1942 door het Hof van beroep te
BruS8el gewezen ;

Over het eenig middel : schending van
artikelen 229, 2S1, 2S6, 241, en; in 't bijzonder, 241, alinea f, 245, 251, 262, en, in
't bijzonder, 262, alinea 4, 272, 27S, 274,
306, S07, 11S4, 11S5, 1S19, 1320, 1322, 1350,
en, in 't bijzonder, 1S50, so, en 1351 van
het Burgerlijk Wetboek, gezegde artikelen 241, · alinea 1, 245, 251 en 263, gewijzigd door artikelen 2 en 4 der wet van
14 December 19S5, tot wijziging van de
rechtspleging in zake van echtscheiding
en scheiding van tafel en bed; 61, en, ·in
't bijzonder, 61, S0 , 252, 25S, S4S, 875, 87&
en 881 van het Wetboek van Burgerlijkerechtspleging, gezegde artikelen 255, 875
en 876, gewijzigd door artikelen 14 en 40·
van het koninklijk besluit ll'' SOO van
SO Maart 19S6, tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de rechtspleging in ,burgerlijke zaken en in handelszaken, voor zooveel als noodig van artikelen 2 en 4 der wet van 14 December
19S5, en van artikelen 14 en 40 van het
hierboven bedoeld koninklijk besluit
nr SOO van SO Maart 19S6, doordat het
bestreden arrest ten bate van de aanlegster in verbreking de echtscheiding heeft
toegelaten, op grond, namelijk, van het
overspel door deze laatste begaan na het
neerleggen van het verzoekschrift waarbij
den aanleg tot echtscheiding werd ingeleid, en beslist heeft dat het bewijs der
vroegere feiten, alsook het bij vonnis van
19 Juni 19S9 bevolen bewijs, dat v66r dat
nieuw feit een verzoening heeft plaats
gehad, niet moesten geleverd worden :
Eerste onderdeel : onder voorwendsel
dat de aanlegster in verbreking, door de
verzoening in te roepen, impliciet zou
aangenomen hebben dat de grieven, welke
het nieuw feit voorafgingen, van grond
ontbloot waren, dan wanneer : 1 o de exceptie van verzoening alleen de ontvankelijkheid van de vordering aanbelangde en
geenszins de erke'nning van de ingeroepen
grieven in zich sluit (schending van artikelen 272 vap het Burgerlijk Wetboek, en
34S van het Wetboe4, van Burgerlijke
rechtspleging) ; 2° dat zulks hier des te
. meer het geval was, dat de aanlegster in
verbreking de tegen haar aangevoerde
feiten stelling ontkend had, in conclusies
welke ze in eersten aanleg v66r het /vonnis van 19 Juni 19S9 nam (schending van
de wijskracht van die akte van rechtspleging en bijgevolg van artikelen 1319, 1S20
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
waaruit volgt dat de rechter, op grond
van het nieuw feit door verweerder ingeroepen, de echtscheiding ten voordeele
van dezen laatste niet mocht toelaten
(schending van artikelen 229, 2S1, 236, 273
en 274 van het Burgerlijk Wetboek,. en
6S, S0 , van het Wetboek van Burgerlijke
rechtspleging);
'.rweede onderdeel : onder voorwendsel
dat de eorrectioneele'veroordeeling wegens

-93-QVerspel uitgesproken, gewijsde medebrengt van de verwerping der ~xceptie
van verzoening, welke tegen den elSch tot
echtscheiding wegens overspel werd opgeworpen, indien die veroordeeling tusschen
gekomen is na de feite~ wel!re werden
ingeroepen als de verzoemng mtmakende,
<Ian wanneer, bijaldien de rechtbank, zooals in onderhavig geval, v66r het overspel
uitspraak gedaan heeft over ~e exc~ptie
van verzoening, door een vonn1s te WIJzen
waarbij een onderzoeksmaatregel werd
bevolen, dat vonnis niet kan ingetrokken
worden, en dat ove:c den grond der zaak
niet kan gestatueerd worden v66r dat de
.<Jnderzoeksmaatregel werd uitgevoerd
{schending van artikelen 241, 245, 274,
1134, 1135, 1350 en 1351 van het Burgerlijk
Wetboek 252 253 en 343 van het Wetboek
van Bu~gerlijke rechtspleging), zoodat,
ingeval de exceptie van verzoening wordt
aangenomen, de echtscheiding slechts kan
toegelaten worden na het i~stell~n va~
.een nieuwe vordering (schendmg van artikelen 229, 231, 236, 272 en 273 van het
Burgerlijk Wetboek, en 61, 3°, va~ het
Wetboek van Burgerlijke rechtsplegmg) ;
Derde onderdeel : onder voorwendsel
-dat in het proces ·tot scheiding van tafel
-en bed door de aanlegster ingesteld, de
verwee~der, steunende op llet nieuw feit
van overspel, bij tegenvordering, de ecllt:Scheiding te zijnen voordeele. had kunnen
vragen, dan wanneer . een eisch tot echtscheiding bij tegenvordering op een hoofdvordering tot scheiding van tafel en bed
niet kan ingediend worden, en dat, ten
.andere, in onderhavig geval, geen enkele
hoofdvordering tot scheiding van tafel en
bed v66r het Hof van beroep was aanhangig gemaakt (schending van artikelen 251,
262, 306 en '307 van het Burgerlijk Wetboek, 275, 876 en 881 van llet Wetboek
van Burgerlijke rechtspleging)
Overwegende dat het bestreden arrest
gegrond is namelijk op de vaststelling dat
het feit van overspel, door den eersten
:rechter ingeroepen, opgekomen is sedert
.het verzoekschrift werd neergelegd, en
betrekking heeft op den grond waarop de
€chtgenoot van de aanlegster . in verbreking steunt om de echtscheiding te vragen, en op de beslissing dat, in dergelijk
geval, de aanlegger in scheiding het recht
heeft dat feit te doen gelden, en dat dit
zelfde feit, alleen genomen, den eisch tot
echtscheidlng wettigt ;
Overwegende dat deze vaststelling en
deze beslissing, -die het beschikkend ge-deelte recbtvaardigen, niet bestreden wor-den door de voorziening, die alleen drie
andere_ en overbodige beweegredenen van
bet arrest bestrijdt ;
Overwegende dat bet middel, dat in zijn
-drie onderdeelen, tegen die beweegredenen
is gericbt · van be!ang ontbloot is, vermits
bet, zelfs 'gegrond,' de verbre:!ring van bet

beschikkend gedeelte niet zou kunnel't
voor gevolg hebben;
Dat bet middel dus niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens den verweerder.
29 April1943 .. -16 -kamer.- Voot·zittet·,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeTslaggevet·, H. Wouters. Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, a(lvocaat generaal.
·
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1° HUUROVEREENKOMST.
LANDEIGENDOM. - 0PZEGGING GEGEVEN DOOR VERHUURDER MINDER DAN TWEE JAAR VOOR RET
EINDE VAN DEN VOOR DE PACH'l' VOORZIENEN
'fERMIJN. - NIEUWE RUUR MET ONBEPAALDEN DUUR NEEM'l' AANVANG. - AARD VAN DEZE
NIEUWE RUUH.
2o HUUROVEREENKOMST.
LANDEIGENDOM. - HUUR MET BEPAALDEN TEHMIJN. - NIEUWE RUUR MET ONBEPAALDEN
DUUR. - VERMOGEN VAN DEN VERRUURDER
OM EEN EINDE TE STELLEN AAN RET GENOT
VAN DEN RUURDER DOOR OPZEGGING GEGEVEN
TEN MINSTE 'l'WEE JAAR V66R DEN VOOR RET
VERTREK GESTELDEN DATUM, ZELFS lNDIEN
RIJ OEDAAN WERD VOOR RET EINDE VAN D;EN
'fERMI,JN VOORZIEN BIJ DE RUUR MET BEPAAL~
DEN 'l'ERMIJN.

1 o De « nieu~ve hwut·

ll met onbepaalden
duur die, luidens artilcel 1776 van het
B2wgerlijlc Wetboelc, aanvangt bij het
einde van den termijn, voorzien do01·
de huuT met bepaalden dU1tr, wanneer
opzegging door den ·veThUUTder wen!
gegeven mindet· dan twee jaat· v66r dit
t;Jinde, is de voortzetting, krachtens de
wet, van het genot van het goed ten
vooTdeele van den huut·der en . ondet·
zekere voot·waarden. (Wet van 7 Maart

1929, artt. 7 en 8.)
*
2o W anneeT een huut·overeenlcomst met
onbepaalden duut· aanvang heeft genomen ovet·eenlcomstig aTtikel 1776 van het
B1wget·lijk Wetboek, lean aan het genot
't'an den huurder een einde w01·den ge,
steld door opzegging, die de verhuurde1·
geett, oveTeenlcomstig artikel 1775 van
het Burgerlijlc Wetlioelc, ten minste
twee jaar v66r den voor het vertrekgestelden datum, zelfs indien de opzegging gedaan is voor het verstrijlcen van
de hu1w met bepaalden termi_in.

(MOULIN EN ANDEREN, T. BLAISE.)
AHREST.
GeJet op )let bestreden ari·est op 29 Juni
1942 .gewezen door de rechtbank van eer-

-94sten- aanleg te Bergen, zetelenc1 in graad dat de verweerders, op 5 Juli 1941, de
van hooger beroep;
aanleggers opzegging hebben gedaan voor
Over de ontvankelijkheid der voorzie- den son November 194S;
ning :
Overwegel)-de dat, daar cle verweerders.
Overwegende dat, daar de aanlegster niet ten minste twee jaar v66r den SOn Nov66r den rechter haar buitenzaakstelling vember 1942 opzegging hebben gedaan"
zonder kosten had gevraagd en bekomen, luidens artikelen 7 en 8 der wet van
zij tegen het vonnis geen bezwaren kan 7 Maart 1929 een nieuwe vacht is ingeaanvoeren; dat, bijgevolg, haar voorzie- gaan, waaraan ze een einde hebben kunning niet ontvankelijk is;
nen stellen mits zij opzegging zouden doe-11
Overwegende dat de vt<rweenlers tever- ten minste twee jaar v66r het tijdstipgeefs aan het Hof doen opmerken dat het bepaald voor het vertrek (wet van 7 Maart
bestreden vonnis niet regelmatig aan het 19•2\J, artt. 7 en 8) ;
verzoekschrift zou toegevoeg(l zijn, om
Overwegende dat de wet van 7 Maart
reden dat het beteekend afschrift van de 1929, een afwijking uitmakende van het
uitgifte ervan niet eensluidend zou zijn grondbeginsel der vrijheid in zake oververklaard hetzij door den deurwaarder eenkomsten, in strikten zin client g·einterdie bet exploot opstelde, hetzij door vreteerd ;
M•r Demoustier,- die voor hen v66r de
rechtbank heeft waargenomen;
Overwegende dat de aanlegger den tekst
Overwegende, inderdaad, dat bet af- der wet uitbreidt, wanneer hij staande-·
schrift eensluidend verklaard en tevens houdt dat hem geen opzegging gelclig kon
geteekend is door << E. Dupont, _ loco beteekend worden v66r clat een nieuwe·
M•r Demoustier Jl, en dat het bewezen is pacht met onbepaalden termijn is ingedat de onderteekenaar een· pleitbezorger gaan, en dat hij aldus recht zou hebben
is, die zijn belet confrater vervangde ;
op een nieuwe huur van ten minste drie·
Over het e-enig middel tot verbreking : jaar, te beginnen van SO November 1942 ;.
schending van artikelen 1774, 1775 en 1776
Dat de bewoonlingen der wet dergelijk
van het Burgerlijk Wetboek (artt. 6, 7 recht aan den huurder geenszins toe-kenen 8 der wet van 7 Maart 1929 op de land- , nen; dat nit alinea 1 van artikelen 1775pacht), van artikelen 6, 11S1, 11SS, 11s4 en 1776 van het Burgerlijk Wetboek, geen 11S5 van het Burgerlijk Wetboek en wijzigd door voornoemde wet, blijkt dat
van artikel 97 der Grondwet, doordat het bij gebrek van de opzegging door den verbestreden vonnis de opzegging waardig huurder, ten minste twee jaar v66r bet
en geldig verklaard heeft, welke door de verstrijken van de pacllt met bepaalden_
verweerders op 5 Juli 1941 aan de aanleg- duur, deze << geen einde neemt Jl en dat
gers wercl gedaan VOOl' (\en SOn November het gebruik van het goed, door het feit
194S dan wanneer de aanleggers in ver- der wet, ten voordeele van ·den hmwderbreking een pachtcontract van negen jaar ver lengd is onder zekere modaliteiten ;.
hebbende, dat slechts op so November 1942 dat, indien die verlenging door artiverstre-ek, bij ontstentenis van regelma- kel 1776 « nieuwe pacht Jl geheeten wordt,
tige opzegging voor clien datum, recht daaruit lloegenaamd niet voortvloeit dat
verkregen hadden op een -nieuwe pacht de wetgever zou bevolen hebben dat die·
clie bij clen afioop van de eerste moest verlenging een duur van ten minste tweeingaan voor een onbepaalden termijn, jaar zou bedragen;
doch die, in het stelsel der wet, in feite,
Dat de wetgever enkel gewild heeft dat
niet mincler dan drie 'jaar mocllt bedra- bij de eerste in gebrnikneming van een
gen; alzoo wederrechtelijk den duur der landeigendom de duur der pacht niet miJJnieuwe pacht, waarop de aanleggers in cler clan negen jaar zou zijn, en dat !lE"
verbrekirig mocllten aanspraak maken, op partijen, na een gegeven opzegging, altijtT
een jaar heeft terug gebracllt en zijn be- over een duur van twee jaar zouden beslissing dienaangaande ten overvloecle schikken, de verllunrcler om een anderen
heeft willen wettigen door toe-passing van pachter, en de huurder om een anderen
zeker be-ding van het tusschen partijen landeigendom te zoeken;
gesloten pachtcontract, beding dat, welke
Overwegende, einclelijk, dat de aanlegook de zin en de draagwijdte ervan we- ger tevergeefs · de :verklaringen inroept
zen, wettelijk niet bij machte was om de welke door den minister van landbouw,
toe-passing te wijzigen ''an bepalingen der in den loop der voorbereidende werken der
wet welke van publieke orcle zijn, en be- wet van 7 Maart 1929, afgelegcl werden ;
trekking hebben op den duur der pacht en
Dat clie verklaringen, in de yerondercle opzegging welke nooclig is om er een stelling dat ze niet alleen het geval beeinde aan te stellen :
__ treffen waarin geen enkele opzegging·
Overwegende dat het bestreden vonnis werd gedaan v66r het verstrijken van den
vnststelt : dat de .pacht van landeigen- termijn bepaald in de pacht met bepaalclommen waarover de partijen waren over- den dnur, in strijd zijn met deze _van den
eengekomen, ingegaan is op SO November verslaggever van de centrale commissie·
19SS, om te eindigen op SO November 1942;
van· de Kamer van volksvertegenwoordi-

L~-

-95sen bij middel van beroep kunnen bestrellen worden ;
Overwegende, wel is waar, dat artikelen 6 en 7 van. het besluit van 19 Juni
1942 tot beteugeling van de sluikslachting
en den onwettigen handel in vleesch, beschikken dat, wanneer een misdrijf bedoeld bij titel IX van boek II van het
Strafwetboek, hetzij een paarcl, een rup.d,
een schaap, een geit of een varken, hetzij
vet ervan voortkomende betreft, de daders gestraft worden met een straf die
.niet minder dan een jaar gevangenis mag
bedragen, zelfs in geval van verzachtende omstandigheden, en dat artikel 11,
§ 1, van hetzelfde besluit in artikel 5
van het besluit-wet del. 27 October 193!l de
vermelding inlascht «de inbreuken on1schreven of becloelcl bij het besluit-wet
2° KAYliDH. - 3 Mei 1943.
van 1!l Jnni 1942 ll;
Dat, anderzijds, luidens artikel !i, § 2,
BEVOEGDHEID E)N AANLEG. - STHA~'
ZAKEN. - VERVOLGING OP GROND VAN EEN II, van het besluit van 27 Juni 1942, ge;\liSDRIJF YOORZIEN DOOR TITEL IX, llOEK II, steund zoowel op de wet van 7 SeptemVAN HE'l' S'l'RAFWET!lOEK.
MISDIUJ!' ber 1939 waarbij aan den Koning bijzonWIENS MINIMUMSTRAF GEWIJZIGD WERD DOOR dere machten worden toegekencl als op
RET llESLUIT \'AN 19 JUNl 1942. - GEWONE artikel 5 der wet van 10 Mei 1940 betrefREGELEN llETHEl'~'E~DE DJ<;N AANLEG \'AN TOE- fende overclracht van bevoegdheid in oorlogstijd, de correctioneele rechtbank PASSING.
kamer welke slechts nit een rechter bestaat, deze aangewezen door den eersten ·
De gewone regelen bet·reffe·nde den aanleg
zijn van toepassing OZJ het vonnis gevoorzitter van het Hof van beroep - in
wezen over een ve·l'·volg·tng ingesteld op
eersten en laatsten aanleg beslist over de
grond van een rn:isdrijf voorzien doo1·
inbreuken bedoeld bij artikelen 5, 8 en 9
titel IX, boek II, ·van het Stmtwetboelc,
van het besluit-wet dd. 27 October 1939;
otsohoon het minimtun van de st1·at, geDoch, overwegencle dat, daar de regelen
steld door dit Wetboelc, ·gewijzigd werd
nopens den aanleg in strafzaken reclltb·ij de artilcelen 6 en 7 van het besluit
streeks de werking van de rechtbanken
·van 19 Jttni 1942, in zoover het een
betreffen, de wet van 7 September 1939
paa1·d, een nmd, een sohaap, ·een geit,
de uitvoerende macht niet bevoegd maakt,
een vm·lcen ot het daa1·van voorlcomenzooals blijkt nit haar tekst en haar voorde ·vet betrett (1). (Wetb. van Strafv.,
bereidende werken, om die regelen te
art. 199.)
wijzigen;
Dat de Koning enkel de macht heeft
(YAN CAUWEXllEHGHE.J
om gebeurlijk, in nooclzakelijke en spoedeischende gevallen van clie regelen tijcleAHREST.
lijk af te wijken, afwijking welke . beGelet op het bestreden vonnis op 8 De- perkt is tot bij een bijzondere wet voorcember 1942 gewezen door de correctio- ziene misclrijven, en dit met het oog ov
neele rechtbank te Dendermonde uit- een der bij · gezegde wet van 7 Septemspraak doende overeenkomstig artikel 6, ber 1!l39 bepa~tlde doeleinden;
Dat de afschaffing van het recht om
§ 2, II, van het besluit van 27 Juni 1942,
tot wijziging en aanvulling der beshdt- hooger beroep in te stellen tegen vonnissen welke door de correctioneele rechtwet van 27 October 1939;
·Over de ontvankelijkheid van de voor- bank gewez~n werden ter beteugeljng van
alle bij titel IX van boek II van het
ziening :
Overwegende dat de aanlegger bij het Strnfwetboek voorzien misdrijf, 't is te
bestreden vonnis veroordeeld werd om be- zeggen, tel: beteugeling van misdaden of
drieglijk ongesmolten vet te hebben weg- wanbedrijven tegen eigendommen, wangenomen dat aan een ander toebehoort ; neer het misdrijf hetzij een paard, een:
dat dit misdrijf voorzien is bij artike- runcl, een schaap, een geit of een varken,
hetzij het vet er van voortkomende, be~
len 461 en 463 van het Strafwetboek ;
Overwegende · dat, luidens artikel 199 treft, geen eenvouclige afwijking is van
van. het W etboek van Strafvordering,- de de regelen over den aanleg in strafzaken,
afwijking welke beperkt zou zijn tot bij
in correctioneele zaken gewezen vonniseen. bijzondere wet voorzieue mis!lrijven,
maar wel een wijziging van de. gewone
wetgeving over den aanleg uitmaakt die
(1) Zie verbr., 7 April 1943, attpm, blz. 82.

· gers ; en dat ze niet kunnen opwegen tegen den tekst der wet ;
Waaruit volgt dat het bestreclen vonnis
door uit te spreken zooals het deed, geen
enkel der in het micldel bedoelcle wetsbepalingen geschonden heeft ;Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de am1leggers
tot·· de kosten en tot een vergoeding van
150 frank jegens de verweerders.
29 April1943. -1° kamer.- Voorzitte·r,
H. Soeliens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Vitry. - Gelijklttidende· oonolusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat gener;tal.

-96buiten het kader der wet dd. 7 September 1939 valt;
.
Overwegende, ten andere, dat artikel 5
der wet van 10 Mei 1940 de secretarissengeneraal der ministeries niet machtigt om
maatregelen te nemen die in strijd zijn
met den gr<mdregel van de strafwetgeving, luidens welken de alleen rechtsprekende rechter, in zake misdrijven voorzien bij gewone strafwetten, geen correctioneele hoofdgevangenisstraf in eersten
en laatsten aanleg mag uitspreken;
vVaaruit volgt· dat de voorziening niet
-ontvankelijk is (Wetb. v. S.trafv., art. 407;
wet van 4 Augustus 1832, ·art. 15, 1 o) ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
3 Mei 1943. - 2° kamer. - VoorzUter,
H. Hodi.lm, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggeve·r, H. De Wilde. GeUjklnidencle conclusie, H. Raoul Hayoit
<:le Termicourt, advocaat generaal.
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BEJVOEGDHEID EN AANLEG.- STRAF>ZAREN. - VERVOLGING WAARJN ZI.JN BEGREPEN MISDHIJYEN VOORZIEN DOOR DE ARTIKELEN 5, 8 OF 9 VAN RET BESLUIT-WET VAN
27 OCTOBER 1939 EN WANBEDRIJVEN GESTRAFT
DOOR RET S•rRAFWET!lOEK, ALLE VORMEND
;EEN GEREEL 0~' ZIJNDE ONDERLING SAMENRANGEND.
W anneer 'i-n dezelfdc ve1·volg'ing beg·repen
zijn en misclrijven voorzien door cle
artikelen 5, 8 of 9 van· het besluit-wet
1xtn 27 Octob1·c 1939, en misclrijven vom·J<:ien doo1· het Stratwetboek, die alle
.sc~men een ondeelbaar geheel vornwn of
met ellcancler same.nhangcncl zijn, clan
zijn de gewone 1·egelen betrefj'encle clen
.aanleg alleen van toepassing (1).

(RUSL<JT EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het vonnis, op 19 Augustus 1942
gewezen door de correctioneele rechtbank
van Dendermonde, karner welke uit een
rechter bestaat, overeenkomstig artikel 6,
{i 2, II, van het besluit van 27 Juni 1942;
Over de ontvankelijkheid der voorzieningen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
uitspraak doet over wanbedrijven voorzien bij artikel 5 van het besluit-wet van
(1) Zie verbr., 10 Februari en 24
.supra, biz. 37 en 6.4.

¥a~trt

1943,

27 October 1939 en tevens over wanbedrijven door het Strafwetboek gestraft;
hoogerbedoelde misdrijven samenhangend
zijn;
Overweg·ende dat artikel 6, § 2, II, van
het besluit van 27 Juni 1942 voor zoover
het bepaalt dat de alleenrechtsprekend
rechter, door den eersten voorzitter van
het Hof van beroep aangewezen, in eersten en hoogsten aanleg beslist over al
onder elkander samenhangende rnisdrijven welke bij hem aanhangig worden gemaakt, zelfs wanneer sommige dezer misdrijven niet voorzien zijn bij artikelen 5,
8 of 9·van bet besluit-wet van 27 October
1939, buiten het kader valt van de wet
van 7 September 1939, waarbij aan den
Koning J:mitengewone machten worden
verleend, alsook buiten de perken van de
bevoegcllleid welke aan de secretarissengeneraal der ministeries wordt overgeclragen door artikel !) der wet van
10 Mei 1940;
Dat, eenerzijds, inderdaad, dergelijke
bepaling niet een eenvoudige afwijking is
van de regelen over den aanleg in strafzakeu, afwijking welke beperkt zou zijn
tot bij een bijzonclere wet voorziene misdrijven, maar wel een wijzigiug of hervorming van de gewone wetgeving over
den aanleg uitmankt;
Dat zij, anderzijcls, in strijd is met de
grondregelen van de nationale strafwetgeving, te weten, clat de alleenrechtsprekend rechter, in zake misdrijven voorzien
bij de gewone strafwetten, geen correctioneele hoofdgevangenisstraf in eersten
en ·boogsten aanleg mag· uitspreken;
Overwegende dat nit die bescbouwingen
blijkt dat, wanneer dezelfde strafvervolging slaat en op misdrijven voorzien bij
artik()l 5, 8 of 9 van het besluit-wet van
27 October 1939, en op andere J;~J.isdrijven
tegen de strafwet, alle samen een,ondeelbaar geheel uitmakende of onder elkander
door een band van verknochtheid vereenigd
zijnde, alleen de gewone regelen over den
aanleg van toepassing zijn ;
Dat bijgevolg het bestreden vounis, luidens artikelen 199 en 226 van het Wetboek van Strafvordering voor hooger beroep vatbaar was, en dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn (Wetb. van
Strafv., art. 407; wet van 4 Augustus 1832,
art. 15, 1o);
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt cle aanleggers
tot de kosten.
3 Mei 1943. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Hodi.im, raadsheer ·waarnemend voor- ·
zitter. - Verslaggeve1-, H. De Wilde. GeUjlcluidencle conclusie, H. Raoul Hayoit
de Terrnicourt, advocaat generaal.
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10 BEROEP. STilAFZAKEN. VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, WIJDTE.

2o

BEROEP
DRAAG·

BEROEP. STRAFZAKEN. BETEEKENING VAN HE'l' BlcROEP AAN HE'l' OPENBAAR
MINISTERIE. NIET VEilEISCHT WANNEER
HET llEROEP INGESTELD IS DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE BIJ HET GERECHT DA'l' DE WSTRE·
DEN RESLISSING HEEFT GEGEVEN.

1 o H et be1·oep

V(l;/1. het open baar ministerie bTengt de zaak, wat bet·rett de IJ~t
blieke vonlering, vn haa1· geheel v661'
rlen rechter in beToep.
2o De beteekening, voo1·geschreven bij (/'/'·
Ulcel 205 van het Wetboelc van Btntf·
vonlm"ina, is niet ve1·eischt 'WcwneeT het
l)eroep is {ngesteld clo01· het openlHutr
m'inisterie bij cle rechtbank, d·ie de best·rerlen beslissing heett gegeven. (Wetb.

van Strafv., artt. 202 en 203.)
(DE WALSCHE.)
AHREST.

het v66r het Hof van beroep gedane onderzoek; dat het middel. aldus geen verband houclt met het bestreden arrest en
derhal ve niet ontvankelijk is;
·
Over het derde rniddel : schending van
artikelen 199 en 205 van het Wetboek van
Strafvorderirig, alsook van het advies op
12 November 1806, uitgebracht door den
rand van State, daar de straf door het
arrest opgelegd zwaarder is dan deze die
door den eersten rechter uitgesproken
werd, dan wanneer het openbaar rninisterie den aanlegger in zijn beroep slechts
gevolgd heeft en de voorziening in hooger
beroep, die het ingesteld had, niet heeft
beteekend :
Overwegende, eenerzijds, dat de procureur des Konings regelmatig beroep heeft
ingesteld binnen den bij artikel 202 van
hoogervermeld Wetboek van Strafvordering bepaalden termijn; flat aldus de kennismiming van de publieke vorclering zonder eenig voorbehoud aan het Hof van
beroep was opgedragen;
Overwegencle, anderzijds, dat het artikel 205 in het middel aangeduid van geen
toepassing is op het beroep ingesteld door
het openbaar rninisterie bij de rechtsmacht die de bestreden beslissing heeft
gewezeu;
Dnt het middel in rechte niet opgant;
Over het vierde rniddel, aanvoerend
'lnt de uitgesproken straf niet in verhoucling is tot het den eischer ten laste ge- '
legd feit :
Overwegende dat de rechter, binnen de .,.
perken der wet, bindend en vrij de straf
bepaalt clie op het vastgesteld rnisdrijf
behoort ~oegepast te worden ;
Over het vijfde micldel, daarop steunend clat de elementen van het misdrijf
van oplicllting in feite niet aanwezig

Gelet op het bestreden arrest op 9 December 1942 gewezen door het Hof van
beroep te Gent;
Over het eerste rniddel tot verbreking :
schending van de. recllten cler venlediging
wegens weglating of overtreding van
reclltsvorrnen en forrnaliteiten die voorgeschreven zijn tot verzekering van de verdediging der betichten, doordat : 1 o geen
voldoencle terrnijn, v66r de terechtzitting
der ra:ulkarner, aan den nanlegger werd
gegund om inzage van het dossier te nemen; 2° het uittreksel nit llet strafregister eri het uittreksel van inlichtingen, bij
den bundel gevoegd, op onnauwkeurige
en onvolledige wijze opgemaakt ·worden : V\raren :
Overwegende dat die bewering tegenOverwegende dat het middel, wat zijn
eerste omlerdeel aangaat, van voorwerp sproken worclt door cle feitelijke en aldus
ontbloot is, daar geen voorziening inge- billllende vaststellingen van clen rechter
steld werd tegen de bescllikking tot ver- over den grond ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
wijzing door de randkamer gewezen ;
En overwegende (zoncler belanf!) ;
Overwegende dat het tweede onderdeel
Om die redenen, het Hof verwerpt de
van het middel in feite niet opgaat;
Dat het inderdaad op feitelijke bewe- voorziening; veroordeelt den iwnlegger
ringen steunt die noch (loor het bestreden tot de kQsten.
arrest, nocll door eenig nuder stuk der
:'\ Mei 1\Wl. - 2e lwmer. - Voorzitte,r,
rechtspleging gestaafd worden;
H. Hodlim, raadslleer waarnemend voorOver het tweede rniddel daarop gegrond zitter. - Ye1·slagf!e1Jer, H. De Wilde. clat vermeldingen van het v66r den eer- Gelij·kl·wirlemle conclusie, H. Raoul Havoit
sten rechter g·ellouden zittingsblad on- 'de Termicourt, advocaat generaaL
·
nauwkeurig zijn, dat de ondetzoeksrechter geen gevolg heeft gegeven aan de
vraag tot wraking van den getuige Van
de Weghe, zekere getuigen niet l1eeft verle KAMER. - 6 Mei 1943.
hoord en bovendien verzuimd heeft de.
door den genaamde Accoe afgelegd11 be- 1° VERANTWOORDELI.TKHEID DUIkentenis op te teekenen :
TEN OVEREENKOMST ON'l'STAAN.
Overwegende dat het rniddel v66r het
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN NIE'l'IGE
Hof van beroep niet opgeworpen wercl;
AKTE, DE BENADEELDE ONTHOUD'l' ZICH DE
dat het arrest uitsluitend gegrond is op
NIETIGHEID \'AN DEZE AK'l'E TE VORDEREN. VEB.BJ.t.,

19J3, -

7
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bE BENADEELDE NIIDT GEJ'i:OUDEN DE NIETIGHEID
TE VORDEREN. DEZE ONTHOUDlNG STELT
DEN DADER VAN DE SCHADE NIET VRIJ VAN
ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID.

2°

VOOGDIJ. VERVREEMDING VAN EEN
AAN
DEN
MINDERJARIGE
TOEilEHOORENDE
SCHULDVORDERING. DAAD VAN BESCHIKKING. DAAD ONDERWORPEN AAN DE MACHTilliNG VAN DEN FAMILIERAAD EN AAN DE BEKRAOHTIGING VAN DE RECHTilANK.

3°

BEWIJS. BEWIJSKRAOHT DER AKTEN.
ARREST DAT EEN VONNIS VERKLAART. VERKLARING GESTEUND OP DEN TEKS'£ VAN
RET VdNNIS EN DIE NIET IN STRIJD IS MET
ZIJN IJEWOORDINGEN. WETTELIJKHEID.

!

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BESLISSING DIE ALLE BELANG ONTNEEMT AAN EEN MIDDEL VAN YEllWEER. i\IIIDDEL MOET NIET BEANTWOORD
WORDEN.

0

1° De flader van de schade· ve·roo1·zaakt
cloO'I· _het ve·rlijden vwn een nietige alcte
is wiet vrijgestelfl van zijn veran twoordelijkheid claarfloor (lfLt de benafleelde
zich onthomlen heeft cle n·ietigheicl van
(lie Mete te vonleren, dwn wanneer hij
niet verplicht Wtts z·ulks te doen en h·ij
geen fO'Itt heett. begaan met zich daar·vnn te ontho7tden.
2° De atstwHl vnn een schttldvonlering,
toebehoo·ren(l ann den minderjnrige,
.Q£wt, nls dancl van besch·ik1cing V(tn ee)!
deel van (lezes vermogen., het behee1· van
clen voogd te bwiten; deze claa(l, ve1·e·ischt, tot haa1· gel(Ugheicl, dat e1· toe
machUging wonlt verleencl door den
tnmi.UEWCb(Ul en dnt zij belcmchtigd weze
floor· de 1·echtbnnk. (Bgl. Wb., artt. 457

en 458.)
3° Bchen(lt niet de bmvijslc1'acht van (/,e
alcten het arrest (lctt, bij verkla·ring ·1xtn
een von•rvis, deze 1JC1"klwring ste·unt alleen op den telcst van.het vohn·is zondcw
·in str·i.jd te komen met (le bwwudnz.ingen
e·r V(tn.
4° lVannee·r de t·echte'l.' z·ijn beslissing
steunt 01J een reden d·ie (tlle belnng ontneem.t ann een inge·roepen verweermidclel, muet hij niet in het b·ij.zoncle·r (lit
ve·rwee·nwiclclel bewntwoo1·den.
(D ... EN ANDEREN, T. DU.TARDIN.)
ARRE.~T

(1).

Gelet op het arrest ov 13 October 1941
tusschen partijen door het Hof van beroep te Brussel gewezen ;
(1) Zie het arrest van het Hof van beroep
te Brussel, gewezen op 13 October 1941, waar~egen de voorziening was ingesteld,. en gedrnkt
m Bull. en PASIC., 1943, I, 158. Zie ook aldaar
de conclusie van den heer advocaat generaal
Roger Janssens de Jlisthov~n.
.

Over het eerste middel tot verbreking :
schending van artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek; 457 en 458 van
hetzelfde W etboek; 41, 81, 90, 96, 97, 98,
99 en 100 der hypotheekwet dd. 16 December 1851; 97 der Grondwet;
I. Doordat, om het verweermiddel van
de hand te wijzen, dat door de aanleggers
in verbreking· werd aangevoerd tegen den
eisch tot schadevergoeding clie tegen hen
door den verweerder werd ingesteld, en
afgeleid hiet·uit, dat, in de onderstelling
dat de indeplaatsstellende akten van kwijting door de aanleggers ontvangen, wegens
den rechterlijken aard der verriclltingen
welke ze tot doel hadden vast te stellen
van dien aard waren, dat ze door d~
voogdes niet geldig mochten uitgevoerd
worden tenzij met de machtiging van den
familieraad en de bekrachting der rechtbank, de vordering van de hand moest
gewezen worden wegens de ontstentenis,
in hoofde van den oorspronli'elijken aan.legger, van een werkelijk vaststaand nadeel, om reden dat hef volstond dat de
aanlegger cloor het gerecht de nietigheid
van de akten, waarover het gaat, tleed
bekrachtigen wegens niet naleving van de
rechtsvormen welke bij artikelen 457 en
!58 van· het Burgerlijk Wetboek in 't belang· van cle minderjarigen zijn voorgeschreven, om, door dat feit zelf, het nadeel, da t hij cloor zijn vordering wilde
doen vergoeden, te doen verdwijnen - het
bestreclen arrest alhoewel het de door
de tegenpartij vom:gestelde omsclitijving
aanneemt, alsook het gebrek aan naleving
van de hiervoren bedoelde rechtsvorrnen
die aileen a an de. betwiste akten lmn geheel uitwerksel hadden kunnen geven
zich beperkt bij de vaststelling :. dat d~
v:.rweerder,_ op _het oogenblik waarop hij
ZlJn vordermg mstelde, het voordeel van
d:. hypothecaire schuldvorderingen, dat te
ZIJnen bate bestond, in feite verloren had;
t~at, daarenboyen, geen enkele wetsbepalmg hun verphchtte, voorafgaandelijk, te. gen de overnemers :van de betwiste sclluldvorderingen, de vernietiging van de aangeklaagde akten te vorderen en eindeli~k,. ~lat hij vri~ oordeelde o~er de vraag
of hlJ al dan met belang had die rechtspleging in te stellen- dan wmmeer, inte~
gendeel, Z?oals in onderhavig geval, die
rechtsplegmg noodzakelijk tot gevolg
rnoest hebben dat hij terug in het volle
. bezit hersteld zou worden van zijn rechten waarin llij, naar hij beweerde, door
de font van de huidige aanleggers in verbrekin~, benadeeld wenl, zijn vrijwillige
v~rzakmg aan de uitoefening dier vordermg toeliet hem te allllzien als .zelf de
dader zijncle van zijn eigen nadeel, ,wat
de toepassing uitsloot te zijnen voordeele
van de regels waarbij de burgerlijke verantwoordelijkheid is ingericht (schending
van artikelen 1382 en 1383 van het Bur-

___ I

l:__ ._
~---

g'er1ijk Wetboek, 451 en 458 van hetzelfde
Wetboek);
II. Doordat, anderzijds, het arrest, met
het inzicht het belang te wettigen dat de
· verweerder zou kunnen gehad hebben om
de vernietiging van de betwiste akten niet
te doen vaststellen, op twee feiten steunt
welke eveneens hil::r van nut ontbloot
zijn, te weten : 1° dat sommige der hypotllecaire sclluldvorderingen op dat oogenblik « waarschijnlijk 11 terugbetaald warl'm, en 2° dat er mogelijk overdracht van
eigendom had plaats gehad in de onroere.nde goederen welke tot waarborg werden gegeven, dan wanneer, eenerzijds,
wegens de radicale nietigheid waarvan,
in het stelsel van het arrest, ·de gellligl!eid der betwiste akten was aangetast,
indien zelfs, de betwiste schuldvorcleringen in de llanden der beweerde overnemers in zekere mate waren terugbetaald,
die terugbetalingen niet konden ingeroepen worden tegen den verweerder die, bij
onderstelling, de eenige en ware titularis
van de sclluldvordering was gebleven, en
dat, anderzijcls, het feit, wat ten andere
een loutere onderstelling is, dat overdrachten zouden plauts gehad hebben in
de goederen welke tot waarborging der
betwiste schuldvorderingen dienden, evenmin knn worden ingeroeven tegen den
verweerder, clie, in alle geval, jegens de
gebeurlijke verkrijgers, het voordeel van
zijn h3'POthecaire inscllrijving behield
(schending van artikelen 1882 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek; 457 en 458 van
hetzelfde Wetboek; 41, H1; HO, \JG en 100
van de hypotheekwet vnn Hi December 1851) ;
III. Doordat er, altl!ans, tegenstrijcligl!eid bestaat tusscllen de redenen wanrbij
hef bestreden arrest de verwerping van
het door de aanleggers in verbreking nangevoerd verweermiddel wettigt, en deze,
waarbij bet, ten laste van gezeglle aanleggers, het bestaan vall een zware font
beweert te vinden; dat llet, indenluacl,
zonder zich tegen te spreken, niet mogelijk was, eenerzijds, te bevestigen dat de
verweerder, van zoodra hij zijn vordering
inspancle, het voordeel verloren had van
de hypothecaire schuldvorderingen welke
te zijnen bate bestonden, en anderzijcls,
ann te nemen, ten minste impliciet, dat
de akten, waarbij de verweerder aldus
<< het voordeel zou verloren hebben 11 van
zijn schuldvorderingen; slechts zouden
geldig geweest zijn op voorwaarde - in
de zaak niet verwezenlijkt - dat de moeder-voogdes van een machtiging van den
familieraad, behoorlijk bekrachtigd door
de rechtbank, zou doen blijken, dat die
tegenspraak, in onderhavig geval, gelijk
staat met een gebrek aan motiveering
(schending van artikel 97 der Grondwet) :
0\;er het eerste onderdeel van het middel :

Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat, tengevolge van de betwiste
akten, wier verlijden de aanleggers in
verbreking in fout heeft gesteld jegens
den verweerder, deze laatste, op den dag
der dagvaarding, het voordeel van zijn
hypothecaire schuldvorderingeh had verloren; dnt de bestreden beslissing aldus
(;!en' op heden niet te betwijfelen schade
vaststelt welke door ongeoorloofde akten
der aanleggers aan verweerder werd veroorzaakt;
Overwegende dat het middel deze vaststellingen niet bestrijdt, doch aan het arrest verwijt niet te hebben aangenomen
dat, voor de aanleggers, als outlasting
van hun verantwoordelijkheid moest gelden, het feit dat de verweerder in gebreke
was gebleven de nietigheid van gezegde
akten te vervolgen ten einde zich in zijn '
rechten te doen herstellen, en aldus achteraf de oorzaak van zijn nadeel te doen
wegvallen;
Doch overwegende dat nit het bestreden
arrest blijkt dat de verweerder niet verplicllt ·was dergelijke vordering in te
stellen en dat hij, dienvolgens, ([oor zijn
onthouding, geen font jegens de aanleggers heeft ktmnen begaan, · welke tegen
de lmnne had kunnen opwegen;
Overwegende dat de voorziening deze
re<len niet betwist en clat wegens den
stenn welke (!e beslissing erin vindt, bet
middel, in zijn eerste onderdeel, zonder
grond voorkomt;
·
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, daar de bestreden beslissing gegroud was op de retlen dat de
verweerster niet verplicllt was de nietigverklaring te vorderen van de litigieuze
akten, het arrest overbodig de redenen
uiteenzet waarom, naar den 'rechter, de
toevlucht tot dergelijke rechtsvordering,
in zake, moeilijkheden van praktische
orde zou medebrengen ;
Overwegeude dat, dam· het middel in dit
tweelle omlerdeel slechts die overboclige
redeuen bestrijdt, llet zonder belang voorkomt, en, dienvolgem;, niet ontvankelijk
is;
Over het denle omlerdeel :
Overw~gende dat het bestreden arrest,
zomler z1ch tegen te spreken, eenerzijds,
heeft kminen: vaststellen dat de aangetijgde akten nan den verweerder nadeel
hadden berokkend, en, anderzijds, de gezegde akten als van nietigheicl aangetast
heeft lrunnen beschouwen; dat, illderdaatl, alhoewel die akten vernietigbaar
zijn, ze niettemin tot den dng van hun
nietigverklaring voor uitwerking vatbaur
zijn; clat hieruit volgt dat het mid del in
zi.in clerde onderdeel feitelijken en reclltelijken grondslag mist;
Over het tweede micldel : schending
van artikelen 1134 van het Burgerlijk
vVetboek, nopens de binclende kracht der

tlVE~teenkomsten; i236, i249 en 1250 van
hetzelfde vVetboek, betreffende de betaling met indeplaatsstelling ; 516, 517, 518,
526, 527, 529, 1689, 1691 en 1692 van hetzelfde Wetboek; van artikelen 1382, 1383,
457 en 458 van het Burgerlijk Wetboek;
1, 5, 41 en 45 van de hypotheekwet van
16 December 1851, doordat het bestreden
arrest ten onrechte heeft gemeend, eenerzijds, dat de rechterlijke verrichtingen;
vastgestelcl bij de akten in de zaak door
de aanleggers in verbreking ontvangen,
en door de partijen zelf als « indeplaatssteilende kwijtingen )) omschreven, in
·werkelijkheid overdrachten van schuldvorcleringen uitmaakten, en, anderzijds,
dat die zoogezegcle overdrachten, daar het
in cle zaak, over hypothecaire schuldvorderingen ging, in hoofcle van den overdrager de bekwaamheid van het vervreemdm'l van een onroerend goed ver~
eischt is - onder voorwendsel hat die
overdrachten niet aileen de vervreemding
van de schuldvordering, gewaarborgcl
door de hypotheek, tot voorwerp heeft,
doch ook, en ervan onderscheiden, de vervreemding van de hypotheek zelf, recht
dat van onroerenden aarcl is - en op die
beschouwingen g·esteuncl heeft om de aanleggers in verbreking als font aan te rekenen het feit dat ze het opmaken der betwiste akten hebben aangenomen zonder
van de moecler-voogdes te eischen dat ze
van een machtiging van den familieraacl,
behoorlijk bekrachtigd cloor de rechtbank,
deed blijken, ·dan wanneer: 1o de betwiste
verrichtingen, zooals ze door het bestreden arrest omschreven zijn, werkelijk betaling met indeplaatsstellii:J.g uitmaken,
een rechterlijke insteiling met eigen aard,
die door verscheidene hoofdzakelijke kenmerken duidelijk onderscheiden is van de
eenvoudige · overdracht beheersch~ door
artikelen 1689 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en 2°, de regelmatigheid
van de in de zaak door de moeder-voogcles
toegestane verrichtingen, ten aanzien van
de gebeurlijke toepassing van artikelen 457 en 458 van het Burg·erlijk Wetboek, aileen afhangt van het roerend of
onroerend karakter van de schuldvorcleringen me het voorwerp cler beweerde
overdrachten uitmaken, zonder dat dienaangaande rekening client gehouden met
den onroerenden aard van het hypotheekrecht, dat, daar het slechts bij wijze van
gevolg, als toebehooren van de overgedragen sclmldvordering, werd overgedragen,
niet afgescheiden van deze, als voorwerp
van de beweerde overdracht mocht beschouwd worden :
Overwegende dat, afgezien van de beschouwingen welke abstract en van zuiver
rechtelijken aard zijn en er toe strekken
te bewijzen dat elke indeplaatsstelling
noodzakelijk een overclracht van schuldvordering behelst, het bestreden arrest

v aststelt clat, in cte zaak, luiclens de ge'gevens zelf van de betwiste akten, cleze,
spijts cle omschrijving· welke ze daarin
hebben g·ekregen, in werkelijkheid niet inplaatsstellende kwijtschriften van schulclvorderingen uitmaken;
Overwegende dat cle beslissing van het
arrest, gesteund op deze feitelijke vaststelling, clienaangaancle bind end is ;
En overwegencle dat de overclracllt van
de schuldvordering toebehoorende aan den
minderjarige, als akte van beschikking
over een bestanddeel van clezes vermogen,
cle beheermacht van den voogd te buiten
gaat, en dat bijgevolg, en om dezelfde
reclenen als deze die artikelen 457 en 458
van het Burgerlijk Wetboek llebbeit ingegeven, clergelijke daad, om geldig te zijn,
de maclltiging van den familieraad, met
bekraclltiging door de reclltbank, vereischt · ·
Ove1:wegende dat die wettelijke regel
volstaat om de beslissing te wettigen van
het arrest, dat de aanleggers als font
aanrekent hun tusschenkomen in akten
van ovenlracht van schuldvorderingen,
waarvoor de voogdes niet bevoegd was
gemaakt; dat het dus als zonder belang
voorkomt de redenen, daarvan verschillend, te betwisten, welke door het arrest,
tot staving van zijn beslissing aangaande
dat punt, worden ingeroepen, en dat, bijgevolg, het midclel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel : schending van
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerli.jk
.Wetboek; 1319 en 1320 van hetzelfde Wetboek, . betreffende de bewijskracht der akten (in onclerhavig geval het vonnis waarbij de veiling van de onroerende goederen
der nalatenscllap toegelaten wordt) ; 578,
579, 581, 587, 617 en 767 van het Burgerlijk Wetboek (dit laatste gewijzigd door
de .wet van 20 November 1896, art. 1), en,
bijgevolg, schending van artikelen 55, 56
en 57 der hypotheekwet van 16 December
1851, betreffende de belegging der kapitalen toebehoorencle aan de minderjarigen, ingeval de voogd geen onroeren,de
goecleren bezit 1 die zij)l beheer kunnen
waarborgen, doordat het bestreden arrest
- cloor de eerste twee aanleggers in verbreking, notarissen D ... en C... , hoofdelijk met de· moeder-voogdes en den toezienden 'voogd te veroordeeleit, tot het betalen, onderscheidenlijk, van 62.500 frank
en 87.500 frank in hoofdsommen, de helft
vertegenwoordigencle - cler · hypothecaire
schuldvorcleringen waarvan de terugbetaling bij vervroeging, het voorwerp heeft
uitgemaakt der akten cloor hen .opgemaakt, onderscheidenlijk, op 15 lVIei 1929
en op 13 September en 3 October 1929, om
reclen dat gezegcle aanleggers een zware
fout zouden begaan hebben, door, in de
aangeduide voorwaarden, het opmaken
aan te nemen van cle akten waarvan
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-101':ll)raak - geweigerd heE>ft rekening te
houden met het feit dat het nochtans
impliciet heeft aangenomen, dat de gelden
welke gediend hebben. op cle hierboven becloelde beleggingen te doen, ten bate van
de JllOecler-vDogdes, bezwaard waren met
een recht van oneigenlijk vruchtgebruik,
en, Olll alllus te beslissen, gesteund heeft
llierop dat in uitvoering van het vonnis
waarbij de veiling der tot de nalatenschap behoQrende onrDerende goederen
wenl toegelaten (vonnis waarvan het clen
aard venlraaid heeft), het deel, dat in
den verkoopprijs aan de lllinderjarigen
zoowel in vollen als in naakten eigendom
toekwam tot hun meenlerjarigheid het
voorwerp moest uitmaken van een hypothecaire belegging, en clat die belegging,
ten andere, met den wil van den wetgever
overeenstemde, dan wanneer, eenerzijds,
cle sommen, welke aan de minderjarigen
slechts in naakten eigendom tDekwamen,
als zooclanig, wat hun gebruik betreft,
aan de voorschriften van het.vonnis waarbij de veiling werd toegelaten, niet onderWDrpen waren, daar de rechtbank, door
aan de moeder-voogcles sommige bepaalde
gebruikmakingen op te leggen wat betreft
<< het cleel dat ·aan de minclerjarigen zuiver toekomt ll, slechts de gelclen op het
oog heeft kunnen hebben cUe aan de minderjarigen in VDllen eigendom toekwamen,
bij uitsluiting van deze clie, het voorwerp
uitmakencle van een oneigenlijk vruchtgebruik ten bate van de moecler, dDor
deze naar gDeddunken, zouden mogen gebruikt WDrden, op cle eenige voorwaarde
een evenwaanlige som terug te geven op
het eincle van het vruchtgebruik, en, anc
derzijcls, en om dezelfde redenen, diezelfde gelden, wat hun gebeurlijk gebruik
betreft, evenmin a:an de bepalingen .van
de artikelen 55 tDt 57 der hypotheekwet
onderworpen waren :
Overwegende dat het bestreden arrest,
het vonnis dat de veiling toelaat en waarvan het cle bewoordingen aanhaalt ontleclende, verklaart dat die· beslissing
<< geen enkel onderscheid maakt tusschen
de gelclen welke aan de minderjarigen in
vollen eigenclom toebehoorclen en deze
waarvan het vruchtgebruik aan cle voogdes toekwam l) ;
Overwegende dat die interpretatie de
bewoordingen van gezegd vonnis niet 1 tegenspreekt; dat ze dus de bewijskracht
ervan niet schendt; dat ze, bijgevolg, bindend is ; dat het middel niet gegrond is ;
Over het vierde micldel : schending van
artikelen 97 der Grondwet; 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, de bewijskracht der akten inrichtende (in onderhavig geval de cDnclusies genomen door
notaris V ... ), doDl'dat het bestreden arrest
hem hoofclelijk veroordeeld heeft met de
moeder-voogdes en den toezienclen voogd,
tot het betalen van 85.000 frank als hoofd-

som, de helft vertegenwoorcligencle van de
hypothecaire schuldvorclel:ing w[\arvan cle
terugbetaling bij vervrDeging het voorwerp heeft uitgemaakt van de akten door
hem op 28 en 29 Augustus 1929 ontvangen,
om reden clat liij, door het opmaken aan
te nemen van akten waarvan het voorwerp in strijd r..ou zijn met de voorschriften van het vonnis, waarbij de veiling der tot de nalatenschap behooremle
onroerencle goecleren toegelaten wercl,
zich aang:iande het gebruik van de gelden
cUe aan den minderjarige toebehooren, '
jegens den verweercler in verbreking verantwoordelijk hacl gemaakt, zondei· het
midclel, (loor den aanlegger in conclusies
afgeleicl hieruit dat niets in de bestanddeelen der zaak toeliet te onderstellen clat
llij van dat vonnis kennis zou gellad hebben, te beantwoorclen :
Overwegende clat het bestreclen arrest
cle verantwoorclelijkheW van den aanlegger V ... afieiclt, niet nit het feit clat nieteischbare schuldvorcleringen ontvangen
werclen spijts de voorschriften Yan het
vonnis dat · cle veiling toelaat, doch wel
uit het feit, door elken aanlegger begaan,
te weten, akten van overclracht van
schulclvorcleringen te hebben ontvangen,
waartoe de voogdes niet bevoegd was gemaakt geweest ;
Overwegende dat de reden, door het arrest ingeroepen, alle belang deed wegvalJen van het verweer door de partij V ...
afgeleid nit het feit dat zij de voorscllriften n1et r..ou gekencl llebben van het vonnis- da t de veiling toelaat; da:t claaruit
volgt dat het middel niet gegrDncl is.;
Om die reclenen, llet Hof verwerpt cle
voorziening; veroordeelt de aanleggers
tDt de kosten, alsook tot de vergoecling
van 150 frank jegens clen verweerder ..
6 Mei 1943. - 1e kamer. - Voorz-itter
en verslaggever, H. Soenens, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende
conclnsie, H. Roger Janssens de BisthDven, advocaat generaal.
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10 Mei 1943.

POLITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
SLUIKSLACH1'ElliJ EN ONWETTIGE HANDEL IN
VLEESCH. BESLUIT VAN 28 JUNI 1941. GESTELDE STRA!<'Ji'EN. WETrELIJKHEID.

De stmffen .Qestelcl in het besl-lvit van
28 J umi 1.9J,1, st1·elclcend tot het verzwctren van cle stra-[jen tegen sluik·
slachterij en onwettigen handel in
vleesch, zijn wettelijk.
(AL'KERMANS.)
ARREST.

Gelet op het · bestreclen arrest op 21 Mei
1942 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;

-~
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Over de twee middelen : het eerste,
scllending van artikelen 7, 9, 25, 26, 29,
67 en 107 der Grondwet; 5, 6 en 7 der wet
van 10 Mei 1940 betreffende de overdracht
van bevoegdheid in oorlogstijd, van artikel 1 der wet van 7 September 1939 die
aan den Koning buitengewone machten
verleent, van artikel 9 van de besluit-wet
van 27 October 1939, doordat het bestreden arrest aanlegger in verbreking veroordeelcl heeft op grond van artikel 4 van
het besluit van 28 Juni 1941 strekkende
tot verzwaring van de straffen wegens
sluikslachtingen en onwettigen handel in
vleesch, en zoodoende de wettelijke kracllt
van artikelen 1 en 2 van cUt besluit, dat
de straffen voorzien door artikel 10 van
het besluit van 27 October 1939 verzwaart,
erke11Cl lleeft, alhoewel de secretarissengeneraal van de ministeries van landbonw
en voedselvoorziening en van jnstitie1 die
cUt besluit genomen hebben, de wetgevende macht niet bezitten ; het · tweede,
schending van artikelen 7, 9, 26, 29 en 67
der Grondwet, 5 van de wet van 10 Mei
1940 betreffende de overdracht van bevDegdlleicl in oorlogstijcl, van de wet van
7 September 1939 die aan den Koning buitengewone machten verleent, doordat, indien men moet aannemen dat, op groncl
van de wet van 10 Mei 1940 en op grond
van den noodtoestand, het noodig is. llet
vervolg en de bestendigheicl van het openbaar !even te verzekeren door tusscllenkomst van Belgische overheclen, het recht
~ om wetgevende maatregelen te treffen aileen zou kunnen erkend worden aan de
secretarissen-generaal samen beraadslagende :
Overwegende dat het besluit van 28 .Jnni
1941 binnen llet kader valt der bevoegclheid welke aan de secretarissen-generaal
worclt verleend dom:- artikel 5 der wet van
10 Mei 1940; dat, in nanw verband met
het beoogde doe!, de verzwaring der straffen, welke er voorzien is, noclt met fle
Grondwet, noch met rle grondbeginselen
van het Belgisch strafrecht in strijd is,
noch met de wet van 7 September 1939
welke tDt doe! heeft, door strenge straffen,
de ra vitailleering van het land te verzekeren; dat, bij ontstentenis van de gewone
organen der bevoegde machten, de behandelde stof in de bevoegdheicl valt van cle
secretarissen-generaal die het besluit geteekend llebben, vermits de voorgeschreven maatregelen, binnen het kader en den
geest \•an de wet van 7 September 1939,
er toe strekken aan de beschikkingen der
wetten en reglementen betreffende de ravitailleering van het land, hun volle doeltreffendheid te geven;
Dat de middelen in rechte niet opgaan;
En overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen

~

werden nageleefrl en clat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
.
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; kosten ten laste van den aanlegger.
10 M:ei 1943. - 26 kamer. - Vom·zitter,
H. Hodlim, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. Gelijklnidenlle concl1tsie, H. Roger Janssens cle Bisthoven, advocaat generaal.
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10 Mei 1943.

ONMIDDEI,LIJKE AANHOUDING.
llEKLAAGDE NIE1' GEHOORD. AFWEZIGHEID
VAN BEKLAAGDE, BI.J DE UITSPRAAK VAN DE
VEROORDEELING, NIET VASTGESTELD. ON'VETTELI.JKHEID.

Is omvettelijlc het bevel tot onm.~ddellijke
unnholtrli:n,q veTleend zonde1· dnt beklangde werd gehoord, rlnn wanneer
niet is vastgestelcl dnt hij bij de nitspraa,k van rle 1Jeroorrleelin.q en de vorrlrw·ing van het openbctnr rnin;iste1·ie,
st·i·eklr~nrl tot hct toepnss·in{f van clien
·maat·rerwJ, ·is cumwezig ge1oeeljt. (Wet

van 2() April 1874, art. 21, gewijzigd bij
de wet van 9 M:ei 1931.. )
(SOHALCK.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 19 November 1942 door het Hof van beroep te
Gent gewezen;
Over llet eenig middel : schending der
wet van 20 April 1874 op de voorloopige
hechtenis en meer bepaald van artikel 21
dier wet, gewijzigcl door de wet van
!J Mei 1931, cloordat, na ·de vordering van
het openbaar ministerie, het bestreden arrest de onmicldellijke aa:iJ.houding van aanlegster bevolen heeft, zonder deze te hooren nocll het woord aan haar verdediger
te geven, niettegenstaande aanlegster bezwaren in te brengen had tegen hare onmidclellijke aanhoucling; llaar echtgenoot,
door het zelfcle aiTest ook veroorcleeld
zijnde tot een jaar gevangenisstraf, zooclat haar kroost, bestaande nit negen kinderen, aan zijn lot overgelaten werd :
Overwegende clat uit !let zittingsblacl van
l!et Hof·van beroep cld. 12 November 1!14~
blijkt dat aanlegster op dien dug verschenen is; clat zij in hare middelen V1c1n
verdecliging gehuord werd; dat de debutten werden gesloten verklaard en de uitspraak van het ·arrest op 19 November
claarop volgencle vastgesteld wordt ; clat
op dien laatsten dag, het zittingsblad zieh
er bij beperkt te vermelden dat het arrest
gevelcl werd, maar clat noch in dit zittingsblad, noch in het arrest vastg·estelcl werd
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dat aanlegster, welke tot een jaar gevangenzitting gestraft werd, ja dan neen,
tegenwoordig was bij de uitspraak van
deze veroordeeling alsook bij de vorclering van het openbaar ministerie strekkende tot hare onmiddellijke aanhouding ;
Overwegende dat uit het feit dat be·• streden arrest zich als een beslissing op
tegenspraak voordoet, men het zeker bewijs niet kan afleiden dat aanlegster bij
de uitspraak van het arrest evenals bij
de vordering tot onmicldellijke aanhoucling zou, ja dan neen, tegenwoordig zijn
geweest;
Overwegencle dat, indien de wet van
!l Mei 1931 door artikel 21 der wet van
20 April 1874 te wijzigen, aan den veroordeelde het recht toegestaan heeft uitleggingen nopens de vordering tot onmiddellijke aanhouding te verstrekken, zij daarmee op 't oog niet gehad heeft hem toe
te laten de strafrechtelijke vervolging te
ontzenuwen door zich zelve in de onmogelijkheicl te stellen zijne bezwaren te kennen te geven, met zich namelijk te ontbouclen te verschijnen op het oogenblik
van de uitspraak der veroordeeling en
van de vordering van het openbaar ministerie;
Overwegencle dat, alhoewel bestreden
arrest zooals het opgesteM is het bewijs
in zich sluit dat . nocb de veroordeelde,
noch baar verded1ger gehoord wenl, het
nochtans geenszins aanduidt of aanlegster de uitspraak van het arrest evenals
de vorclering van bet openbaar ministerie
tot onmid'(lellijke aanbouding, ja dan
neen, bijgewooncl heeft; dat alzoo het Hof
van verbreking zich in de onmogelijkheid
bevindt het haar door de wet toevertrol!wde toezicht nit te oefenen;
En overwege.nde voor 't overige, clat de
bestreden beslissing gevekl werd op een
rechtspleging in de welke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch slechts voor zooverre het de onmiddellijke aanhouding
van aanlegster bevolen heeft; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het Hof van beroep te Gent en dat mel(ling ervan zal
gemaakt worden op den kant der gedeeltelijke vernietigcle beslissing; verwerpt
de voorziening voor 't overige; laat de
kosten ten laste van den Staat; zegt dat
er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
10 Mei 1943. - 2e kamer. - TToorzitte·r,
H. Hodiim, raadsheer waarnemeii.d voorzitter. - TTerslaggever, H. Istas. - Gelijkl'lt"idenrle conclusie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, advocaat generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. STRA~-
ZAKEN. J\1ISDRIJVEN DIE NIET KUNNEN
VERVOLGD WORDEN VOOR DE RECHTBANKEN
TENZIJ OP AANGIFTE VAN DE ADMINISTRA'fiEVE
RECH'fSMACHT. AANGIFTE SLECHTS GEDAAN
IN DEN LOOP VAN RET GEDING. ~ PUBLIEKE
VORDERING NIET ONTVANKELIJK,

In de gevallen waa1·in cle aangifte van de
aclministratieve 1·echtsmacht vereischt
is tot vervolging van een misd1'ijf v6M
de stratrechtban./c, moet cleze aangifte
geschierlen v66r het instellen van de. p·tt/Jlielce vorde.ring; wanneer de aangifte
slechts gedaan weTd in den loop vnu het
gecling, /Jlijft cle pu/Jlielce vonle1'i.ng niet
ontvanlcelijlc. (Besl. van 15 Februari

1941, art.· 5; besl. van 29' Juni 1942,

art. 5.)
(VAN LEERSBERGHE EN VAN ELSEN.)
ARRES'l'.

Gelet op het bestreden arrest op 2!1 October 1942 door llet Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Wat den eersten aanlegger betreft :
Overwegemle clat Andre Van Leersberghe, op 10 Februari 1943, bij micldel van
een bijzonderen gevolmachtigde, verklaard heeft afstand te doen van zijn
voorziening;
Aangaancle den tweeden aanlegger :
Over het van ambtswege opgeworpen
eenig midllel : schen(ling vim artikelen 1
en 5 van llet besluit van 15 Februari 1941
houdende instelling van een administratieve procedure ter zake van misdrijveri
betreff'ende de voedselvoorziening de rantsoeneering e:r; de vaststelling vaU: de prijzen ; van artlkelen 8 en 23 van bet besluit
van 20 ,Tuni 1941 betreff'ende de benuttiging van de broodgraangewassen van den
oogst 1!)41, en van artikel 1, § 1, van llet
besluit van 16 Augustus 1941 tot· verzwaring van de straff'en -voor sommige misclrijven tegen de wetsbepalingen betreffencle de voedselvoorziening en de rantsoeneering in zake broodgraangewassen,
aarclappelen en drooge peulvruchten :
Overwegende dat de aanlegger · bij beschikking der raadkamer, del. 16 Juli 1942
op eensluidende vordering van den pro:
cureur des Konings, naar de correctio,
neele rechtbank te Brussel wercl verwezen, om, op 15 en 16 Juni 1942, de hiervoren aangehaalde besluiten van 20 Juni
en 16 Augustus 1941 te hebben overtreden ·
dat hij, bij het vonnis waartegen hooge~
beroep van 28 Augustus 1942, en bij het
bestreden arrest van 29 October daarop
volgend, arrest dat bet vonnis bekrachtigt, nit dien hoofde veroordeeld werd tot
een enkele straf van een jaar gevangzitting;
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Overwegende dat de aldus ten laste van
den verweerder weerhouden misdrijven
voorkomen tusschen deze opgesomd bij
hrtikel 1 van het besluit van 15 Februari
1941 wnarnaai· artikel 23 van het besluit
va·n 20 Juni 1941 ten andere uitclrukkelijk
vervdjst;
Overwegende dat, luidens artikel 5 van.
het besluit van 15 Februari 1941, de publieke vorclering v66r de rechtbanken, tot
de beteugeling van cle in artikel 1 bedoekle misdrijven, slechts vervolgd wordt:
1 o op aangifte van de administratieve
rechtsmacht; 2° in gevnl van verhaal van
wege den overtreder tegen de administratieve· be&lissing, geval dat in de zank niet
is voorgekomen;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat cUe anngifte, · waarvan het
de noodzakelijkheid niet betwist, in de
zaak slechts op 10 October 1942 werd gedaan, 't is te zeggen na het instellen der
vervolgingen, na de beschikking van verwijzing en na het. vonnis in eersten annleg, doch v66r dat de zaak door het Hof
vnn beroep in beraad werd gehouclen en
het arrest werd uitgesproken;
Overwegende dat het arrest beslist dat,
in clie omstandigheden, de publieke vonlering ontvankelijk is en zijn beslissing
hierov steunt dat, luidens artikel 5, 1°,
<< de zaak, ten allen tijde, door de administratieve rechtsmacht teruggetrokken
wonlt zoolang het vonnis niet geveld is ll,
en hierop dat, luidens artikel 1, « cle gerechtelijke vervolging voorafgegaan, en,
eventueel; vervangen wordt door een administratieve procedure ll; dat de rechter
daaruit afleidt dat de vervolgingen niet
noodzakelijk voorafgegaan zijn door de
aangifte en· dat het volstaat dat deze, om
de publieke vordering ontvanke!ijk te
maken, gedaan wordt v66r de eindbeslissing;
Overi•egende clat clit besluit zonder verband is met de reclenen waarop 'het beweert te · steunen; dat, nit het feit dat de
administratieve · rechtsmacht, ten· allen
tijde, de zaak welke zij aangegeven heeft
mag « terugtrekken ll, en, « eventueel ll,
er over oordeelen, zich aldus in de plaats
van de beteugelencle rechtsmacht stenend,
geenszins voortvloeit dat het openbaar
ministerie de niacht heeft de zaak v66r
deze laatste rechtsmacht a·anhangig te
maken, zoncler de aangifte af te wachten waarvan, luidens artikel .5, 1 o, · zijn
vorclering uitdrukkelijk afhangt;
Overwegende dat .-!e klare en nauwkeurige bewoordingen van deze bepaling
in strijd zijn met de interpretatie welke
het arrest erva-n geeft; dat, door te verklaren dat de publieke vordering voor de
rechtbanken « slechts vervolgd ll wordt op
aangifte van de administratieve rechtsmacht, artikel 5 daardoor zelf het openbaar ministerie verbieclt rUe vordering in

te stellen alvorens daartoe de macht gekregen te hebben door de aangifte welke
hem gedaan wordt; dat cleze, bijgevolg,
de vervolging der misdrijven, die het
voorwerp er van uitmaken, moet voorafgaan, zooniet is die vervolging van den
beginne af gansch ongeldig, ongeldigheid
cUe niet zou kunnen gedekt worden door
een aangifte welke achteraf in den loop
van den aanleg geclaan worclt;
Dat er anders over beslissen in strijd
ware met den geest clie deze beschikking
heeft ingegeven, namelijk dat de administratieve rechtsmacht alleen vrij oordeelt of de publieke vordering in werking
mag gesteld worden ;
Overwegende dat nit deze beschouwingen blijkt dat clie vordering, in de zaak,
van 'den beginne af niet ontvankelijk
was; dat het, bijgevolg, ten onrechte is
dat de raadkamer den aanlegger naar de
correctioneele rechtbank verwezen heeft,
dat de eerste rechter de vervolgiilg heeft
aangenomen en over den grond gestatueerd heeft; dat het arrest, door die beslissing te bekrachtigen, de onwettigheid
heeft overgenomen waarvan ze was aangetast en alclus de in het middel becloelfle
teksten geschonden heeft ;
Om die reclenen, het Hof decreteert den
afstancl van Andre Van Leersberghe ·en
veroorcleelt deze tot de helft deze kosten;
verbreekt, ten aanzien van Pierre Van
Elsen, het bestreden arrest en de rechtspleging welke het voorafgaat tot en met
daarin begrepen de eerste vordering van
den [Jrucureur des Konings te Brussel tut
het instellen vallJ een onclerzoek ; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van het Hof van
beroep te Brussel en dat melding er van
zal gemaakt worden op den kant van lwt
vernietigd arrest; laat de helft der lwsten ten laste van den Staat; verwijst de
zaak naar den procureur des Konings bij
de rechtbank van eersten aanleg te Leu·
ven.
10 Mei 1943. - 2° kamer. - Foorzitte·r,
H. Hodi.lm, raatlsheer waarnemend voorzitter. - Vrcin~la.rt[JC·uwr, H. Fauquel. GcU.ikl1titlcndc concl'!tsie, H. Roger Janssens_ de Bisthoven, aclvocaat generaal.
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1° VERANTWOORDELIJKHEID BUI'l'EN OVI1JREI<JNKOMS'L' ONTSTAAN.
SLAOHTOB'FER DAT VAN ZI.JN YERZEKERAAR
DE FORFAITAIRE BIJ HET YERZEKERINGSOO!iTRACT VERGOEDING HEEFT ONTVANGEN.
BEDONGEN INDEPLAATSSTELLING VAN DEN VERZEI{ERAAR IN DE REOHTEN VAN HET SLAOH'l'OFFER. llEDING ZONDER INVLOED OP DE YERPLIOHTINGEN VAN DEN DADER VAN HET SCHADELIJK FElT TEGENOYER HE'!' SLACHTOFFER.
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2o VERANTWOORDELIJKHEID BUT-

TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
VRIJWILLIGE BETALING, DOOR DI~N WERKGEVER, VAN EEN DEEL VAN HE.T LOON AAN HE'l'
SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL. 0MSTANDIIJHIUD DIIG GEEN INVLOED HEEFT OP DE UITGI<:STREKTHEID VAN
DE SCHADEVI'RGOEDlNG
VJCHSCHULDIGD DOOR DEN DADER VAN RET
SCHADELIJK FElT.

1° De rlacle1· van eeu .~elwdelijl<c hallllcUuq
lrwn niet o11tsnappen aan cle verplichtiny om clen 1Jenacledrle schacleloos tc
stelle11 do01· zich te 1Je?·oetJen op een
contract van 'verzeke·l"ing, waanta:n hi:i
vreemrl is aelJleven, en krachtens hctwellc cle verzckcraar, naclat Mj aan het
slrwhtoffer de overeengckornen forfaitai?'e vcr,r,oeclinrJ lwett 1Jetaalrl, gestelcl
wonlt in de ·rechten van dU slachtojfe?',
2o De vri,iwilliyc 1Jctaliny, cloor den werkrJWuer, van een cleel vwn het loon aan. het
s/,achtoffe·r van een onyeval, ·vermiuclert yeenszin.s cle ·uitaest'l'ektlleirl van
rle schacleveruoerl·in,q rUe rle clader van
een scluulelijke lwnrleling aa11 llet.slachtofje-r ve·rschulrliflrl ·is.
(BOON, '.r. LEEMAN.)
ARREST.

Gelet

op

het

bestreclen

arrest

op

7 Maart 1942 door het Hof van beroep te

Brnssel gewezen ;
I. Aangaaucle de voorzieuing in zooverre zij gerich t is tegeu de burgerlijke
partij :
Omtreut het eerste miclclel van verbrekiug : scheuding van artikel 97 der
Groudwet, cloordat het bestredeu arrest,
om het middel van niet-ontvankelijkheid
en van ougegronclheid cler vordering van
cle burgerlijke partij te, verwerpen, welk
middel de betichten afleiden nit een overeenkomst van 15 Mei 1937 gesloten tusschen deze bnrgerlijke partij en de maatschappij «La Prevoyance sociale ll, overeenkomst volgens dewelke deze Iaatste
ma·atscbaplJij iu de plaats gesteld was .geweest « der burgerlijke partij voor aBe
dezer rechten tegenover de verantwoor<1elijke daders van het ongeval ll, zich er
toe beperkt te antwoorden dat << die in de
plaatsstelling niet volstaat om den eisch
cler burgerlijke partij niet ontvankelijk
te cloen verklaren en haar evenmin het
recbt ontneemt -zich tegenover den verantwoordelijken persoon te stellen ll zonder de reden aan te geven voor dewelke
die indeplaatsstelling, welke door het arrest niet betwist worclt, de vordering der
burgerlijke partij niet onontvankelijk
maakt, zoodat uwe Hooge Rechtsmacht in
de onmogelijkheid wordt gesteld te weten
of de rechters naar den grond zoo beslist
hebben omdat, volgens hen, eischers tot
verbreking aan cle overeenkomst van

~

15 Mei 1937 een verkeerde drnagwijdte

gaveu, of, integei)deel, omdat cle rechters
naar den grond de regelen betreffencle cle
indeplaatsstelling miskend hebben. :
Overwegencle dat bestreden arrest weigert af te trekken van het bellrag der
sr:hade en interesten aan den verween1er
in cassatie, door eischers in verbreking,
verschuldigd, namelijk de vergoedingen
wegens geneeskundige·zorgen hem door de
gemeenschappelijke kas uitbetaakl, ingevolge de verzekeringspolis door de samenwerkende vennootschap «La Prevoyance
sociale ll te bate vnn vooruoemden onderschreven; dat het clie weigering stemit op
het feit dat deze vergoedingen de aan
verweenler door het ougeval werkelijk
toegebrachte schade niet herstellen, maar
integencleel slechts een schulcl vertegenwoonligen die aauleggers in geen de minste maat a~\llgaat;
Overwegende dat, om dezelfcle rechtsgronden, bedoclrl arrest het midclel Rfweert door 'aauleggers aangevoerd en afgeleicl uit de ontstentenis van het recht,
in hoofde van verweenler, hoegenaamcl
welk bedrag ten Iaste van de aanleggers
uog op te vorcleren en dit ten gevolge
van de int1eDlaatsRtelling van de :,;ameuwerkencle vennootschap « La Prevoyance
so cia le n in de rech ten en vorderingen van
<len verweercler tegen derde personen voor
llet ongeval verantwoorclelijk, incleplaatsstelling bedongen in de overeenkomst van
1.) Mei 1937; da t die. meening van den
rechter, inclerclaacl, blijkt nit den samenllang van den tekst van het arrest en namelijk uit cle bewoordingen « aangezien
men clan ook tot· het besluit komt dat ll,
waarvan het gebruik maakt om de beweegreden Rangaancle de indeplaatsstelling met de vorige beschouwingen nopens
de verzekeringsvergoedingen wegem; geneeskundige zorgen in verband te brengen;
Dat het Hof van verbi·eking alzoo in de
gelegeuheicl gesteld is zijn toezicht nit te
oefenen;
Dat het miclclel derhalve feitelijken
grondslag mist;
Ten aanzien van het tweede middel :
schemling van artikelen 1236, 1249 en
1250, 1°. van het Burgerlijk Wetboek,
doorclat de bestreden beslissing, 7.Amder het
bestaan van een overeenkomst op 15 Mei
1937 gesloten tusschen de burgerlijke partij en de maatschappij << Prevoyance sociale ll te Io<ichenen en zomler de draagwijdte clie eischers in verbreking eraan
gaven, te betwisten, beslist clat deze incleplaatsstelling den eisch der burgerlijke
l)artij niet onontvankelijk maakt en haar
het recht niet ontneemt zich burgerlijke
partij te stellen, als wanneer de indeplaatsstelling als gevolg heeft de indeplaatsgestelde in de rechten, rechtsvorderingen, voorrechten en hypotheken van
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den oorspr<mkelijken scht1ldeischer te
doen treden, die dientengevolge geen recllten meer mag doen gelden tegen zijn oorspronkelijken schuldenaar :
Overwegen{[e dat aangeklaagd arrest terecht er op wijst dat de vergoedingen
door de gemeenschappelijke kas betaalcl
in gevolge de verzekeringspolis ten bate
van den verweerder in verbreking, burgerlijke partij, door de samenwerkende
''ennootschap << La Prevoyance sociale >>
onderschreven, het nadeel, door den verweerder wezenlijk ondergaan, niet herstellen, cloch het voorwerp uitmaken van
een schuld die vreemcl is aan cle schadevergoedingen, waartoe aanleggers jegens
hem gehouden zijn, nit oorzaak van het
ongeval waarvoor zij aansprakelijk verklaard werclen; dat, inderdaad, de samenwerkende vennootschap «La Prevoyance
sociale » zich jegens den verweerder verbonden heeft hem verzekeringsvergoedingen te verschaffen van een vast op voorhand en vrij ·overeengekomen bedtag; dat
er •aldus, in het huidig geval, geen spraak
kan zijn van· een goederenverzekering,
maar wel van een personenverzekering ;
dat, in de verzekeringen van clien aard,
slechts de verzekerde hoofdsommen verschuldigd zijn, ·het ongeval, ·ten opzichte
van den verzekeraar, geen oorzaak zijnde
van de schade, maar aileen de gebeurtenis
die hem er toe brengt de verbintenis,
welke hij jegens het slachtoffer aangegaan lleeft, nit te voeren; clat er dientengevolge niet het minst verband bestaat
tusschen het wezenlijk ondergaan nadeel
en de in het verzekeringscontract beclongen vergoedingen ;
Overwegende dat de verzekeringsovereenkomst en de beweerde inplaatsstelling erin bedongen, indien zij den verzekeraar kunnen aanbelangen, daarentegen
vreemd V<>orkomen voor de aanleggers,
derde verantwoordelijke personen voor de
schacle aan den verweerder berokkend;
dat, dieiltengev.olge, de aanleggers geen
belang er bij hebben het verbod van
samenvoeging der vergoeclingen, ten laste
vallende van den verzekeraar, en der
schadeloosstellingen door hen verschulili~~~ro~~;

r

Dat daaruit voortvloeit dat de indeplaatsstelling van de samenwerkende vennootschap « La Prevoyance sociale » in de
rechten en de vorderingen van den verweerder tegen de voor het ongeval derde
verantwoordelijke personen, in de overeenkomsj/ van 15 Mei 1937 bedongen, aangaande de aanleggers als zonder uitwerksel voorkomt om, door de betaling der
verzekeringsvergoedingen door de gemeenschappelijke kas « La Prevoyance
sociale », de schuld van schadevergoedingen welke. wegens het ongeval op de
aanleggers weegt, geheel of gedeeltelijk
te delgen; dat dienvolgens de verzeke-

ringsvergoedingen en de schadevergoedingen, door de aquiliaansche font ontstaan,
hier clienen samengevoegd te worden en
dat de verzekeringsvergoedingen aan verweerder betaald door de gemeenschappelijke kas, van het bedrag der schadevergoedingen, door aanleggers aan verweerder verschuldigd, niet mogen afgetrokken
worden;
Dat bestreden arrest, op clit punt, het
middel van niet-ontvankelijkheid en van
onge~rondheid tegen de burgerlijke vordering van den verweerder aangevoerd terecht van de hand gewezen heeft;
Dat het middel dienvolgens ongegrond
is;
Over het derde middel : schending van
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
W etboek, doordat de bes~reden beslissing
aanneemt dat de ongedwongen storting
aan de burgerlijke partij door de «Prevoyance sociale » van dat deel van !mar
wedde dat door de vergoedingen door de
« Caisse commune » uitgekeerd niet gedekt was, niet in aanmerking komt voor
de bepaling der schade door die bttrgerli.ike partij ondergaan, als waimeer het
slachtoffer van een ongeval aileen de vergoeding kan e1schen van het nadeel dat
llet werkelijk ondergaan heeft en dat er
dus rekening dient gehouden met den werkelijken toestand waarin het verkeerde
op het oogenblik waarop over zijn eiscll
gestatueerd werd met het gevolg dat alle
omstandigheden die dezen toestand verbeterd hebben. inacht dienen genomen,.
tenzij deze verbetering haar oorzaak vond
in een wettelijke bepaling of in een contract ten bezwarenden titel door het
slachtoffer gesloten v66r het ongeval :
Overwegencle dat de samenwerkende
vennootschap «La Prevoyance sociale »,
zoncler daartoe getlwongen te zijn, na
het ongeval, aan verweenler het gedeelte
van zijn wedde betaalcle da t niet geclekt
was door de ve•rgoedingen uitgekeerd door
de gemeenschappelijke kas :
Overwegende dat de onderstand, vrijwillig door een derden persoon aan het
slaclltoffer van een ongeval verleend, niet
het karakter van een schadevergoeding
heeft, 't is te zeggen van een herstel
waarop het slnchtoffer recht l1eeft; clat
het aft~·ekken van die gratific~tie van de
schnde,lergoeding, door den dader van de
sehacleveroorzakende claad verschulcligcl,
hierop neer komt dat aan den benadeelden
persoon volleclige schadeloosst_elling geweigerd worclt, en dat hij,.die de schade
veroorzaakte het voordeel geniet van de
daad van liefdacligheid vanwege den
dader; dat, immers, indien men de vordering van het slachtoffer tegen den verantwoorclelijken dader afwijst, deze aan alle
verhaal ontsnapt, vermits de derde persoon, die de gratificatie gaf, de teruggave
ervan van den begiftigde niet mag ei-
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scherr, dat de verantwoordelijke dader
van het ongeval, door den schenker, v66r
het gerecht niet kan aangev:;tllen worden,
daar de schenker niet het minste nadeel
door de uitvoering van de schenking
ondergaan heeft ;
Dat dientengevolge het bedrag der
schadevergoedingen, door aanleggers aan
den verweerder verschuldigd, met het gedeelte der wedde, vrijwillig aan verweerder door de samenwerkende vennootschap
« La Prevoyance sociale )) uitgekeerd, niet
mag verminderd worden;
·
Dat, door insgelijks op dit punt, het
middel van niet-ontvankelijkheid en van
ongegrondheid door aanleggers tegen de
burgerlijke vorclering van den verweerder
opgeworpen af te wijzen, het bestreden
arrest geen enkel der wetsbepalingen in
het middel aangehaald geschond(m heeft,
doch, in tegendeel, ze juist heeft toegepast;
II. Aangaande de voorziening in zooverre zij gericht is tegen het openbaar
ministerie :
Overwegende dat die veorziening geen
voorwerp heeft, en aldus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; verwijst aanleggers in de
kosten.
10 Mei 1943. - 2° kamer. - TTo.orzUte1·,
H. Louveaux, raadsheer waarnemerid
Yoorzitter. - TTe1·slaggever, H. Istas. GeUjkl1bidende oonolnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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13 Mei 1943.

1o BEWIJS.

RURGERLIJKE ZAKEN.
DESKUNDIG VEHSLAG OPGEMAAKT lN JcEN
STHAFZAAK. - 0NDERWORl'EN AAN DE BESPREKING IN EEN BVRGERLIJKE ZAAK. RURGERLIJKE R~XmTER PUT DAARUIT DE BEWIJSMIDDELEN DOOR VIGRMOEDENS. -· WETTELIJKHEID.
2o BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN RECH'l'ER. 7 BunGERLIJKJG -zAKEN. - BEVELEN \'AN EEN DESRUNDI!l ONDERZOEK. - BINDENDE BEOORDEELING.
30 VERKOOP. - WEDERZIJDSCHE TOES'l'EMMlNG. - BEG RIP.
1° De bu.r_qe·rli.ilco 1·echte1" lean ·in een desk-nnrl·iy verslng, clat in een strafzaalc
overeenkomst-i_q de rege~en van het TVetboelc van ·stratvonJm·ing ·werd opgemaalct en v661· hem cloor de parti.ien
wo·rdt bespt·olcen, de bestanddeelen vinden van het bew-i,js door vermoedens
voorz·ien b·ij cle artilcelen 1349 en 1353
van het Burger·lijlc Wetboek.
2° De 1·echter beoordeelt b·inrlencl of het
nutti.g is een rl'imtw deslmnclig onder·-

.~oek,' door eene partij a an gevraagd, te
bevelen.
3° Een oontr·aot van ve·rkoop ontstaat
sleohts door de weder·ziidsche toestemming vnn den verlcooper en van den
koope·r; zoodani_qe. toestemminy onderstelt clnt de verlcoo1Jer· en lcooper lwn
ttlil tegenover elkam.cle·r o]Jenbn1·en hetzij
t·eahtstreeks, hetzij llom'" bemiddeling
va.n een {femnchtigcle of een la.sthebber·.

(Burgeri. Wb., artt. 1101, 1582 en. 1583.)
(STEPM, T. OLEMANS.)
ARREST.
Gelet op het bestreden an·estop 11 .Ju1i
1941 door het Hof van beroep te Gent
gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 302, 303, 305, 323, 315, 317 en 322
van het W etboek van Burgerli.ike rechtsyordering; 1165, 1319, 1320 en 1351 van het
Burgerlijk Wetboek; 97 van de Grondwet,
en van de rechten van de verclediging,
doordat het bestreden arrest, rechtdoencle
in een · burgerlijke zaak, beslist heeft dat
eerste verweerder in verbreking eigenaar
was van zekere uandeelen der na·amlooze
vennootschap «De Nationale Onafhankelijke ''• waurvan eischers tot verbreking
beweerden eigenaars te zijn, en tweeden
verweercler verwezen heeft om gezegde
titels in handen van eersten verweerder
af te geven, om reclen dat uit .het verslag van een deskundige, tijdens een
vroeger ingeleide strafrechtspleging door
den onderzoeksrechter aangestelcl, bleek
dat eerste verweerder eigenaar geweest
en gebleven was van bedoelde aandeelen en dat, << in alle geval ,,, de door
eischers nieuwe voorgebrachte bewijsmiddelen tegen de vaststellingen van den deskundige niet opwegen konden, als wanneer de in het middel aangehaalde weftelijke bepalingen, inzonderheid, artikelen 302, 315 en 317 van het Wetboek van
Burgerlijke rechtsvordering, aan de rechters ten gronde niet toelieten een deskun,dig verslag, welk in een ander geding en
niet op tegenspraak ol)gemaakt werd,
zonder inachtneming van de door het
Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering
voor de expertisen bepaalde voorschriften,
als eenig wettelijk bewijsmiddel in aanmerking te nemen, clit des te minder
daar tweede eischer tot verbreking, Willem Steppe, geen partij was in het strafrechtelijk onderzoek tijclens :welk het
verslag opgemaakt werd, en daar beide
eischers tot verbi'eking in hun besluiten
voor de rechters ten gronde staande hielden - wat overigens door het bestreden
arrest vastgesteld werd - dat zekere
stukken en docnmenten, die op den eigendoni der betwiste titels betrekking hadden, door den deskundige niet hadden
kunnen onderwcht worden, en dat zij een
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bijkomend deskumlig verslag aanvroegen, ''nardin~?>ter kennis zou gebracht geweest
welk aan den deskundige mn toelaten zijn van eersten eischer, en dat bij
deze stukken en documenten te onder- gebrek aan kennisgeving aan eersten ver·weercler, van het aanbod van eersten eizoeken :
'overwegenlle dat de aanleggers niet scller, en, aan deze, .van de aanvaarding
staancle honden dat het bewijs door ver- van eersten verweerder, geen degelijke
moeclens van den eigendom der betwiste wilsovereenstemming tusschen partijen is
aancleelen wettelijk niet ontvankelljk tusschengekomen, en geen vast verkoop
tnsschen partijen werd gesloten >l, het''rag,;
strijdig is met artikelen 1101, 1108
Overwegentle, eenerzijcls, dat de in het geen
en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
micldel becloelde bepalingen den rechter waarbij
bepaald wordt dat een .contract
oYer burgerlijke zaken hoegenamncl niet een .overeenkomst
is waarbij een of meer
ontzegt nit een deskundig onclerzoek, personen zich jegens
of meer andere
overeenkomstig de regelen van het vVet- verbinden iets te ge,ieneen
te doen, en dat,
boek van Strafvordering opgesteld, en voor <le ge]{ligheitl van of
overeeukomst,
v66r hem door de partijen besproken, cle slechts de toestenuning een
der partijen nood·
bestancldeelen te putten van het bewijs znkelijk is, en met artikelen
.1583
door vermoeclens, voorzien bij artike- en 1589 van hetzelfde Wetboek,1582,
waarbij
len 131·9 en 1353 van het Bni·gerlijk Wet- bepaald wortlt tlat de verkoop voltrokken
bock:
is tussl'hen partijen, zoodra men het eens
Overwegende, anderzijds, clat geen en- geworden is over de zaak en den prijs,
kele der in het middel aangeduicle wets- en aiR wanneer het aan de rechters ten
bepalingen den rechter verplicht, op ver- gronde niet toegelaten was, zonder ge7,oek eener partij, een nieuw en aanvnl- zegde wettelijke bepalingen te schenden,
lend tleskundig onderzoek te gelasten, dat te beslissen dat er geen verkoop gesloten
aan de bij het Wetboek van Burgerlijke werd tusschen partijen zelfs indien het
rechtsvordering voorgeschreven vormen bewezen was dat zij op denzelfclen datum
zou onclerworpen zijn ;
hun toestenuning tot het verkoopscontract
Dat cle rechter over dergelijk verzoek verleewl hadden en dat zij het ·eens geop binclencle wijze oordeelt;
worden waren over de zaak - de 55 aanWaaruit volgt dat het middel in rechte deelen - en over den prijs, 55.000 frank :
Overwegende dat, luidens artikel 1101
niet opgaat;
het Burgerlijk Wetboek, wa:;trvan de
O''er h~t tweede middel : schending van van
artikelen 1101, 1108, 1121, 1134, 1138, 1320, andere in het midclel bedoelde wetsbepa1322, 1582, 1583 en 1589 van het Burger- lingen slechts toepassingen zijn, een conlijk Wetboek; 97 van de Grondwet, door- tract een overeenkomst is· waarbij een of
dat het bestreden arrest, na in feite vast- meer personen zich jegens een of meer
gesteld te hebben, of, minstens zonder andere verbinclen iets te geven, te doen
ontkend te hebben : a) clat eerste eischer of niet te cloen ;
Overwegende dat, nit de niet bestreden
tot verbreking, op 7 Mei 1932, de verbintenis aangegaan heeft de aandeelen die de vaststellingen van het arrest blijkt, dat,
eigendom waren van eersten verweerder indien de eerste aanlegger aan de Kreclietin verbreking, aan te koopen; 71) dat eer- bank te Geraardsbergen zijn wil heeft
ste eischer tot verbreking, op 7· Septem- doen kennen, de titels aan den eersten
ber 1933, in uitvoering dezer verbintenis, verweerder toebehoorende tegen den prijs
aan een barik bevel van overschrijving van 55.000 frank te koopen, en indien de
eener som van 55.000 frank op de reke- verweercler den wil heeft te kennen gening van eersten verweerder overhandigd geven de titels tegen denzelfden prijs te
heeft, mits levering van de 55 overblij- verkoopen, de belanghebbenden toch nog
vende aandeelen; a) dat, op zelfden da- · niet jegens elkancler gebonden waren ;
tum - 7 September 1933 - eerste ver- dat de Kredietbank, aan wie. de wilsuitinweercler aan clezelfde bank bevel van atle- gen werden bekend gemaakt, geen lastvering gegeven heeft, mits overschrijving, hebber w~s van den aanlegger noch van
door eersten eischer, op zijne rekening, den verweerder; dat zij geen hoedanigeener som van 55.000 frank, beslist heeft heicl had om tusschen hen een overeen(( dat, zelfs inclien het bevel van over- komst te verhandelen, of in hun naam een
schrijving, door eersten eischer gegeven contract te s1uiten;
op 7 September 1933, moet aanschouwd
Ovel·wegende dat een koopcontract
worden als zijncle een vaste en bepaalde slechts kan ontstaan door de wederzijclaankoopsaanbiecling, en het bevel van sche toestemming van den verkooper en
afievering van eersten' verweerder, op van den kooper; clat dergelijke toestemzelfd,en datum, als zijnde een stellige aan- ming noodzakelijk onderstelt dat de vervaahling dezer aanbieding, nochtans niet kooper en de kooper hun wil uiten de
vaststaat dat het aanbod door de bank eene jegens clen andere, hetzij rechtaan eersten verweerder ·zou kenbaar ge- streeks, hetzij door tusschenkomst ·van
maakt geworclen zijn, noch dat de aan- een gevolmachtigde of van een lasthebber;

I

bat het middel dus niet gegrond is ;
Over het dercle middel : schending van
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Gronclwet, cloorclat
het bestreclen arrest zijii beslissing' en de
tegen eischers tot verbi·eking uitgesproken veroordeeling, gewezen heeft << op
groml van llet verslag van deskunclige
Gyselinck ll, na aan gezegcl verslag vaststellingen toegeschreven te hebben die in
strijcl zijn met hetgeen de cleskundige in
het verslag werkelijk vastgesteld had,
en, meer bepaald, doordat het bestreclen
arrest aan het verslag heeft cloen zeggen
« dat de twee sommen van 100.000 frank,
overgeschreven op 18 en -19 November 1931,
voortkwamen van Joseph Oosijns, familielicl van geintimeercle (eerste verweenler
in verbreking), en clat, op de 386.000 frank
die op 9 October werclen overgeschreven,
280.000 frank voortkwamen van zelfclen
Joseph Oosijns en van clokter Lieverrs ll,
en bepaalcl heeft clat het « in cleze omstancligheden ll was dat het zijn beslissing
« op grond van het verslag ll steunde, als
wanneer het vers~ag van deskundige Gyselinck uitdrukkelijk 1vermelclt, blz. 39 :
« overschrijvingen vanwege Karel Steppe
(eerste eischer tot verbreking) op de rekening van Olemans (eerste verweerder in
verbreking), 386.000 ftank. Karel Steppe
ontvangt dit bedrag voorafgaandelijk van
dokter Lievens van Ninove, 80.000 frank,
van Medard -Oosijns, 200.000 frank ll, en,
blz. 45 : « wij hebben bestatigd dat de
700.000 frank voortkomen : vanwege Leopold Steppe, 200.000 frank; storting Olemans, 114.000 frank; vanwege Karel Steppe, 386.000 frank. In verband met dit laatste ontvangt Karel' Steppe voorafgaandelijk : van dokter Lievens, 80.000 frank;
van Meclard Oosijns, 200.000 frank ll; hetgeen een schending is van het geloof en
van de bewijskracht die, volgens artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, aan het verslag dienden gehecht :
Overwegende Q,jlt het bestreden arrest
zijn beschikkend gedeelte steunt op de
vaststelling door clen cleskunclige geclaan,
en door het micldel niet bestreclen, dat de
afbetaalde aandeelen werden overhandigcl
niet aan den eersten aanlegger, cloch aan
den eersten verweerder in verbreking, en
clat de gelden waarmede de eerste aanlegger de rekening van den eersten verweercler heeft ingekort, hem meerencleels door
derden waren ter hand gestelcl;
Overwegencle clat, nam men zelfs aan
clat het arrest, zooals het midclel bet
staande houclt, claarna een vergissing
heeft begaan door onder die· clercle personell! een genaamden Joseph Oosijhs aan
te duiclen, clan wanneer de door het cleskundig verslag becloelde clerde een genaamde Medard Oosijns was, clie vergissing geen invloed zou hebben op de wettelijkheid van het beschikkend gecleelte, en,

_ _I_

_I

bijgevolg, de verbreking van het arrest
niet zou kunnen wettigen ;
Dat het midclel derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, het Hoj' verwerpt de
voorziening; veroordeelt cle aanleggers
tot de kosten en tot een vergoecling van
150 frank jegens iecler verweerder.
13 Mei 1943. - 1" kamer. - Voo1·zitter,
H. Soenens, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. - Gelijlclwidende concMtsie, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt, aclvocaat generaal.
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1° REDENEN

VAN DE VONNISSEN
FJN ARRESTEN.
STRAl'ZAKEN. VORDEIUNG VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ. VERWEER DOOR BEKLAAGDE IN CONCLUSIE
VOORGEBRACHT. - ARREST GEEF'l' DAAROP
GEEN ANTWOORD. - ARREST NIET MET REDENEN OMKLEED.
2° VERANTWOORDELIJKHEID BUI'rEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
- SCHADE WIER OORZAAK HAA R GEVOLGEN
IN DE TOEKOMST VOORTZET. - 0NMIDDELLIJKE SCHATTING MOGELI.JK. - HERSTEL
KAN DOOR DEN RECHTER WORDEN BEVOLEN.
3° VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMS'1' 1 ONTSTAAN.
- VERGOEDENDE INTERESTE)N. -:- VERTREKPUNT. - BINDENDE BEODRDEELING VAN DEN
.RECHTER.

1 o Is niet wettelij k met 1·eaenen ornkleed
het an·est dat een beklaa-gcle tot schadevergoecUng ve-roonleelt tegenove1· ae lnwgerlijlce partij zoncle1· te wntwoonlen op
een door clien beklactgcle bij conclnsie
voo1·geb1·acht ver·wem·.
2° H et he1·stel van ·een toekomstige schacle, clfe de zelwre voortzetting is van
een tegentvoorcligen toestnncl, lean doo1·
den rechter W01'den bevolen, wnnnee1·
clie scharie vatbna-r ·is voo·r onmillclellijke
schcttting.
3° In zake vnn buiten overeenlcomst ontstnne ve1·antwoo1·clelijkheid bepaalt cle
·rechte1· bindend het veTtrelcpunt voo1· ae
be·rekening vctn de inte-resten clie vnn
ve1·goeclenclen aanl zijn.

(GUY,

'l'.

KENN-ES.)

ARRES'l1 •

Gelet op het bestreden arrest op 20 October 19-!2 {loor het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Over de voorziening yoor zoover ze gericht is tegen llet deel van bet arrest clat
uitspraak doet over de burgerlijke vorclering van Kennes :
Over het midclel : schending Yan de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboe_k

...._ HOen

97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest : 1 o door . te beslissen dat a an
Kennes hoegenaamd geen verwijt kan gemaakt worden van het feit dat hij geoordeeld heeft dat hij de kosten van de verplaatsingen, Welke het gevolg waren van
een ongeval, dat geheel vreemd was aan
de becliening welke hij in het leger bekleedde, persoonlijk moest d~·agen, in
plaats van zich dienstreiskaarten te doen
afieveren, geenszins gebrnik l1eeft gemaakt van de bindende beoordeelings"
macht welke de rechter heeft om het nadeel te schatten, doch een regel heeft
geuit ·en toegepast die in strijd is met
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
artikel dat het Hof van beroep aldus geschonden l1eeft; 2° door ilet mid del (dat
geen eenvoudig argument was) van den
uanlegger niet te beantwoorden, betreffende de onkosten van voedsel door den
verweerder in verbreking zoogezegd uitgegeven ten tijde van zijn verplaatsingen
van 'J'ienen naar Brussel geduremle zijn
behandeling in ilet militair hospitaal in
cleze laatste stad, de conclusies van den
aanlegger gecleeltelijk zonder antwoord
heeft gelaten, en zijn beslissing niet wettelijk gemotiveerd heeft :
Overwegende dat uit de tusschen partijen v66r het Hof van beroer} gewisselcle
conclusies blijkt dat de uitgaven welke
Kennes,- toen onderofficier in het leger,
deed, en waarvan hij de terugbetaling
eischte als onkosten van verplaatsing, betrekking hadden op reizen per spoor ten
beloope van 4flii frank en op « 011kosteu
van tram, van voedsel en andere >> ten
beloope van 2.425 frank;
Overwege1Hle, wat de eerste uitgaven
betreft, becloeld in het eerste ondercleel
van het middel, dat het bestreden arrest
beslist dat ze niet noodeloos zijn omdat,
in de onderstelling dat het Kennes vrijstond dienstreiskaarten te bekomen, hem
geenszins kan verweten worden dat hij
geoordeeld lleeft dat hij van die kaarten
niet mocht genieten omdat hij niet gewond werd terwijl hij in dienst was ;
Overwegencle dat de beschouwingen van
feitelijken aard, die de beslissing op het
betwiste punt wettigen, aan het toezicht
van llet .Hof van verbreking ontsnappen;.
Overwegende, wat de tweede uitgaven
betreft, bedoeld in het tweecle onderdeel
van het middel, dat het arrest ze met de
eerste vereenigt, en, alhoewel ze door hun
voorwerp van cleze verschillen, dezelfde
redenen erop toepast, zoncler de conclusie van den aanlegger te beantwoorden
die, inzonderheid, beweerde dat de bur"
gerlijke partij, in behandeling ·in het militair hospitaal te Drussel, op kosten der
huishouding van zijn eenheid << recht had
op levensmiddPlen vom· zijn middagmaal,
het eenige dat hij, normaal, wegens de

spreekuren, in de mess van de onderofiicieren zijner eenheid niet kon nemen >> ;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
door op die conclusies niet te antwoorden,
artikel 97 der Grondwet, in het middel
bedoeld, geschonden heeft;
Over de voorziening, voor zoover ze gericht is tegen het deel van het arrest dat
uitspraak doet over de burgerlijke vordering van Ida Saublens :
Over het middel : schending van artikel 1382 van het Durgerlijk Wetboek,
doordat het Hof van beroep - door, ter
beoordeeling van het door de burgerlijke
partij geleclen nadeel, het lijden i-ll aanmerking te nemen die in de toekomst (nit
den zenuwtoestand welke bij de burgerlijke partij nog blijft bestaan), gedurende
een zekeren tijd v66r de volleclige genezing nog kan voortspruiten - voor. de
schatting van de schade met een hypothetischen en onzekeren factor heeft rekening gehouden, dan wanneer een vast nacleel (om 't even of het huidig, verleden
of toekDmstig is) aileen het voorwerp van
een Rchucleloos,;telling ·kan uitmaken;
daar het karakter van vastheid, !)egrip
dat juist tegenover dat van onclerstelling
of van mogelijkheid stuat, een voorwaarfle sine qua non is van de schadeloosstelling :
Overwegende dat artikel 1382 -van llet
Burgerlijk Wetboek geenszins zich er tegen verzet dat de rechter de vergoeding
van een schade zou bevelen waarvan de
hniclige oorzaak hem z66 voorkomt dat ze,
zonder twijfel, in de toekomst nog uitwerksel zal hebben; dat het bestreclen
arrest, redelijkerwijze geinterpreteercl,
zicll wel in tlien zin wil uitspreken wanneer het, om llet be(lrag der aan de bm~
gerlijke partij verschuldigde schadevergoeding te schatten, rekening houdt <<met
den zenuwtoestancl welke nog blijft bestnan en met llet toelwmstig lijden dat
daaruit nog geclurende een zekeren tijd
v66r de volledige genezing k'm1 voortspruiten >> ; da t llet middel in recll te niet opgaat;
Over het middel betreffende de twee
vorderingen : sehencling van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek, doordat llet
Hof van beroep - door aan de twee verweerders in verbreking de vergoedencle
interesten toe te kennen vanaf den dag
van het ongeval, op aile toegekende schadevel'goecling, daarin begrepen de schadevergOeding bestemd om de burgerlijke
partljen sclladeloos te stellen voor de uitgegeven bedragen, inzonderheid, voor geneeskundige en pharmaceutische uitgaven,
verplaatsingen, enz. - nan de verweerder
in verbreking hoogere scliadevergoeding
heeft toegekend dan het geleden nadeel
bedraagt, vermits het hun interesten heeft
toegekeud op sommen vanaf een · oogen-
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blik (de dag van het ongeval) waarop de
verweerders in verbreking die sommen niet
uitgegeven hadden, en nog meer, de leveringen en prestaties nog niet hadden ontvangen waarvoor zij, naderhand, de schuldenaars van die sommen zijn geworden,
dan wanneer artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, indien het -den dader van
het oneigenlijk misdrijf verplicht het door
de te laken daad ontstaan nadeel te herstellen, hem geen enkele verderreikende
verplichting oplegt :
Overwegende dat de rechter op bindende
wijze oordeelt over de belangrijkheid van
het nadeel dat uit een misdrijf ontstaat,
alsook, binnen de perken van de conclusies der burgerlijke partij, over het beclrag der schadevergoeding die de volledige schadeloosstelling moet verzekeren ;
clat, daar de interesten van vergoedenden
aard deel uitmaken van de schadeloosstelling, artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek aan den rechter toelaat het vertrekpunt ervan te bepalen <ip den dag van het
misdrijf;
Om die redenen, het Hof verbr'eekt de
bestreden beslissing, docb in zoover
slechts ze aan de burgerlijke partij Kennes een som van 2.425 frank toekent, alsook de gerecbtelijke interesten welke er
aan verbonden zijn; beveelt dat onderbavig arrest zal overgeschreven worden
op de registers van het Hof van beroep
te Luik en dat melding ervan zal gemaakt
worden op den kant van het gedeeltelijk
vernietigd arrest; verwerpt de voorziening voor 't oyerige; veroordeelt de burgerlijke . partij Kennes tot de helft cler
kosten, laat de overige kosten ten- laste
van den aanlegger; verwijst de zaak alclus· omschreven naar bet Hof van beroep
te Brussel.
17 Mei 1943. - 2° kamer. - Voo1·zitte·r,
H. Hocltim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslctggeve1·, H. Lambinet. Gelijkluiclencle concltts·ie, H. Raoul Havoit
cle Termicourt, advocaat generaal.
·
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POL IT IE VAN DEN KOOPHANDEL.
ONWET'riG VERVOER 01' BEZIT VAN VLEESCH.
VOORWAARDEN VAN HET MISDRr.Jl'.

Het venJoer of het bezit vwn vleesch is,
luidens cle artilcelen 1 eri 4 vcm het beslnit van 19 .htni 1942, slechts st·rafbaa1·
wanneer het gebleken is clat clit vleesch
voortkomt van slttikslachting, of wnn1we1· het vleesch n·iet het t·egelmnt·ig
merk vwn cle keu1·ing cl1·na.gt en hij cl·ie
het ve·rvoert of bezit niet bewHst clat
het voortlcomt van wettelijlc geslachte
cl·ieren.

(BOULANGER.)
ARREST.

Gelet op bet vonnis op 14 December 1942
gewezen· door de correctioneele recbtbank
te Hoei, kamer samengesteld uit een rechter, overeenkomstig artikel 6, § 2, van
bet besluit del. 27 Juni 1942;
Over het middel I;Jm ojjiaio : schending
van artikel 97 der Grondwet, doordat het
bestreden vonnis het bestaan van al de
bestanddeelen der inbreuk niet heeft vastgesteld welke bet ten laste van den aanlegger bewezen verklaart .en aldus de uitgesprokene veroordeeling niet wettelijk
heeft gerecbtvaardigd :
Overwegende dat de aanlegger beticbt
was van en veroordeeld werd om « te
Away of elders in bet arrondissement
Hoei, op 8 October 1942, betzij met bet
oog op den verkoop of de verdeeling, hetzij uit winstbejag, vleescb voortkomende
van een slachting bedoeld bij artikel 1
van het besluit dd. 19 Juni 1942 of als
dusdanig verondersteld, daar bet geen regelmatig keuringsmerk droeg, te bebben
vervoerd of voorhanden te bebben gebadJJ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zijn bescbikkend gedeelte grondt op artikelen 1 en 4 van bet besluit del. 19 Juni
1942;
Overwegende dat artikel 4, wat betreft
de strafbare herkomst van bet vleescb,
bepaalt « voor de· toepassing van deze bepaling wordt het vleesci1 waarop geen regelmatig keuringsmerk staat, tot levering
van bet tegenbewijs verondersteld · voort
te komen van dieren geslacht bij overtreding van genoemd arti~el Jl ; "
Overwegende dat bet door de dagvaarding voorzien en door bet bestreden vonnis weedwuden feit niet noodzakelijk een
inbreuk uitmaakt; dat bet enkel strafbaar is wanneer bet voorbanden zijnde of
vervoerd vleesch van een onwettige slacbting voortkomt of wanneer, indien bet
geen regelmatig keuringsmerk draagt,
niet bewezen is dat bet vleescb voortkomt
van regelmatig geslachte dieren;
Overwegende dat, door te verzuimen
hetzij bet gebrek aan dergelijk bewijs,
hetzij bet onwettelijk karakter der slacbting vast te stellen, bet bestreden vonnis
zijn beslissing niet wettelijk gemotiveerd
beeft en de in 't middel ingeroepene wetsbepaling gescbonden beeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
1 bestreden vonnis; beveelt dat onderba vig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de correctioneele rechtbank
te Hoei en dat melding ervan zal gemaakt
worden op den kant van bet vernietigd
vonnis; verwijst de zaak naar de correctioneele recbtbank te Luik ; legt de kosten ten laste van den Staat.

17 Mei 19-!:l. - 2" k~mer.
Voorzitte1·,
H. HodUm, raadslleer waarnemend voorzitter. - ·verslaggeve1·, H. De Wilde. Gelijlcl!tiflenfle conclus·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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17 Mei 1943.

VERKNOOHTHEII). - STRAFZAKEN.
ZONDER INVLOED OP DE VOORW AARDEN TOT
ONTV ANKEL!JKHEID VAN DE PUBLIEKE VORDERING.·

De

ve1·Tcnochtheifl,·

bestaftnfle

t1tsschen

meer rnisll1'ijven, lean wettelijlc de !l!itbTeifling vwn de bevoegrlheicl rtierlebl'e'II!Jen, mnar zij heeft geen ·invloell op de
voon.onanlen tot ontvanlceUjkheill vnn
de p·nblieke vorrle1··ing, ZOOftls lle ve·re·ischte van een lclacht of vnn een armgifte.
·
·
(MEYS

EN ANDEREN.)
ARREST.

llet bestreclen vonnis enkel vaststelt dat
de inbrenken, waarvan de aanlegger be·
ticllt is, verknocht zijn met deze ten laste
van den aanlegger Meys weerllouden;
Doell overwegende dat, indien de verknochtheid tusschen meer inbreuken wettelijk een uitbreiding van bevoegdheid
kan medebrengen, ze geen invloed heeft
op de voorwaarden tot ontvankelijkheid
cler publieke ,vordering;
·waaruit volgt dat het bestreden vonnis
zijn beschikkend gedeelte . niet wettelijk
heeft gereclltvaardigd en de in 't middel
bedoelde· wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening van den aanlegger Meys ; verbreekt het bestreclen vonnis in zoover het
clen aanlegger Maron heeft veroordeelfl ;
beveelt dat onderllavig arrest zal overgeschreven worden op. de registers van de
cm'rectioneele rechtbank te Verviers en
flat melding ervan zal gemaakt worden
op den kant der veniietigcle beslissing;
veroordeelt den aanlegger Meys tot de
helft der kosten, legt de andere helft ten
laste van d~n Staat;· verwijst de zaak
alzoo beperkt naar de correctioneele
reclltbank te Luik.
17 Mei 1943. - 2e kamer. - Voo·rzUte·r,
H. HocHim, raadslleer waarnemencl voorzitter. - Ve1·sla[Jl/C'I!C1', H. De W"ilde. Oel-ijkl·nhlende coiwl·ns·ie, H. Raoul Hayoit
cle Termicourt, advocaat generaal.

Gelet op het bestreden vonnis op 5 .Decenlber 1942 gewezen door cle correctioneele rechtbank te Verviers, kamer samengesteld nit een rechter overeenkomstig artikel 6, § 2, I, van het besluit del.
27 Juni 1942;
Over de voorziening van den aanlegger
Mcys:
.
.
Overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van
2° KAMER. 17 Mei 1943.
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
w"erden nageleefcl en clat de uitgesvroken VONNISSliJN EN ARRES'J'EN. - AARD
veroordeelingen overeenkomstig cle wet
VAN DE VONNISSEN. STHAFZAKEN. VONzijn;
•
NIS BESLISSEND DA'f EEN AANGIFTE REH~;LMATIG
Over de voorziening van den aanlegger
IR, GEDAAN. NIET GEWEZEN OVER DE REMaron :
VOEl!DHEID.
Over het middel : scllending van artikelen 226 en 227 van het W etboek van Het vonn1s hetwelk besl-ist dat een nai7u1tte vnn rle (tr/m1wistraUeve overhe1rl
Strafreclltspleging, 1 en i5 van llet besluit
1·eqelmnt'ig ·is !fCr/a(UI, ·is n·iet ,qewezen
del. 15 Februari 1941, en G van llet besluit
ove·r een betwist-ing betrejjenfle rle bedel. 27 Juni 1942, doonlat het bestreden
voerJllhe;irl, ook ·inllie·n lle rechter de lievonnis, om den aanlegger te veroordeelen,
g·r'ippen nall[Jctnncle lle ontvankelij klwirl
ten onrechte een verknochtlleid heeft invwn lle tJ!tblieke vonle'l'in,q en rwuga.nnde
geroepen tusscllen de inbreuken ten zijnen
cle bevoeg(llWicl venvnnl heeft.
laste gelegcl en deze ten laste van den
eersten aanlegger weerllouclen :
(MARREN.)
Overwegende dat cle aanlegger Maron
v66r den rechter over den grond beweenl
ARREST.
lleeft dat llij « voor de inbreuken welke
llij zou kunnen gepleegd hebben normaal
Gelet op het bestreclen vonnis op 25 Javoor de administratieve rechtsmacht nuari 1943 gewezen door de correctioneel!{
moest terecht staan >>;
reclltbank te NeufclliUeau, kamer beOverwegende dat de aanlegger aldus cle staande nit een recllter overeenkomstig
ontvankelijkheid betwi~>tte van de vu- het besluit van 27 ,Juni 1942;
blieke vordering welke het openbaar miOver de ontvankelijklleicl der voorzieIiisterie tegen hem instelcle zonder vooraf- ning :
gaancle aangeving door de administrntieve
Overwegencle dat eisclleres v66r den
overheid;.
recllter staande hielcl dat de rechtspleging
Overwegencle dat om de door den aan- onregelmatig was, dam· de verwijzing,
legger aangevoerde exceptie te verwerpen door de ·administratieve· rechtsmacht, niet

.I

!····

---;

·- li3vrij gedaan was door den arrondisse- ' te verklaren, dan wanneer deze beslissing
mentscommissaris, vermits deze de zaak geveld werd door de 28 kamer der coi-recnan de rechtsprekende rechtsmacht tioneele rechtbank te Doornik op een herslecllts had aangegeven op het bevel dat opening der debatten bevolen door een
hem was gegeven geweest door den refe- vonnis op 23 October 1942 gewezen, door
de 4" kamer (alleensprekend rechter) van
rendaris van den contrOledienst;
Overwegende dat het bestreden vonnis de rechtbank te Doornik, wanneer de dezich bepaalt bij de verwerping dezer be- batten waren gesloten V()rklaard geweest
wering door te zeggen dat de rechtsple- en de zaak in beraadslaging gesteld door
ging regelmatig is, en door zich bevoegd de 2" kamer van de rechtbank samengesteld nit drie rechters :
te verklaren;
Overwegende dat, welke ook de bewoorOverwegende dat nit de stukken der
ding·en zijn door het vonnis gebruikt, de rechtS'pleging blijkt dat de .2" correctiobevoegdheid van de correctioneele recht- neele kamer der rechtbank te Doornik
bank niet betwist was; dat de debatten samengesteld uit drie rechters, na regelliepen en dat het vonnis enkel statueert matig onderzoek van de tegen den aanlegover de ontvankelijkheid der publieke ger en andere verdachten gerichte vervolvordering, de aanlegster bewerende dat ging, de zaak in beraadslaging hield, en
een voorwaarde tot ontvankelijkheid ont- de uitspraak van llaar vonnis op 23 Ocbrak;
tober 1942 vaststelde; ·dat, op dezen laatOverwegen(le dat de voorziening tegen sten datum, de 48 lmmer van deze rechtdergelijk vonnis, luidens artikel 416 van bank, samengesteld nit den eenigen magis!let ·strafvorderingswetbOek niet ontvan- traat die te voren in dezelftle zaak de
kelijk is v66r de eindbeslissing;
2" kamer had voorgezeten, de heropening
Om die redenen, het Hof verwerpt de der debatten bevril en de zaak op 12 Novoorziening ; veroordeelt aanlegster tot de vember 1942 verschoof om een medebekosten.
tichte, die tot dan verstek deed en toen
werd aangehouden, tegenover de andere
17 Mei 1943. - 2" kamer. - Voon11itter,
H. HodUJil, raadsheer waarnemend voor- beticb ten te stellen ;
zitter - Ve·1·sln,q,qevm·, H. De Wilde. Overwegende dat de aanlegger en zijn
Gelijklnidende conclusie, H. Raoul Hayoit medebeticbten, herdaagd geweest zijnde
voor de terecbtzitting van .12 November
tle Termicourt, advocaat generaal.
19±2, v66r de 2e kamer, zooals deze ool'siJl'onkelijk was samengesteld verscbenen,
waar zij opnieuw werden ondervraagd en
tegenover elkander gesteld, en hun ver2" KAMER. - 17 Mei 1943.
weermiddelen terug voordroegen, zoowel
INRICHTING.
RECHTERLIJKE
door hen zelve als bij monde van hun
STHAFZAKEN.
VoNNJR GEWEZ!<;N DOOR
advocaten, en waar. er definitief werd
RECH'l'ERS. DlE NU;1'. OP AL DE TJ<;HECHTZITTINgestatueerd op 19 November 1942;
GEN AANWEZIG WAREN. NIETIGifEID VAN
Overwegende dat bet middel, voor zooHET VONNIS, MAAR NIICT VAN DE (lEHEELE
Yerre het beweert dat bet Hof van beroep
RECHTSPLEGING.
de geheele rechtspleging gevolgd tegen den
aanlegger nietig had moeten verklaren,
Artikel 7 vnn de wet 1'nn 20 April 1R10
in rechte niet opgaat, tlaar artikel 7 der
verklnao~·t 'llietig
het VO'IHtis ,qewezen
wet van 20 April 1810 slechts het vonnis
door 1·echters llie n:iet op nl rle tm·echtgewezen door rechters die op al de tezittingen voo·r lle lJehanlleling van lle
reclltzittingen der zaak niet aanwezig
znalc tegenwoonlig wa1·en,· II et ve·rwaren, nietig doet verklaren;
lclacwt n4et nietig lle geheele gevolgcle
Overwegende dat bet middel, voor 7..ooTechtsplegiu g.
·
verre het bet arrest verwijt het vonnis·
n qno niet nietig te hebben verklaard,
( SENWHAL.)
niet ontvankelijk ill' bij gebreke nan belang;
ARREST.
Overwegende, inderdaad, dat het Hof
Gelet op het bestreden ar~·est op 20 Fe- van beroep alleen steunende op het onderbruari 1943 gewezen door het Hof van zoek dat bet zelf heeft gedann, bet vonnis
beroep te Brussel;
a. quo vernietigd heeft en door middel van
Over het eenig middel : schendi<J.g van nieuwe bescbikking gestatueenl heeft;
artikelen 7 der wet van 20 April 1810 Oll
En overwegende dat de bestreden bede rechterlijke inrichting, 182, 189 en 190 slissing geveld werd op een rechtspleging
van het Wetboek van strafvordering, en in dewelke de substantieele of op straf
97 der Grondw.et, doonlat het bestreden van nietigheid voorgeschreYen rechtsvorarrest ten laste van aanlegger in cassatie men werden nageleefd en dat de uitgeeen veroordeeling heeft uitgesproken zon- sproken veroordeelingen overeenkomstig
der de tegen hem gevolgde rechtspleging de wet zijn;
en het in de zaak gewezen vonnis nietig
Om cUe redenen, het Hof verwerpt de
VERBH.,

'1943. -

8

~

114-

voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
17 Mei 1943. - 2e kamer. - Voorzitte·r,
H. Hocliini, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vershtggever, H. Lambinet. Gelijlclttidende conclusie, H. Ra:<ml Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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17 Mei 1943.

BINDENDE BEOORDEELING VAN DEN
REOHTER. - STRA~'ZAKEN. - VERHOOR
VAN GE'fUIGEN. - GEPASTHEID. - BINDENDE
BEOORDEELING.
1Je rechte·r ·in beroep beoo'}'(leelt OZJ b-indende w-ijze of het gepast blijlct getulgen te hoO'/·en.

(HAUTECOUR,

'l'.

SEVRIN.)

ARRES'l'.

Gelet op het bestreden vonnis op 4 E_'ebruari 1943 gewezen door de correctwneele rechtbank te Luik, statueerencle in
gTaad van hooger beroep;
Aangaande de beslissing op de publieke
vordering :
Over het eenig middel tot cassatie
hieruit afgeleid dat de correctioneele
rechtbank het verhoor geweigerd heeft
van de getuigen die de betichte Hautecour
luiclens v66r de rechtbank genomen conclusies gevraagd had te doen hooren :
Overwegende dat de rechter van hooger
beroep bindend oordeelt of het past tot
het getuigenverhoor over te gaan;
Dat het micldel in rechte niet opgaat;
Overwegende voor 't overige 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
uitgesvroken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Aangaande de burgerlijke vordering : ·
Overwegende dat eischeres geen bijzon. der middel opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.
17 Mei 1943. - 2° kamer. - VoorzittM,
H. Hodiim, raaclsheer wattrnemend voorzitter. - Ferslnggever, H. Fontaine. Gelijlcluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit
cle Termicourt, advocaat generaal.
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17 Mei 1943.

BESOHERMING DER MAATSOHAPPIJ
TEGEN DE ABNORMALEN (WET
TOT). - INOBSERVATIESTELLING. - HoE
ZIJ EIND!GT,

De inobservatiestelling van een beklaagde
in de psychiatr"ische afdeeling van een
stmfinrichting neemt een einde bij het
verstrijlcen van den termijn, gesteld
door de beslissing, clie dezen maatregel
heejt bevolen,· zij lean een ·einde nemen
·voor·aleer· deze dat·um ber·eilct is, waqlrieer het ve·rslag van den deslcundige is
neergele_qcl en de r·eli!hter, die hem heejt
aa;ngetoezen, vaststelt clat hij zijn taalc
geheel heett vervttld. (Wet van 9 April

1930, artt. 1 en 6.)

(HENRY.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 1 Maart
1943 gewezen door het Hof van beroep te
r,uik · kamer van inbeschuldigingstelling;
Ov~r het middel : schending van artikel 97 cler Grondwet en van de bepalingen
1der wet van 9 April 1930, inzonderheicl
artikel 6 dier wet, doorclat de raadkamer
van de rechtbank te Marcile over de handhaving van cle voorloopige hechtenis van
de aanlegster geen uitspraak heeft gedaan binnen de door artikel 5 van de wet
vau 20 April 1874 voorziene termijnen,
claar de onderteekening van het verslag
van de1~ deskunclige, clie de beklaagde gedurende haar inobservatiestelling moest
. onderzoeken, aan clien maa~regel een
einde heeft gesteld en daar de voorloopige
llechtenis dus terug beginnen te loopen
heeft vanaf clie onderteekening :
Overwegende clat de beslissing v.an cle
raadkamer, waarbij een in voorloopige
hechtenis gehouden besclmlcligde in een
psyclliatrische afdeeling van een strafinrichting in observatie worclt gesteld, de
uitvoering schorst van het bevel, waarbij
het bevel tot aanhouding wordt bekrachtigd of waarbij wordt beslist dat het
openbaar belang de handhaving van de
voorloopige hechtenis vereischt; dat .die
beklaagde, luiclens artikel 6 der wet van
9 April 1930, zoodra de observatie ten
einde is, wecler in het huis van arrest of
justitie worclt opgesloten;
Dat die maatregel dus eincligt bij het
verstrijken van den termi,in bepaald cloor
llet bevel van de onderzoeksreclltmacht;
dat hij, wel is waar, v66r dien datum kan
ophouden wanneer het verslag van den
deskundige, clie de geestesgesteldlleid van
den beklaagde onderzocht heeft, neergelegd is en de rechter, die den deskundige
heeft aangesteld, vaststelt dat deze zijn
opdracllt gansch en juist heeft volbracht;
docll dat het enkel neerleggen van het
verslag geen eincle stelt aan de bij het
gerecht bevolen inobservatiestelling;
Overwegende dat uit het bestreden arrest en uit cle stukken der rechtspleging
blijkt : 1° dat de raaclkamer op 19 IS"ovember 1942 uitspraak l1eeft gedaan over
de voorloopige hechtenis van de aanleg-

___ I

r----
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ster; 2o dat het eerste bevel waarbij deze
in een psychiatrische afdeeling van het
gevang voor een maand inobservatie werd
gesteld van 24 November 1942 dagteekent,
en dat het tweede waarbij die maatregel
eveneens voor een maand werd verlengd,
van den 21n December 1942 is; 3° dat de
aanlegster op 21 Januari 1943 de psychiatrische afdeeling verlaten heeft om in het
gevang terug· te komen; en 4° dat de raadkamer op 12 Febrl)ari 1943 uitspraak
lweft gedaan over de handhaving van de
voorloopige hechtenis;
Dat, bijgevolg, de aanlegster vanaf het
bevel van 19 November 1942, gedurende
vijf dagen in November 1942, gedurende
elf dagen in J anuari 1943, en gedurende
twaalf dagen in Februari 1943 aangehouden was, wanneer· het bevel van 12 Februari 1943 werd verleend, hetzij gedurende negen en twintig dagen;
Dat het bevel der raadkamer, bekrachtigd door het bestreden arrest, dus binnen
den wettelij}!:en tijd werd verleend en dat
het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende dat de bestrC{'[en beslissing geveld werd op een rechtspleging
in clewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en dat de beslissing
wettelijk .is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt <le
voorziening; legt de kosten ten laste van
cle aanlegster.
17 Mei 1943. - 2• kamer. - Voo1·zitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeJ·slaggever, H. vValeffe. GeUjkluillencle conclnsie, H. Raoul Hayoit
cle 'llermicourt, advocaat genernal. ·
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Over de ontvankelijkheid der 'voorziening:
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
was wegens inbreuken voorzien bij artikel 5 van het besluit-wet van 27 October
1939 en tevens wegens een inbreuk niet
voorzien bij artikelen 5, 8 of 9 van het
zelfde besluit-wet, misdrijven die met
elkander verknocht zijn;
Dat, bijgevolg, luidens artikelen 199 en
226 van het Wetboek van Strafvordering,
het op deze vervolging gewezen vonnis
voor hooger beroep vatbaar was, dat de
voorziening niet ontvankelijk is (W etb.
van Strafv., art. 407; wet van 4 Augustus h'l32, art. 15, 1 o) ;
.
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
17 Mei 1943 .. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H, Waleffe. Gelijlcl~dclencle conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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Kan wiet als ee-n belcencle ve1·blijfplaats,
in clen zi:n vcm aJ·tikel1, J, 0 , van cle wet
van 25 Arwil 1896, worcle·n beschouwcl,
het verblijf in Belg-ii.! clltt de veJ·oo·l'rleelcle, om zich aan het toezicht en clc
opspo1·ingen van cle Belgische overheicl
te ontt1·elcken, geheim heeft gel\O~tdcn.

17 Mei 1943.

BEVOEGDHEID 'EN AANLEG. - STRAFZAKEN. - VERVOLGING WAARIN MISDRIJVEN
TEGEN DE ARTIKELEN 5, 8 GJF 9 VAN RET BESLUIT-WET VAN 27 OCTOBER HJ39 EN TEVENS
ANDERE MISDRIJVEN, ALLE SAMENHANGEND, BEGREPEN ZIJN. - GEWONE REGELEN BETREFFENDE DEN AANLEG ALLEEN VAN TOEPASSING.
lVanneeT in d.ezelfde venJDl{lillfJ miscll"''j-uen tegen rle arUkelen 5, 8 of 9. vnn lwt
besluit-wet van 27 Octolwr 1989 en C/.11rleJ·e £lanTrnee samenlwngenrle rnisrlJ'ijve·l~ be{l'repen zijn, zijn ae gewone J'Cgelen bekeffencle clen aanleg alleen t'an
toepassing.

(GfGRARD.)
AURES'l'.
Gelet op het bestreden vonnis op 9 Maart
1943 gewezen door de correctioneele recht-

bank te N eufchateau, kamer samengesteld
uit een rechter overeenkomstig artikel 6,
§ 2, van het besluit van 27 Juni 1942;

17 Mei 1943.

EERHERSTEL.
BEKENDE VERBLIJFPLAA'l'S. - WET VAN 25 APRIL 1896, ARTIKEL 1, 4°.- VERDOKEN VERBLIJFPJ-,AA'l'S OM
ZICH AAN DE BELGISOHE OVERHEID TE ON'l'TREKKEN, - GEEN BEKENDE VERBLIJFPLAATS.

(WASSERMAN.)
ARREST.
Gelet

op

het

bestreden

arrest

op

10 Maart 1943 gewezen, waarbij de kamer

van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Brussel het verzoekschrift
tot · eerherstel van den aanlegger ver- ·
werDt;
Over het middel : 'schending van 4° van
artikel 1 der wet dd. 25 April 1896 over
eerherstel, doordat het bestreden arrest
beslist dat door bekende verblijfplaats in
deze beschikking een regelmatige verblijfplaats moet verstaan worden, 't is te zeggen een verblijfplaats voortvloeiende uit
een inschrijving op het bevolkingsregister :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanlegger, op 15 Mei 1934,
het voorwerp is geweest van een besluit
van uitzetting uit het Koninkrijk en dat
· hij op 28 September van hetzelfde jaar
ambtsllalve uit .de bevolkingsregisters vaL

- HB- .
de 'stad Antwerpen werd "geschrapt: dat
hij in 't geheim in het land leefde, zonder
inschrijving ·te nemen in eenige gemeente
van het Koninkrijk, van de maand lVIei
1934 tot op 9 Juni 1939 en tracht te zich
aan de gevolgen van het uitzettingsbesluit te oi1tti'ekken;
Over"1egende · dat de voorwaarde van
« bekende verblijfplaats Jl opgelegd door
het 4° van artikel 1 der wet del. 25 April
1896 over eerherstel tot doel heeft het toezicht toe te laten over llet goed geclrag
van den vero·ordeelde ;
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
n'litsdien, terecht beslist dat in den zin
de11er beSchikking geenszins een bekende
verblijfplaats kan uitmaken een verblijf
dat de veroordeelde in 't geheim in Belgie
heeft gehad, juist om zich te onttrekken
aan het toezicht en aan de opsporingen
van de Belgische overheclen ;
Dat het middei rechtelijken grondslag
mist;
.
Overwegende dat de substantieele of op
straf van nietigheid voorg·escllreven
reclltsvormen werden nageleefd;
Om die redenen, het Hof verwerpt cle
voorziening; legt de kosten ten laste van
den aanlegger.
17 Mei 1943. - 2° kamer. - F ooTZitte1·,
H. HodUm, raadslleer >vaarnemerid voorzitter. - Ve·rslaggevm·, H. Waleffe. GeUjklwidenrle eonclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, aclvocaat generaaL

. 2°

KAM!iJR. -

17 Mei 1943.

RECH'l'SKUNDTGFJ BENAMING VAN
HET S'l'RAFBAAR FElT. - BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECHT. - VERANDElUNG. VAN DE RENAMING. - BEKLAAGDE DAARVAN NIE'l' GEWAARSCHUWD. - SCHENDING VAN
DE RECHTEN DEB VERDEDIGING.
De ·rechte·r knn (le oo·rspronkeHjke benam·ing vnn het stntfbnet1' feit sleehts ve1·vnngen door een an(lere indien het onde1· rleze nimtwe bennming gebracMe
fe'it hetzelfrle ·is als datgene het~oelk
hem eetst ter lcenn:isne1ning wenl opgerlragen en indien de belrlaapde dooT hem
wenl gewaarsch·uwd aa;ng(U/!nde (le 7Dijzi.qh1g van de benaming.

(SCOHIER.)

ticbting te wijzigen zonder hem op \'oor~
hand er van verwittigd te hebben ten
einde hem toe te laten zijn verdediging
voor te dragen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
den aanlegger veroordeelt geenszins wegens medewerking aan een sluikslacbting,
zooals de clagvaarcling bet vermeldt, doch
om, hetzij met het oog op den verkoop,
hetzij uit winstbejag, vleesch voortlmmende van een sluikslacbting voorhanden
te hebben gehacl ;
Overwegen'Cle dat noch nit het bestreden
vonnis, noch nit het zittingsblacl blijkt dat
de aanlegger op voorhand zou verwittigd
geweest zijn van die wijziging der Olllschrijving van de bet:ichting; dat daaruit
volgt dat het vonnis de rechten der verclediging heeft geschonden;
Om clie redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onclerhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der correctioneele rechtbank te
Charleroi en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant der vernietigcle beslissing; legt de kosten ten laste
van den Staat; verwijst de zaak naar de
correctioneele rechtbank te Bergen.
17 Mei 1943. - 2" kamer. - TToorzittet·,
H. Hocliim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ye,rslngueve'l', H. vValeffe. · Gelijkl,uirlen.rle conolnsie, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt; advocaat generaal.
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HUWELI.JK. - GEHUWDE VROUW TREEDT
OP IN RECHTEN. - J\llACH'l'IGING VERLEEND .
DOOR DEN VREDERECHTER. - TOEPASSING OP
DE BURGERLIJKE VORDERING AANHANGIG GEMAAKT ll<lET DE PUBLIEKE VORDERING.
Arti1r,el 8bis vwn rle wet van 2.1 Mnart
1876, rJewijzit!d bij rle 1oet vwn 12 Angnstns 1911, lwirlens wellc de m·ecle1·eohte·r rle gehnwrle vronw lean machUgen on~ v66r zi,in t·echtbanlc op te f1·eden., wrumeer zij daa·rtoe niet de m'achtiglng verkrijgt va.n hMw man, is vnn
toepassing op nl de v66'!' den m·ectereehte1' gebraohte vonledngen., niet uitgezon(lenl de bu.rgerlij ke vonleringen die
tegelijlc rnet de pnblielce vonle1'ing wegens een 'lnisclrijf worden 1titgeoefend.

ARREST,
(TABURIAUX, T. STEVENS.)
Gelet op het bestreden vonnis op
ARREST.
12 Maart 1943 gewezen door de correctioGelet op het . bestreden vonnis op
neele rechtbank te Char.teroi, nitspraak ,
doende overeenkomstig artikel 6, § 2, van 10 Maart 1943 gewezen door de correctiohet besluit dd. 27 Juni 1942;
neele rec:Utbank te Charleroi, zetelend in
Over bet middel em ojfici.o : schencling graad van! beroep;
L Aangaande de beslissing over de puder rechten cler verdecliging, dootdat het
·
·bestreden , vonnis den aanlegger veroor- blieke vordering :
deeld heeft door de omschrijving der beOverwegencle dat de bestreden beslissing
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geveld · werd op ~en rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeeling overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de beslissing over de vordering van de burgerlijke partij : .
Over het eerste middel : schendmg van
artikelen 215 en 218 van het Burgerlij}r
Wetboek, doordat het bestrei:len von~ns
om aan te nen1en dat de verweerster z1ch
geldig als burgerlijke partij heeft aangestelcl .alhoewel ze daartoe door haar man
niet gemachtigd was, er zich bij bepaald
heeft het bestaan van een machtiging van
den rech ter te veronderstellen :
Overwegende dat het middel op een verkeerde uitlegging van het bestreden vonnis steunt; (lat clit laatste het geb.rek
vaststelt aan uitdrukkelijke vermeldmg,
zoowel in het zittingsblad als in het vonnis, hetzij der machtiging van den echtgenoot hetzij der machtiging van den vrederechter; dat het daarna nit het feit dat
de vrederechter, niettegenstaande de door
aanlegster opgeworpene exceptie, aan verweerster akte heeft verleend van haar
aanstelling als burgerlijke partij en deze
laatste ontvankelijk heeft verklaard,
afleidt clat er regelmatige machtiging geschiedcle, zonder echter den aard ervan
te bepalen ;
.
. ..
Waaruit volgt dat het m1ddel feitellJken grondslag mist ; .
.
Dat het middel ovengens de schendmg
van artikel 97 der Grondwet niet inroept ;
Over het tweede middel : schencling van
artikelen 861 en 862 van het W etboek van
nurgerlijke rechtspleging, en 3bis der wet
· c1c1: 25 Maart 1876, gewijzigd door de wet
del. 12 Augustus 1911, doordat in alle geval de vrederechter, uitspraak doende in
zake politieinbreuken, onbevoegd was om
een gehuwde vrouw te machtigen om in
rechte op te treden ;
.
Overwegende dat artikel 3bis, in het
middel aangeduid, bepaalt dat de vrederechters een gehuwde vrouw mogen machtigen v66r hun rechtbank in rech~e. te
verschijnen wanneer ze deze machtlgmg
niet verkrijgt van haar man, die wer~
gehoord of behoorlijk opgeroepen blJ
waarschuwing;
Dat cle· algemeene bewoordingen van
deze bepaling niet toelaten uit haar toepassing de burgerlijke vorderingen uit
te sluiten welke v66r den vrederechter
gebracht worden als bijzaak van de publieke vordering uitgeoefend wegens een
inbreuk.;
.
Waaruit volgt dat het tweede m1ddel
rechtelijken grondslag mist;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot
de kosten.
17 Mei 1943. - 26 kamer. - Voorzittet·,
H. Hodlim, raadsheer waarnemend voor-

zitter. -

Verslagoever, H. vValeft'e. Gelijklu·idendeooncl1~sie, H. Raoul Hayoit

de Termicourt, advocaat generaal.
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OPENBARE ZEDENSGHENNIS. KODP

EN

PREN'l'EN. -

VERSPREIDINH

\'AN

VERONZEDELI.TKE

0PENBAARHEID NIE'l' VEREISCHT.

De openbaarhei.d is geen wezeuz.i.ike ve·re·isohte tot het bestaan. van het wanbedri.jf van ve1·koop of versv·miding van
onzedeli.ike prenten.. (Strafwb., art. 383,
al. 1.)
·(MUNO.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 3 Februarf 1943 gewezen door het Hof .van
beroep te Luik;
Over het eerste middel : scllencling van
artikel 383 alinea 1, van llet Strafwetboek doorcla:t .het bestreden arrest beslist
dat de verkoop of de verspreicling van
met de goede zeden strijdige Pl·enteil het
bij deze wetsbepaling voorzien misdrijf
uitmaakt, dan wanneer zelf noch {]eze
verkoop noch deze verspreicling vergezelcl wa~'en van omstandigheden welke de
openbaarheid kenmerken :
.
·Overwegende dat de tekst van artl.kel 383, alinea' 1, van het Strafwetboek
als voorwaarde van de inbr~uk, door
clit artikel beteugeld, cle openbaarheid
van den verkoop of van de verspreiding
van onzedelijke beelden of prenten geenszins vermeldt;
Dat het doel der wet - het bederf der
openbare zeden door de verspreicling van
orizedelijke geschriften eh prenten beletten
- met den tekst samengaat om die voorwaarcle uit te sluiten; clat, die verspreiding mogelijk is zelfs wanneer de verkoop
of de verspreiding · min of meer in 't geheim geschiedt; .
Dat het middel rechtelijken gronclslag
mist;
·
Over het tweede niicldel : schendtng van
artikel 383, alinea 3,. van het Strafwetboek, doordat deze wetsbepaling, die van
den misdrijfpleger de bewuste medewerking vereischt aan het vervaardigen, het
voorhanden nebben en het vervoeren der
met de goede zeden strijdige prenten, op
den aanlegger werd toegepast, dan wanneer dit opzetsbestanddeel in hoofde van
den aanlegger niet werd bewezen :
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt dat de aanlegger als vennoot
met een anderen dader en mededader van
het misdrijf, aan het vervaardigen en aan
het invoeren van met de goede zeden
strijdige prenten medegewerkt heeft;
Dat het deze deelneming omschrijft in

de bewoordingen .van alinea 3 van artikel 66 van. het Strafwetboek, wat ·veronderstelt dat de aanlegger bewust en vrijwillig aan het misdrijf deelgenomen
'heeft;
Dat · het middel feitelijken grondslag
mist;
En overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleef(l en dat de uitgesprokene veroordeelingen overeenkomstig
de wet zijn ;
·
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
17 Mei 1943. - 2e kamer. - TToorz'itter·,
H. Hocltim, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTet·slaggever, H. Louveaux. Geli.ikl·uirlencle eoncl·nsle, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaat
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1° SPOORWEGEN. - NATIONALE MAA1'SCHAPPIJ DER BELGISCIIE SPOORWEGEN. STATUUT VAN HE'!' PERSONEEL. - VERMINDERlNG VAN BET. BEDRAG DER PENSIOENEN,
TOEPASSING OP DE .LOOPENDE PENSIOENEN. 0NWEITELIJKHEID.
2° SPOORWEGEN. - NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCIIE SPOORWEGEN. GEPENSIONEERDE AGEN'l'EN. - GEEN RECHT
OP DE VERMEERDER[NG VAN PENSIOEN DOOR
DEN STA:AT AAN ZIJN AGEN'l'EN 'l'OEGEKEND.
1° De wijzigingen gebraaht aan het statuut van het pet·s(meelvan de Nationale
1J;[(})atsahappij der Belg·ische spoorwegen,
wat bet·reft het regime der pensioenen,
lcttnn.en aan de agenten, 1vier· recht op
pensioen t·eeds opengevallen was, niet de
voordeelen ontnemen, d·ie hun door het
toen hearschend statuut werd toegelcend
voor het geval dat zij op t·ust gingen.

(Wet van 23 .Tuli 1926, art. 13.)
2° De pensioentrelckenrle agenten van de
Nationale 111ctatschappij der Belgische
spoorw.egen zijn t'lliet gereohtigcl te vorderen dat hun pensioen zott wonlen vermeer·derd in de mate als zulks geschiedde voor de pensioenen vwn de
agenten van den Stctat.

(NATIONALE MAA'l'SCHAPPIJ DER BELGlSCHE
SPOORWEGEN, T. KEROKHOVE EN CAROEN.)
ARREST.
Gelet op de bestreden arresten tusschen
partijen op 15 Juni 1942 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat die arresten op gelijke
wijze beslissen en door dezelfde middelen
bestreden worden ;

Dat de zaken welke die arresten betreffen, ingeschreven 87tb ni• 7552 en 7553,
dienen samengevoegd ;
I. Wat de punten vari die arresten lietr·eft waarin het gaat over de afhoudingell op en verminderingen van het pensioen van de verweetders :
Over de eerste drie mfddelen van de
voorziening, het eerste : 'schending van
artikel 13 der wet tot oprichting van de
Nationaie Maatschappij der Belgische
spoorwegen - inzonclerheid de alinea's 2,
3 tot 7 en 12 dier bepaling - en van artikel 97 der Grondwet, d.oordat de bestreden arresten, eerste onderdeel, voor r;echt
gezegcl hebben dat de nationale paritaire
commissie niet bevoegcl was om het statuut der g~pensionneerden van de Natio·
nale Maatschappij der Belgische spoorwegen te wijzigen, om reden dat, naar
beweerd wordt, aileen de paritaire commissie, welke oorspronkelijk met het opmaken van dat statuut belast was, cUe
bevoegdheid zou l:iebben, dan wanneer die
eerste paritaire commissie slechts een tijdeli.ik bestaan heeft gehad, dat de eenig·e
haar door de wet opgeclragen last bestontl
in het opmaken van het statuut, en dat
haar machten eincligden bij het aannemen
van het door haar opgemaakt statuut,
hetwelk de instelling moest voorzien van
een nationale paritaire commissie, waaruit yolgt dat de bevoegdheid .om het statuut te wijzigen noodzakelijk aan de nationale paritaire commissie moest behooren, die, in uitvoering dezer voorschriften, door het statuut ingericht, de oorspr.onkelijke paritaire commissie heeft
opgevolgd (schending van artikel 13 der .
hiervoor aangehaalde wet van 23 Juli
1926) ; tweede onderdeel, in aile geval niet
mogen aangezien worden als wettelijk gemotiveerd vo.or zoover - zonder het middel te beantwoorden dat de appelante,
aanlegster in verbreking, in conclusies
regelmatig had afgeleid hieruit, dat, daar
de recruteering dier twee · commissies in
alle geval identiek moest zijn, hun samenstelling noodzakelijk dezelfde had moeten
geweest zijn, de zittingen waarop de betwiste wijzigingen gestemd werden voorgezeten geweest zijnde niet door den minister van spoorwegen, doch door den
rechtsgeleerde aangesteld door den Koning, en die, daarenboven, door den minister afgevaardigd werd als voorzitter
van de commissie die de. betwiste bepalingen met eenparigheid heeft gestemd de bestreden arresten zich beperkt hebben
op te werpen dat de commissie zou bijeengeroepen geweest zijn niet als paritaire
commissie, maar als nationale paritaire
commissie, .en' tenzelfden.titel haar beslissingen zou getroffen hebben - dergelijke
bewijs·voering het middel niet beantwoordende hieruit afgeleid dat de betwiste
wijzigingen bij eenparige stemmen wer-

___ I
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- 119'den aangenomen door ·de personen zelf
die, in het stelsel der verweerders, moesten geroepen zijn om er kennis van te
nemen - waaruit volgt dat de bestreden
arresten niet kunnen beschouwd worden
als wettelijk gemotiveerd (schending van
artikel 97 der Grondwet);
Het tweede : schending van artikel 13
der wet van 23 Juli 1926, tot oprichting
van de Nationale Maatschappij der Belgiselle spoorwegen - inzonderheid alinea's 1, 4 tot 7 en 12 - van artikel 9,
alinea 2, van het koninklijk besluit van
7 Augustus 1926 tot het vastleggen van
het statuut der Nationale Maatschappij
der Belgische spoorwegen, en artikel 97
der Grondwet, doordat de bestreden arresten, eerste onderdeel, voor recht gezegd hebben dat, in alle geval, de nationale paritaire commissie, in de onderstelling dat ze bevoegd was om het statuut
van het personeel. van de aanlegster in
verbreking te llerzien, niet de macht zou
gehad hebben om te beslissen over de wijziging vah llet bedrag van het pensioen
van de oud bedienden dezer, omdat die
oucl beclienden, van wanneer ze tot het
pensioen zijn toegelaten, geen deel meer
zouden uitmaken. van het « personeel ll
van de aanlegster, en ten laste van deze
laatste enkel titularis zouden geworden
zijn van een schuldvordering waarvan de
titel in werkelijkheid bestaat in het pensioenbrevet, dan wanneer, luidens artikel '1.3 :rklf der wet van 23 Jhli 1926, het
recht van de gepensionneerden der aanlegster, uitsluitelijk volgt uit llet statuut dat
op hen als « lid van het personeel ll werd
toepasselijk -gemaakt, eh dat, bijgevolg,
bij ontstentenis van wettelijke of reglementaire bepalingen, die dit principe zou<len tegens]lreken, de aan dit statuut gebrachte wijziging·en noodzakelijk het bedrag van hun schuldvordering moeten
raken, verinits deze lautste haar recht- ·
vaarcliging slecbts vindt in de bepalingen
van gezegd -statuut (schending van artikelen 13 der wet van 23 Juli 1926, en 9 van
bet koninklijk besluit van 7 Augustus
1926) ; tweede onclerdeel, in niets antwoord verstrekken op het middel door de
aanlegster afgeleid hieruit clat de wetgever aau de paritaire commissie, die gelast
werd met het opmaken van het statuut,
evenals aan deze die geroepen werd om
tot de herziening ervan over te gaan, de
macht gegeven heeft om clie zaken te reglementeeren welke vroeger beheerscht
waren bij wetten en reglementen die van
toepassing waren op het personeel, als
personeel van den Staat, waaruit noodzakelijk voortvloeide dat van het oogenblik
af waarop dat personeel ophield van den
Staat af te haugen, zijn rechten, zoo in
activiteit als na zijn oppensioenstelling,
noorlzakelijk door nieuwe wetsbepalingen
moesten beheerscht worden, precies deze

welke voortvloeien nit het statuut waar·
van de wet van 23 ,Jnli 1926 het opmaken
voorzien heeft (schending van artikel 97
der Grondwet) ;
Het derde : ~chending van artikel 13
der wet van 23 Juli 1926 tot oprichting
van de Nationale Maatschappij der Belgiselle spoorwegen, van artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek, en van artikel 97
der Grondwet, doordat de bestreden arresten : eerste onderdeel, de toepassing,
op de verweerders, van de wijzigingen
die aan het statuut van het personeel
werden gebracht nadat verweerders,
krachtens de bepalingen van het toen in
voege zijnde statuut,. tot het pensioen
waren toegelaten geweest, ten onrecllte
hebben aangezien als een terugwerkende
toepassing van het gewijzigd statnut, van
aard oin de rechten af te breken welke
verworven waren zoowel krachtens het ·
gemeen recht als op voet van artikel' 13
der wet van 23 Juli 1926, clan wanneer
deze laatste bepaling, door het behond
van de verworven rechten van het nersoneel te verzekeren slechts het behoud
van een toestand heeft willen verzekeren
die gelijk staat met deze waarvan het bij
clen Staat zou genoten hebben, en dat,
anderzijds, de toepassing van de nieuwe
beDalingen, daar ze slechts voor de toekomst voorgeschreven was, rechtens geschiedde, niet alleen volgens het statuut
zelf, doch ook volgens het gemeen recht,
en dus niet mocht beschouwcl worden als
terugwerkend, en clerhalve, als de verworven rechten krenkend (scltending van
verschillende in het midclel bedoelde bt>Jmlingen) ; tweede onderdeel, om het middel
te weerlegg_en, dat door de aanlegster in
verbreking in conclusies regelmatig werd
afgeleid hieruit dat de opstellers der wet
van 23 Juli 1926 nooit iets a;nders hebben
beoogd dan aan het personeel het behoud
van een toestand te verzekeren gelijk aan
clezen waarvan het zou genoten hebben
indien het in den dienst van den Staat
was gebleven, zich bepaald llebben bij het
overnemen van de redenen van den eersten rechter, wiens beslissing door de
aanlegster precies werd bestreden, en geen
antwoord verstrekten op het middel clat
cle aanlegster afieidde uit den bijzonderen
aarcl van de wetgevende macht die door
clezelfde wet aan de paritaire commissie
werd toegekend, evenmin op het middel
door haar hieruit afgeleid, dat de genieters van het betwist statuut g·een andere
rechten hebben clan deze voortvloeiende
nit het statuut, rekening houdende met
cle wijzigingen welke er aan gebracht
werden, statuut dat noch de afievering
van een brevet, recht gevende op Densioen, noch bet onherroeDelijk bepalen
van het beclrag van het pensioen voorziet,
waaruit volgt dat de arresten nit>t lmmien
beschouwd worden als overeenkomstig de

-
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wet met redenen omachreven (scbending
van artikel 97 der Grondwet) :
Overwegende dat, luidens de vaststellingen van den rechter, de heeren Kercklloye en Caroen, bedienden in clienst van
de Nationale JVlaatscllappij der Belgische
spoorwegen, respectievelijk in den loov
der jaren 1929 en 1934 tot bet pensioen
werden toegelaten, en, van de maatscllappij, bet brevet ontvingen van de pensioenen, die ten llunnen bate vereffend werden op voet van bet toen in voege zijnde
<< statuut van llet personeel ll;
Dat de maatschappij, acllteraf, en bij
opeenvolgende beslissingen, genomen met
de toestemming van de nationale paritaire
commissie, de pensioenschaal door gezegd
statnnt voorzien eerst met 3 t. h. en,
daarna, ·met 25 t. h. verminderde; dat ze
daarenboven besliste dat « alle wijziging
arm llet statnnt der pensioenen toegepast
wordt zoowel op de loopende pensioenen
als op de pensioenen in de toekomst ll;
Overwegende dat terecht de bestreclen
arresten de bovenbedoelde verminderingen
van bet pensioen der gepensionneerden
Kerckhove en Caroen in strijd met de
wet verklaren, daar bet recht dezer onder
!let ond statuut was ontstaan en uit
kracht van de regelen zelf die er in voorzien waren, bepaald was; .
Overwegende dat, wel is waar, de ex·
ploitatie van· de spoorwegen, alhoewel
overgegaan in de handen van de Nationale Maatschappij, een openbaren dienst
geblel'eil is ; en dat, om die red en, de wet
van 23 ,Juli 1926 het personeel clier maatschappij aan een bijzonder statnut heeft
onderworpen, opgemaakt in de voorwaarden welke zij voorziet in haar artikel 13;
dat, bijgevolg, verschillend met wat als
grondbeginsel geldt OJ} gebied -van zuiver
burgerlijke belangen, waar de wet in werking ten tijde van het contract voortgaat
met cUt laatste te beheerschen niettegenstaande nieuwe wetten in werking treden,
doch om dezelfde redenen die zich ten
aanzien van de openbare ambten opdringen, de bedienden of aangestelden van
een c1ienst van openbaar belang geen aanspraak zouden kunnen maken op bet behoud, tot op .den dag waarop ze tot bet
pensioen zullen worden toegelaten, van
een statuut dat in werking was op den
dag waarop ze in dienst zijn getreden ;
Doch overwegende dat, eens dat hun
recht op het pensioen is begonnen, de bedienden en aangestelden van de c1iensten
van openbaar belang, zooals de titularissen van openbare ambten, recht hebben
op bet· behoud van de voordeelen welke
hun, bij hun op ruststelling, door hun
toen in voege zijnde statuut verzekercl
werd;
· Dat er geen enkele reden bestaat om,
wanneer bet de bedienden en aangestelden van de diensten van openbaar belang

betreft, af te wijken van de regelen die,
tlienaangaande, van toevassing zijn op de
wettelijl'e statuten der openbare ambtenaars en er gewoonlijk inaclltgenoruen
worden;
Fln overwegende dat nit den tekst der
wet van 23 .Tuli 192G niet blijkt dnt de
opstellers dezer van de hierboven uiteengezette grontlbeginselen zouden willen afwijken hebben, of de miskenning er van
zouden will en toela ten hebben, hetzij in
llet opmaken van llet stntuut van het personeel van de N a tionale Maa tschappij,
hetzij in de wijzigingen welke er later
zQnden aangebracht worden;
Overwegende dat nit de beschouwingen
llierboven blijkt dat bet tweede en derde
middel der voorziening in hun eerste onderdeel grond missen, dat daaruit evenc
eens blijkt dat llet eerste middel van belang ontbloot wordt, claar de to·estemming
van een paritaire comJnissie, welke ze ook
weze, de Nationale Maatschappij niet geldig de macht heeft kunnen verleenen om,
jegens haar oud personeel, maatregelen
voor te schrijven in strijd met de wettelijke regelen welke hun statuut beheersehen;
Overwegende dat de beschouwingen
waarbij llet bestredeii arrest aantoont
r1at de wijzigingen van llet statuut door
de na tionale paritaire commissie toegestaan, zonder uitwerksel moesten blijven
op de achterstallen van de in loop zijnde
pensioenen, een gepast imtwoord zijn op
de bewering van de aanleg·ster, luidens
dewelke die commissie de macht had
nieuwe regelen toe te passen zelfs op de
oud-leden vm~ het personeel, reeds in
't genot van hun pensioen ; dat het tweede middel in zijn tweede onderdeel du~
in feite niet opgaat;
Overwegende da t l!et arrest, tegenover
bet stelsel der aanlegster er een ander
gesteld heeft, ook verschillend met dat
van het vonnis a quo, en dat llet door
eigen middelen de weerlegging van de bewering der aanlegster rechtvaardigt; dat
bet arrest de redenen van den eersten
rechter slechts op overbodige wijze inroevt; dat daaruit volgt dat, zoo de eerste
rechter, op dat punt, de conclusies van de
aanlegster niet beantwoord had, de bestreden beslissing dan nog wettelijk zou
gemotiveerd zijn; dat aldus het tweecle
onderdeel van het derde middel ook niet
kan aangenomen worden;
II. Wat de beslissing betreft voor zoover ze uitspraak duet over den eisch tot
verhooging van bet jlensioen :
Over het vierde middel : schending van
artikelen 13 der wet van 23 Juli 1926 tot
oprichtiug van de Nationale Maatschappij
der Belgische spoorwegen, 1 van l!et koninklijk besluit n ° 129 van 28 Februari
1935 houdende uitbreiding op de pensioenen ten bezware van den Staat en van de
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. biliteit met de ~waarden van het .index- hebben in den dienst van den Staat
cijfer, gewijzigd door de ·artikelen 1 en 2 (scllending van artikel 97 der' Grondwet,
der wet van 29 · J'uni 1937 betreffenele de van artikelen 1.134, 1319 en 1320 van llet
rust- en overlevingspensioenen, eenig arti- llurgerlijk W etboek, en van artikel 13 der
kel van de besluit-wet van 1 December wet van 2B .Juli 1926) :
191l!J boudende wijziging nm bezoldiging
Overwegemle dat de recllter aan de vervan ·llet personeel van Staat, provinciCp weerders het recht heeft toegekend het
en gemeenten, en van bet mobiliteits- beclrag van hun pensioen te zien verllooregime der · rust- en overlevingspensioe- gen in ;lezelfde verhouding als deze door
nen, 1 en 2 van de besluit-wet van 27 Oc- den Staat aangenomen voor het pensioen
tober 193fl met hetzelfde voorwerp, 2 van van zijn agenten;
<le beslnit-wet van 2.3 December 1939 met
Overwegencle dat llij op den geest der
hetzelfde voorwerp, 2 en fi van het beslnit wet van 23 Jnli 1!126 en ov het beslnit van
van de secretarissen-generaal van het mi- 20 .J annari 1942 van de secretarissen-genenisterie van financien en van llet minis- raal van de ministeries van financH~n en
terie van binnenlandsche. zaken en van van volksgezondheid stennt;
'
volksgezondheid, dd. 20 J.annari 1942;
Overwegende dat nit geen enkele be,pa1134, 1319 en 1320 van het · Burgerlijk
ling der wet van 23 .T uli 1926 blijkt dat
·wetboek, en 97 cler Grondwet, doordat de de agenten cler Nationale Maatscllappij
bestreclen arresten : eerste onderdeel : der Belgisclle spoorwegen OJl dat recht
beslist hebben dat nit de in het middel mogen aanspraak maken;
bedoelcle bepalingen en, in 't bijzonder,
Overwegende clat nit de parleinentaire
nit artikel 5 van llet hierboven beeloeld werken en' nit de besprekingen waartoe de.
besluit vmi de· secretarissen-geueraal del.
wet in de Kamer van volksvertegenwoor20 .Tannari 1942, bleek dat de aanlegster
digers en in den Senaat aanleieling lweft
verplicht was aan de leden van haar per- gegeven, blijkt dat de verworven rechten
soneel de verhoogingen van pensioen toe te welke de wetg·ever heeft willen. waarborkennen welke door hetzelfcle beslnit toege- gen, de rechten zijn welke de agenten
kend werden aan het personeel van den bezaten die in den dienst van den Staat
Staat en van de openbare besturen, dan waren o.p het oog·e1'lblik waarop de wet
wanneer gezegd besluit, ver van de aan- gestemd werd en die to.t den clienst der
legster dergelijke verplichting op te leg- nienwe lnaatschappij zouden overgaan;
gen, zich erbij beperkt lw ar de vrijheirl dat in den loop der debatten geen gewag
te laten om, indien ze het geschikt achtte,
gemnakt wercl van andere rechten betrefdergelijke verhooging toe te staan, toe- fende de pensioenen ;
kenning welke te voren verboden was, en
Overwegende dat ali1iea 2 vau artikel 9
verhoogingen welke krachtens geen enkele van het koninklijk besluit del. 7 Augusbepaling te voren door de aanlegster aan tus 1926, genomen in nitvoering cler wet,
de verweerders moesten toegekend wor- zich,beverkt bij de bepaling· dat de nieuwe
den (schending van de in het mi;ldel be- maatscllappij, wnt het verleden betreft,
doelde teksten, artikel 97 der Grondwet de pensioenen zal dragen vanaf 1 Sepuitgezouderel) ; tweede o.nderdeel : ten tember HJ26 ;
einele de toekenning van de verho.ogingen,
Overwegende dat het hierboven bedoeld
welke aan het personeel van den Staat beslnit
van 20 Jannari 1942 van de secre'door het hierboven bedoelel besluit van tarissen-generaal, in niet dubbelzinnige
20 .Tanuari 1942 verleend, te rechtvaaraan de aanlegster de vrijdigen, de houdii1g hebben ingeroepen wel- . bewoorclingen,
heid heeft gelaten de rust- en overlevingske de aan1egster in verbreking, of som- pensioenen, clie r..e moet dragen, te vermige harer organen, vroeger heeft >Hinge- lloogen doch ze daartoe niet vervlicht
nomen. zoncler het midelel te beantwoor- heeft;
den chit ze in haar bijkomende conclusies
Overwegende, ten andere, dat clit besluit
lleeft afgeleid hier nit dat, indien ze vroeger aan llaar personeel de aan het per- daar het niet bekencl gemaakt werd in
soneel van den Staat verleende verhoogin- llet Stna.tsblarl van bindende kracht ontgen vrij had toegestaan, het clan was bloot is;
omdat die verhoogingen berekend wnren
0Yerwegencle dat de bestreden arresten
op de vensioenen verminderd in .uitvo.e- tevergeefs de bekentenis inroepen, welke
ring van de wijzigingen van het statuut de belleerraad van de maatschapvij in de
en dat ze clns moesten toegekend worden algemeene vergadering van 24 Mei 1929
om aan llet personeel een toestanel te verzon geclaan hebben, bekentenis luidens
z.ekeren gelijk aan deze waarvan het bij
dewelke de gepensioneerden recht hebben
den Staat zou genoten hebben, wat het op de toepassing der maatregelen door
inzicllt uitsloo.t dergelijke verhooging toe den Staat genomen; dat, door die bekente passen in llet geval waarin het do.o.r tenis alleen, de Nationale Maatscllappij
een niet wijzigbare bepaling van llet sta: der Belgische spoorwegen geen wijziging
tuut, reeds van een hooger jlensioen ge- lleeft kunnen brengen aan het statunt van

-

122-

het personee), dat de door de verweerde1's
opgevorderde rechten niet voorziet;
Dat het vierde middel dus gegrond is ;
Om die redenen, het Hof voegt de zaken ingeschreven sttb ni• 7552 en 7553 samen ; verbreekt de bestreden beslissingen
in zoover slechts ze beslissen dat de verweerders recht hebben op de verhoogingen
door den Staat aan zijn agenten op gebied van pensioenen verleend; verwerpt
de voorziening voor 't overige; beveelt
clat 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 beslissingen; veroordeelt elken verweercler tot 1/8 en de
tta~llegster tot 3/4 der kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
2() Mei 1943. 1e kamer. - Voorzitter,
H ..Jamar, eerste voorzitter. - VerslagfJCVC1", H. Deleuze. - Gelijkiuidende conclnsie, H. Roger Janssens de ,Bisthoven,
advocaat generaal.
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KAMER.

1° UITLEVERING.

- · VR·AAG ~·or voonLOOPIGE INVRIJHEIDSTELLING GERICHT TOT DE
RAADKAMEH. - BI!IKLAAGDE GEVANGEN GEHOUDEN OP VEHTOON VAN EEN IN RET BUITENLAND GEWEZEN ARREST VAN VEROORDEELING.
-::- VRAAG NIET ONTVAJ\'KELIJK.
2° REDJPNEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STHAFZAKEN. - VRAAG
NIET ONTVANKELIJK VEHKLAARD. - GEEN
VER•PLICHTING VOOR DEN RECHTEH OM DE
1\HDDELEN TOT STAVING TE BEANTWOOHDEN.
1° De vr·ee·mrlelimfl fl-ie, met het oo_q 011
·ttitle·vcri•n{J, rtevangen wo·rdt gehourle·n
o}J 'l!ertoun vun een ·in het bu-itenlrtnrl
rJewer<;en urrest '!j(],/1. ve1·uurrleel-in g, ·ls
wiet untvwnl•el-i:i 7,; om aan rle nuullm-me1· zijn vuurloutJige inv-rijhe·iclstelling te vmgen (1). (Wet van 15 Maart

1874, artt. 3 en 5.)
2° l-Vnnneer de rechte·r een he-m U1ule·i··wo·rpen vrnar1 niet ontvnnlcel-ijk verklrta1"t, is hi.i niet gehuurlen rle tot staving vwn die vnutg ·inge-roetJen -mirlrlelen, rli e 011 de ontvankeli.i lcheid g0 en
betreklc-ing hebben, te beantwuonlen.

(S'l'ARODOUBSKY.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen arrest op 20 .Januari 1943 gewezen door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het miclclel, eerste onclerdeel :
(1) Verbr., 8 December 1930 (Bull. en PAsrc.,
1931, I, 9).

schencling van .artikelen 1, 3 en 5, meer
in 't 'bijzonder alinea's 2 en 5, der wet
del. 15 l\1aart 1874 op de uitleveringen, 1, 5
en 7 eler wet del. 20 Apdl 1874 op de voorloopige hechtenis, 11 en 13 van bet Burgerlijk Wetboek, 4 van:de Fransch-Belgische
overeenkomst dd. 15 Augustus 1874, 5 der
wet del. 10 Mei 1940 betreffende overclracht
van bevoegdheid in oorlogstijd, 7 en 97
cler Grondwet, doordat het bestreden arrest het door aanleggers ingecliend verzoekschrift tot voorloopige invrijheidstelling niet ontvankelijk heeft verklaard en
dit, om de enkele reden· dat de aanlegger
in de gevangenis opgenomen zou geweest
zijn krachtens een arrest geveld door een
Hof van beroep van Frankrijk, dat hij
zich dus aangehouclen zou bevonden hebben btj toepassing van artikel 3 der wet
del. 15 Maart 1874 op de uitleveringen, en
dat de tusschenkomst cler raadkamer in
zake uitleveringen slechts wu voorzien
zijn in het geval waarin de vreemdeling
in Belgie voorloopig is aangehouden geweest op de overlegging van het bevel tot
aanhouding verleend door den onderzoeksrechter van zijn verblijfplaats of van de
plaats waar hij zal knnnen gevonclen
worden, wat in zake niet het geval was ;
clan wanneer uit de stnkken der rechtspleging blijkt, of althans de aanlegger in
zijn conclusie bevestigde, zonder nopens
d1t punt door het bestreden arrest tegengesproken te zijn geweest, dat het ver-zoek tot uitlevering en de eraan toegevoegtle stukken niet waren overgemaakt
geweest en niet konden overgemaakt worden langs diplomatieken weg; dat daar
geen enkele uitleveringsproceduur wettelijk kan ingesteld worden buiten den diplomatieken weg, de aanlegger niet wettelijk is kunnen aangehouclen zijn krachtens de buitengewone beschikkingen der
wet op de uitleveringen; dat de aanlegger
aldns on~vankelijk en gegroncl was om
zijn invrijheiclstelling te Ver7..oeken, op
groncl van de beschikkingen van algemeen
recht in zake voorloopige hechtenis, dan
wanneer ten allerminste bij gebrek aan
regelmatige overdracht langs eliplomatieken ·weg van een arrest geveld door een
vreemde rechtsmacht of van een bevel tot
aanhouding verleend door een vreemde
overheicl en nitvoerbaar gemaakt door de
raadkamer der rechtbank van eersten
aanleg van de verblijfplaats van den
vreemcleling in Belgie of van de plaats
waar hij kan gevonden worden, de aanlegger slechts voorloopig is kunnen aangehouden worden bij toepassing van artikel 5 der wet del. 15 Maart i874, alinea 1,
en dat, in dergelijk geval, alinea 5 van
dit artikel hem het recht verleencle zijn
vqorloopige invrijheidstelling te eischen :
Overwegende dat artikel 5 der wet del.
15 l\1aart 1874 op de nitleveringen, nitdrukkelijk in zijn tekst het strict be-

_,_ 123 j)aald geval beperkt waarin de raadkamer wijzigen gegrond op het gebrek ann wetsgeroepim kan worden om uitspraak te bepaUngen welke de raadkamer toelaten
·
doen over een verzoek tot voorloopige van den eisch kennis te nemen ;
Dat het middel, in het tweede onderinvrijheidstelling, neergelegd door een
vreemdeling waarvan de uitlevering wordt dee], niet kan aangenomen worden;
En overwegende dat de substantieele of
gevraagd : het geval waarin deze vreemdeling in Belgie aangehouden werd krach- Oll straf. van nietigheid Voorgeschreven
tens een bevel verleend door een 'Bel- rechtsvormen werden nageleefd en dat de
gischen onderzoeksrechter, hetzij die van beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redeiien, het Hof verwerpt cle
zijn verblijfplaats, hetzij die van de
plaats waar hij gevonden werd, en ge- voorziening; veroordeelt den aanlegger
steund op een ~fficieel bericht gegeven aan tot de kosten-.
de Belgische overheid door de overheid
24 Mei 194?.. -- 2° kamer. - l' oo-rzittc·r,
van het land waar de vreemdeling ver- H. Hodihn, raadsheer waarnemend voorvolgcl of veroordeeld werd ; dat in zake,
zitter. - l' e1·slaoowvc-r, H. Louveaux. daar de titel tot aanhouding van een (}cUjlclnirlenrle conclusie, H. Roger Jans- ·
vreemde rechtsmacht uitgaat en claar sens de Bisthoven, advocaat generaal.
geen enkele Belgische onderzoeksrechter
geroepen ·werd om tegen · den aanlegger
bevel te verleenen, het bestreclen arrest,
dat de redenen van den eersten rechter
2 8 I\;AMElt. ~ 24 Mei 1943.
aanneemt, en op voormeld artikel 5 steunt,
terecht geoordeeld heeft dat het verzoek
POLI'.riE VAN DEN KOOPHANDEL.
tot voorloopige invrijheidstelling van den
SLUIKSLACHTERIJ. STRAF.
aanlegger niet kon aangenomen worden
daar de raaclkamer niet bevoegd was om Wnnneer rle 'rechte1· wegens sl1ii7cslachte1'if vc·roonleelt, lean hif, b1titen rle oeer kennis van te nemen, noch krachtens
V!~noenisskaf,
slechts een oeldboete
de wet cld. 15 Maart 1874, noch krachtens
1titsp-relcen in!lien de vm-oo-rrleellle aehet gemeen recht;
'
hnndelcl /weft met w·instoogme1·1c en, op
Dat het middel in zijn eerste onderdeel
het oogenblilc va.n het plcgen vnn het
rechtelijken grondslag mist ;
wanbea,·ijf, ae meester wns van het
Over het tweede onclerdeel : doorclat, in
d·ier. (Besl. van 19 Juni 1942, artt. 1
alle geval, het bestreden arrest in gebreke
en 2.)
is gebleven de conclusie van den aanleg(llELSAERT.)
ger te beantwoorden welke staande hield
· dat cle uitleveringsprocelluur niet van toeARR:t<;ST.
passing was en dat cle akte, arrest van
het Hof van Parijs genoemd, tegen den
Gelet op het bestreden vonnis op 15 Deaanlegger niet kon ingeroepen worden bij . cember 1942 door de correctioneele rechtgebrek a an overdracht van den eisch tot bank te Namen gewezen, kamer beuitlevering en van de er aan toegevoegde staande nit een rechter overeenkomstig
stukken langs diplomatieken weg; dat het artikel 6, § 2, I, van het besluit van
bestreden arrest ten aller minste het punt 27 J uui 1942 ;
onzeker heeft gela ten te weten of het
Over het middel ex officio : schending
heeft willen beslissen dat er thans diplo- ·van artikelen 97 cler Grondwet, 1 ep. 2
matieke betrekkingen bestaan tusschen van het besluit der secretarissen-generaal
Frankrijk en Belgie, dit laatste land te van het ministerie van landbouw en voedclien einde geldig hanclelencle door tusse'Ivoorziening en van. het ministerie van
schenkomst van den een of anderen secre- justitie dd. 19 Juni 1942 tot beteugeling
teris-generaal van de ministeries, ofwel van de sluikslachting en den onwettigen
of het he eft willen beslissen da t zelfs in handel in vleesch, doordat het bestreden
afwezigheid van cliplomatieke betrekkin- vonnis ten laste van den aanlegger, buiten
gen tusschen de twee Staten, de uitleve- een veroordeeling van een jaar gevangeringsprocedU:ur geldig kon ingesteld wor- nisstraf, een geldboete. van 10.000 frank
den, wat een dubbelzinnige motiveering heeft uitgesproken die niet toepasselijk is
uitmaakt, gelijkstaande met het gebrek op de ten laste van aanlegger bewezen
aan redenen welke door artikel 97 der inbreuk :
Grondwet vereischt zijn :
Overwegende dat de aaillegger v66r de
Overwegende dat, vermits het bestreden correctioneele rechtbank werd gedagvaard
arrest in elken stand van het geding de en door die rechtbank veroordeeld om te
raadkamer 'onbevoegd oordeelde, het Hof Biesme, op 4 November 1942, een varken
het middel van aanleggers conclusie niet onwettig te hebben geslacht ;
meer moest beantwoorden afgeleid uit het
Overwegende dat clit feit, luidens artigebrek aan diplomatieke betrekkingen ge- kel 1 van voormeld besluit, slechts kan
clurende den oorlog, tusschen Frankrijk aanleiding geven tot. een gevangenisstraf
en Belgil\, daar deze stelling een beslis- van een tot vijf jaar;
,
sing van niet-ontvankelijkheid niet kon
Overwegencle dat artikel 2 van gezegd '
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beslnit beschikt dat de 'rechter, bniten de
gevangenisstraf, een geldboete uitspreekt
indien de veroordeelde uit winstbejag gehandeld !1eeft en indien hij op het oogenblik van het misdrijf de meester was van
het clier;
Overwegende dat deze omstnndigheid
niet voorzien is in de dagvaarding en da t
zij niet wordt aangehaalcl door het bestreden vonnis ;
Dut de uitgesproken straf wettelijk niet
gereclltvuurdigd is; dat llet bestreclen vonnis a lzoo de in het mid del ingeroeven beschikkingen heeft geschontlen ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onclerhavig
arrest zal worden overgeschreven 'op de
registers van de coi·rectioneele rechtbank
te Namen en dat melding ervan zal gemaakt worclen op den !rant van het vernietigd vonnis; verwijst de zaalr mlar de
rechtbank te Dinant; laat de lwsten ten
laste van den Staat.
2± M:ei 1943. - 26 kamer. - Foorz'itter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Versla,ggeve1·, H. De Wilde. (ffl/;ijklu,irlende concl·ns·ie, H. Rogei· Janssens de Bisthoven, advocaat generanl.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - OoNCLU.sm VAN BEKLAAGDE DIE AANVOERT DAT DE
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN, VOOR·TVLOEIEND
UIT HETZELFDE !CElT, SLECHTS AANf,EIDING
KUNNEN

GEVlCN 'l'OT DE TOEPASSING VAN

EEN

ENKEI,E flTRAF. -ARREST DA'f MATERIEELEN
SAMENLOOP VAN WANBEDRIJVEN VASTSTELT EN
VERSCHILI,ENDE STRAFFEN 1:JITSPREEKT. BESLISSINli WE'fTELIJK ME'r RJWENEN OMKLEED.
lVnnneer beh;langde bij concl·nsie annvoe-rt
drtt de ve·rschillende te z'i;inen /,astc oelef!Cle · ml'isrl'l'ij1jen voo-rtlcom.en ·11# hetzelfde feit en slechts tot cle toepass·l'n (I
vn·n een enlcele st-rnf actnle·i(U'/'![1 k'wnnmt.
yeven, ·is wettez.ijlv met 'l''edenen omlcleed het wrrest dnt, om veTschillen.rle
stntffen 11it te sp1·elcen, ste1tnt dawrop
dnt de misd·r-ijven ,qeplee{/d wenlen 'i-11
vnn ellwmd.e•r onderscheiden omstancz.i f!herlen en rlat er niet een feit, verscn:illmule misdr·i;i·uen 1t'itmnlcencl, mna:r wel
nwterieele sumenloop van wanbed'l"'ifven
bestond.

(VERBIST EN ANOEREN .)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 4 November 1942 gewezen door het Hof vmi
beroep te Brnssel ;
I. Over de voorziening van Venckeleer :
Over het middel afgeleid uit artike-

1
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len 65 van het Strafwetboek, en 97 der
Gromlwet en, dienvolgens, van. artikel 60
van het Strafwetboek, doordat het bestreclen arrest het rechtsmiddel heeft afgewezen door den aanlegger in regelmatig
genomen en neergelegde conclusie opgeworpen, en volgens hetwelk hem in alle
geval slechts een enkel misclrijf uitma"
kend feit rnocht aangetijgd worden en
dientengevolge slechts een enkele straf
rnocht toegepast worden (Strafwetb., artikel 65); door alleen in algemeene bewoording-en a ante voeren dat al de beklaagdeu
zich zouclen schuldig gemaakt hebben aan
twee som·ten van betichtingen welke met
elkander niet verbonden waren door een
eenige crimineele beweegreden ; doordat
het, zoodoende, nagelaten heeft ten genoege van rechte het subsidiair midclel te
beantwoorden dat gemeen• was aan al de
beklaagden en dat afgeleid was uit het
begrip der rechtspraak nopens het voortge7.et misdrijf, of in alle geval zijn beschikkend gedeelte heeft gegrond op een
juridisch verkeerde opvatting van het begrip van den eigenlijken idealen samenloop van misdrijven, dan wanneer, om
zijn beschikkend gedeelte geldig te motiveeren en het Hof van verbreking toe te
Iaten zijn toezicht uit te oefenen, het zou
moeten vaststellen hebben daber in hoofde van den aanlegger niet alleen meerderheid van crimineele beweegredenen had
bestaan doch ook meerderheid van materieele feiten of handelingen :
Overwegende dat de aanlegger in conclusie v66r den rechter in hooger beroep
staande hield dat hij slechts een enkele
daad had gepleegd welke, zelfs in de onderstelling - qnod non - dat zij meer
misclrijven zou uitgemaakt hebben, slechts
aanleicling kon geven tot de toepassing
van een enkele straf; dat de samenvoeging voorzien voor den materieelen
samenloop in zake des te min aanneembaar was dat de eerste recllter zelf in
zijn vonnis had vastgesteld dat de feiten
nit een enkele strafbare gedachte voortkwamen;
Overwegende clat het arrest, door in
zijn inleicling de betichtingen te vermelden ten laste van al de aanleggers gelegd
en in de bewoordingen der wet omschreven, er op wees· dat de aanlegger Venckeleer 1net zijn medebeklaagden verdacht
was medegewerkt te hebben aan verschilleiHle misdrijven welke in verschillende
feitelijke omstandigheden gepleegd werden;
Overwegencle clat het vonnis a quo de
als bewezen beschouwde m1sdrijven in
twee groepen heeft verdeekl en jegens de
schuldigen twee onclerscheidene straffen
heeft uitgesproken, van meening zijnde
dat de betichtingen van elk dezer groepen
nit een enkele strafbaar inzicht voortkwarnen;

.. 1
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-125Overwegende dat het bestreden arrest
eerst vaststelt dat de door den eersten
rechter vaststaand v~rkiaarde feiten bewezen zijn gebleven door het onderzoek
v66r het Hof;
Dat om de conclusie van den aanlegger
te beantwoorden het daaraan toevoegt
« dat de beklaagden tevergeefs staande
houden dat er in hunnen hoofde slechts
een enkele daad zou bestaan, dan wanneer ze schuldig bevonden zijn aan twee
soorten betichtingen gepleegd in verschillende omstandigheden; clat er dus materieele samenloop bestaat van meer wanbedrijven en geenszins een enkel feit dat
meerdere misdrijven uitmaakt tengevolge
van een idealen samenloop voortvloeiende
uit de beoogde winst; dat het niet juist
is dat de eerste rechter zou vastgesteld
hebben dat al de feiten uit een enkel
strafbare gedachte voortkomen )) ;
Dat daaruit volgt dat het middel feitelijken grondslag mist ;
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
verqordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
~ · II. Over de voorzienil1g van de vier andere aanleggers :
Overwegende dat de substantieele of op
straf · van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die reclenen, het Hof verwerpt de
vO"Orzieningen; legt de kosten ten laste
van de aanleggers.
·
24 Mei 1943. - 2e kamer. - Voonz'i.tter,
H. Hodiim, ra:adsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslag_qeve1·, H. Waleffe. Gelijlcluidende conclttsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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VERKEER.
VOERTUIGEN OP

24 Mei 1943.

VERKEERSVOORRANG
VAN
SPOREN. VOORWAARDEN.

De ge1Jntike1·s vctn den open1Ja1·en weg
zijn gehouclen ~tit te wi_ih:e,, en, zoo
nooclig, stil te staan om rlen cloo·rtocht
_v1·ij te laten voo·r rle voertu.igen ridclenrl
op sporen·; deze ver1JlichUng gelrlt ecllte1· voor hen slechts i.n zoo'!Jer de omstancligheclen en, i.nzonrle·rheid., rle /.'iff·
qing vnn de plnnts lwn ·ni.et in rle stojjeUjlce onmorJez.ijlcheicl stellen z·ich te J:eryetiJissen of zooclanige 1Joert·n·iuen nrule1·en. (Kon. besl. van 1 Februari 1934,

art. 26, gewijzigd bij art. 5 van het
kon. besl; van 17 .Tanuari 1936; kon.
besl. van 27 Januari I,931, art. 12.)

(NAAMLOOZE VENNOOTSdliAP « TRAMWAYS ELIWTRIQUES DE CHARLEROI)), T .. RISSELIN EN
VENNOOTSCHAP VAN PERSONEN MET BEPEHK'l'E
AANSPRAKELIJKHEID ((TRANSPORTS JONET )).)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 7 October 1942 gewezen door de correctioneele
rechtbank te Charleroi, zetelend in graad
van hooger beroep;
Over llet eenig midclel : schending van
artikelen 6 en 12 van het koninklijk bP·
sluit van 27 Januari 1931 houclende politiereglement voor de exploitatie van de vergunde tramwegen, van de wetten del.
9 Juli 1875 en 15 Augustus 1897 over de
tramwegen, van artikel 5 van het koninklijk besluit van 17 J anuari 1936 tot wijziging· van het koninklijk beslnit van 1 Februari 1934 houdende het algemeen reglement op de verkeerspolitie; van de a:rtikelen 1 en 2 der wetten dd. 1 Augustus
1899 en 1 Augustus 1924 op de verkeerspolitie; 1382 en 1384 van het Burgerlijk
W etboek, en 97 der Groll{lwet; eerste ondercleel : doordat het bestreclen vonnis de
betichting, verzuimd te hebben nit te wijken en desnoods stil te staan om de voertuigen op rails door te laten, zooclra ze
aankomen, betichting welke ten laste van
den beklaagde gelegd is, niet bewezen
verklaa1·t, omdat, gezien het uitzicht tler
plaatsen, de voorzorgen, welke de beklaagde zou moeten nemen hebben alvorens zicll op de tramsporen te begeven,
van hem niet mochten geeischt worden;
clan wanneer : n) de teksten van llet reg·Iement (kon. besl. van 27 Jimuari 1931,
art. 12, en kon. besl. van 17 Jimuari 1936,
art. 5, al. 2) uitdrukkelijk zijnde, de weggebruiker vervlicht was den do01·gang van
de voertuigen op rails vrij te laten; b) in
de onderstelling dat de door het vonnis
ingeroepen redenen het feit rechtvaardigen dat de beklaagcle op de spoorlijnen
van de tram is gekomen, die beslissing niet
vaststelt dat hij gerechtigd was niet nit
te wijken bij de. aankomst van de tram;
tweecle onderdeel : cloordat het bestreden
vonnis verklaart dat, in geval er een
tlraaiende beweging is ingericht, welke is
opgelegd aan de andere weggebrniker
dan de trams, deze in tegenovergestelde
richting rijdende, dan deze trams verplicht zijn alle nuttige voorzorgen te nemen om stil te houden voor een hindernis
die altijd kan voorzien worden, dan wanneer artikelen 12 van het koninklijk besluit d{l. 27 J anuari 1931, en 5, alinea 2,
van het koninklijk besluit dd. 17 Januari
193(), aan cle voertnigen op rails een verkeersvoorrang toekennen welke niet afgeschaft worclt door het verrichten, voor de
andere weggebruikers, van een draaiende.
beweging op de baan waarop 7~ rijden;
derde onderdeel : doonlat het bestreclen
vonnis verklaart dat de wattman yan een

- 126 geconcessionneerde tramlijn alle nuttige
hi.i terng zon plaats nemen om zijn voel'maatregelen moet treffen « om stil te hou- tuig terug in beweging te zetten - ; dat
den voor een hindernis die altijd kan znlks blijkt nit de Vgging van de plaats,
voorzien worden ll, dan wam1eer de trams,
inzonclerheid nit het feit dat het gezichtsdaar ze een verkeersvoorrang genieten op veld slechts tot op een zeer kleine afstand
de sporen, slechts moeten stil houclen reikt wegens den clraai, op die plaats,
voor een bestaande hindernis, en dat het van de straat .waar de tramrijtnigen kovonnis niet verklaart dat de wattman van men afgereden; dat die maatregel des te
de aanlegster de versperring zou vastge- minder moest genomen worden clat, presteld of zou kunnen vaststellen hebben op cies hij, die in tegenovergestelde richting
de plaats waar hij Qill het ongeval te ver- rijdt van de reglementaire richtirig welke
mijden zou moeten vertragen of remmen op 'de Karel II plaats, waar de aanrijcling
voorkwam, moet gevolgd worden, in onhebben :
Overwegende dat Risselin vervolgd was clerhavig geval de bestuurcler van de
om, te Charleroi, op 16 Februari 1942, ge- tram, verplicht is zijn voorzorgen te nebruiker van den openbaren weg zijnde, men om stil te houclen v66r een hinclernis
welke op die plaats altijcl te voorzien is ;
verznimd te hebben uit te wijken en desOverwegencle clat nit die beschouwingen
noods stil te staan om voertnigen op rails
door te Iaten, zoodra- deze aankomen, in- van het vo1mis, reclelijk gei:nterpreteerd,
brenk voorzien bij · artikel 12, alinea 2, blijkt dat de rechter vaststelt, niet zooals
van het koniuklijk beslnit del. 27 Januari het eerste onclerdeel van het miclclel het
beweert, clat de beklaagde geenszins al de
1931, houdende politiereglement voor de
trams, en bij artikel 5, alinea 2, van het ·voorzorgen, zelfs de moeilijke, moest nekoninklijk besluit dd. 17 Januari 1936, dat men om den doorgang voor de voertuigen
artikel 26 van het koninklijk besluit dd. op rails vrij te laten, cloch dat in werkelijkheicl, en als gevolg van cle-omstandig1 Febrnari 1934 op de verkeerspolitie verlletlen waarop hij wijst, de bekll_\agde in
vangt;
Overwegencle dat de verplichting welke de materieele onmogelijkbeid verkeerde
door deze bepalingen is opgelegd aan de om, alvorens zich op de lijn te begeven,
weggebruikers clie ze aanduiden, nameli.ik zich van de aankomst van de tram te vertot doel heeft op afdoende wijze den ver- gewissen en, bijgevolg de noodige maatrekeersvoorrang te verzekeren aan deze gelen te treffen om geen hindernis uit te
laatste voertuigen die, tot een openbaren maken voor den cloorgang van de. tram ;
dienst behoorende, op de hun voorbehou- dat het middel, in zijn eerste ondenleel
den lijnen moeten knnnen rijden met de dus in feite niet opgaat;
snelheicl en de stiptheid door dergelijken
Overwegende clat de rechter, door te
verklaren dat, gezien de feitelijke omclienst vereischt;
Overwegencle, nochtans, clat clit recht standigheden, bijzoncler de bestunrclers
op verkeersvoorrang claarom niettemin van voertuigen op rails, tot het nemen
onderworpen. blijft aan zekere regelen be- van voorzichtigheidsmaatregelen verplicht
stemd om de uitoefening er van te mati- zijn, geenszins een grondregel heeft wilgen; dat aklus artikel 6 van het konink- lEm stellen, cloch niets anclers heeft gedaan
lijk besluit dd. 27 Januari 1931 zelf' de clan op het geval, dat hem was voorgevertraging of het stil houden voorziet, legcl, de voorzichtigheiclsregel toe te pasinzonderheid op de plaatsen waar het sen voorgeschreven bij artikei 6 van het
verkeer voorzorgsmaatregelen kan vereic lwninklijk besluit van 27 Januari 1931,
schen, of warineer het verkeer gestremd dat bet recht op den verkeersvoorrang
is; dat, in 't algemeen, en buiten alle aan de voertnigen op rails toegekend,
positieve reglementeering, de verkeers- matigt;
voorrang van de voertuigen op rails niet
Overwegende, anderzijds, dat door te
zoodanig volstrekt is dat een bestuurder beschikken dat hij precies die in tegenovergestelde
richting rijdt van de regle.
van dergelijk voertuig, in alle omstancligheden, in geen enkel voorval, waarbij de mentaire richting, en clie alclns een gevaar
vrije doorgang kan verhinclerd worden, is voor het verkeer, aile nuttige maatregelen moet treffen om stil te houden v66r
belang· moet stellen ; .
Overwegende clat het bestreclen vonnis een hin{lernis welke, op de plaats waar
in hoofdzaak vaststelt, dat een bestuur- de aanrijcling voorkwam, << altijcl te voorcler van een voertuig dat langs• den door zien is ll, de rechter onbetwistbaar heeft
den beklaagde gevolgden weg rijdt, op de willen zinspelen op de clrulde van het.verplaats van de aanrijding niet anders kan keer op die plaats, wat volstond om cle
clan op rails te rijden, dat die bestuurder voorzichtigheiclsmaatregelen toe te passen
niet kan verplicht worden zijn zitplaats welke hiervoren bedoeld en bij het reglete verlaten om uit te zien of er een tram ment voorzien zijn, de bestreden beslisaankomt - die maatregelen zouden ten sing claardoor zelf, op dat punt, gewet·andere illusoir zijn omdat zulk voertuig tigd zijnde; dat daaruit volgt clat het
altijd kan aankomen tnsschen het oogen- midclel in zijn laatste twee onclercleelen
blik waarop de bestuurder zijn zitplaats van groncl ontbloot is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
zou verlaten om nit te zien en dit waarop
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voorziening; veroordeelt de aa~legster
tot de kosten en tot een verg·oedmg van
150 frank jegens de verweerders.
24 Mei 1943. - 26 kamer.- l'oorzitter,
H. Hodlim, raadsheer waarneme~d voorzitter. - '11erslaggeve1·, H. Lambmet.
GeUjklttidenae conclttsie, H. Roger Janssens de Bistlwven, advocaat generaal.
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24 Mei 1943.

BEVOEGDHEID EN AANLEG. - STRAFZAKEN. - VER-VOLGINS INGESTELD OP GRON~
VAN WANBEDRI.JVEN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 0
'VAN RET BESLUIT-WET VAN Z7 OCTOBER 1939
EN VAN MISDRIJVEN VOOR'ZIEN BIJ RET STRAFWETBOEK. - . 0NI)ERLING SAMENHANGENDE
MISDRIJVEN. - GEWONE REGELEN JlETREFFENDE DEN AANLEG VAN TOEPASSING.
W amJ1'tee1· in dezelfde ve1·volging misd1'ijven vom·zien bij wrtilce·l 5 van het besluit-wet van 27 Octobe1· 1939 en tevens
wanbedrijven vom·zien bij het B_tra~~et
boek begrepen zijn, w.elke mtsdnjven
onde1·Ung samenhangend z·if'n, dan wo·rden cle grpwone r13gelen bet1·ettende den
aanleg alleen toegepast.

(GARNIER EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 25 September 1942 gewezen door de correctioneele rechtbank te Charleroi, kamer bestaande uit een rechter overeenkomstig
artikel 6, '§ 2, I, van het besh~it der
secretarissen.-generaal del. 27 J um 1942;
Aangaande de voorziening van Pierre
Douillet :
..
Overwegende dat de aanlegger van ZlJn
voorziening afstand heeft gedaan bij verklaring v66r den H. Directeur van het gevang te Vorst op 13 Maart 1943;
Aangaande de voorziening van Joseph
Garnier :
Overwegende. dat de aanlegger vervolgd
was en door het bestreden vonnis veroordeeld werd wegens inbreuken bedoeld bij
artikel 5 van bet besluit-wet del. 27 October 1939 en wegens inbreuken voorzien
door het Strafwetboek, deze verscheidene
inbreuken met elkander verknocht zijncle;
bat, dienvolgens, luidens artikelen 199
en 226 van het W etboek van Strafvordering het vonnis op deze vervolging geveld' niet in laatsten aanleg is gewezen
en dat de voorziening niet ontvankelijk is
(Wetb. van Strafv., art. 407; wet del.
4 Augustus 1832, art. 15, 1°);
Om die redenen, het Hof decreteert den
afstand der voorziening van Pierre Douillet; verwerpt de voorziening van Joseph
Garnier ; veroordeelt de aanleggers tot de
kosten.

24 Mei 1943. - ze kamer. - Vom·zitter,
H. Hodi.lm, raadsheer waarnemend voorzitter. - l'erslaggevm·, H. De Wilde. Geliilcluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal. .
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1o HUGROVEREENKOMST . ...:... LANDELIJK GOED. - VERKLARING LUIDEND DAT liE'r
VERHUURDE GOED BOUWGROND IS. - VERKLAiUNG .GEDAAN TEN TIJDE VAN DE liUUROVEREENKOMST. - NIET ONDERWORPEN AAN
EENIGE VORMVEREISCHTE.
2~ HUUROVEREENKOMST. LANDELI.JK GOED. "VEHKLARING, GEDAAN TEN
TIJDE VAN DE HUUROVEREENKOMST, DAT liE'l'
VERHUURDE GOED BOUWGROND IS. -;- BEWI.JS
ONDERWORPEN AAN DE REGELEN VAN GEMEEN
RECHT.
1o De bij wrtilcel1774; § 3, vwn het Bm·gei·Ujk vV etboelc voorziene verklaring,
gedaan ten Ujde van de ve1-htwing -van
lwncleUjke goederen, en luidend dat
het verhttu1·de goed bouwgrond is, is
niet onclerworpen aan eenige -vormvereischte (1).
2o Is ond.e1·worpen aan de 1·egelen vwn gem.een 1·echt het bewijs flat de bij art-ilcel 1774, § 3, van het Btwgerlijlt Wetboelc voo1·z·iene ve1·1c~a1·ing, luidens well>e de · verhttunle goederen boutvg1·oncl
zijn, doo1· pa1·tijen gedaan werd ten
t-ijde van de verlmdng. Dit bewijs •rnoet
ni.et no()clzake~ijlc bestaam. in een witrlru.l;lwUjk beding, opgenomen in de
h·nu1·overeenkomst (2). (Wet van 7Maart

1929, art. 6.)
(DELBARGE, T. DE BONDT.)
AHREST.
Gelet op het vonnis op 8 Juni 1942 gewezen door de rechtbank van eersten aanleg te Brussel, zetelend in graad van
hooger beroep ·
Over het e~rste middel tot cassatie :
schending van artikelen 1315, 1317, 131.9,
1320, 1322, 1341, 1347, 1353, 1737, 1774,
vooral in zijn §§ 1 en 3, 3°, 1775 van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 der Grondwet;
eerste tak, doordat het bestreden vonnis
beslist dat de opzegging, door de aanleggers in verbreking gedaan bij het verstrijken van het eenige jaar der door hen
aan verweerder toegestane pacht, niet
geldig is omdat artikel 1774, § 3, 3°, van
het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk
is op den in pacht gegeven grond, hoewel
deze grond bestemd was om bebouwd te
worden, en omdat, bovendien, de huur(1) en (2) Verbr., 22 Augustus 1940 (Bull.
en PAsrc., 1940, I, 208).
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overeenkomst uitdrukkelijk had moeten
beaingen dat het verhuurd goed een bouwgrond is, dan wanneer artikel 1774, § 3,
3°, slechts vereiseht dat de in .pacht gegeven bouwgrond, die moet ontsnappen aan
de beschikkingen van het § 2, bouwgrond
verklaard werd op het oogenblik cler overeenkomst, zonder te eischen dat deze verklaring in de ceel zelf voorkome, noch
dat ze uitdrukkelijk bedongen zij, en het
feit dat de vereiscllte verklaring gedaan
werd dus mag bewezen worclen met alle,
door het gemeene recht toegelatene
rechtsmiddelen ; tweede tak, doordat het
bestreden vonnis, na verklaard te hebben
dat artikel 1774, § 3, 3°, van het Burgerlijk WetboPk, vereischt dat de lmurceel
uitdrukkelijk vermelde dat het verpachte
goecl een bouwgronll is, zegt << qn'aucune
presomption ne pent, en l'espece, suppleer au silence des parties ll, aldus het
bewijs verwerpend, zonder deze afwijzing
met voldoende of gepaste redenen te
rechtvaardigen, ingeroepen door de aanleggers in verbreking, welke, in conclusie,
een begin' van schriftelijk bewijs inriepen,
gevonden in de pachtbedingen zelf, en gestaafd door vermoedens, om uit te maken
dat de kwestieuze grond op het oogenblik
van de overeenkomst was· bouwgrond verklaard geweest, dan wanneer, bijaldien
zelfs de verklaring van cien aard als
bouwgrond moet voortvloeien nit de
pachtovereenkomst zelf, dan nog het door
de aanleggers ingeroepene begin vtm
schriftelijk bewijs zich bevond 'in de
kwestieuze ceel en toeliet clit bewijs aan
te vullen met getuigenissen en vermoedens :
dverwegende dat v66r den recllter twee
vorderingen aanhangig wenlen gemaakt,
waarvan de oplossing afhing van de geldigheid der opzegging welke de aanleggers aan den verweerder hadden gedaan ;
dat de rechter de zaken lleeft samengevoegd en ·bij een enkel vonnis uitspraak
heeft geclaan ;
Overwegende dat uit het bestreclen vonnis blijkt dat, luidens een pacllt dd.
15 December 1939, de aanleggers aan den
verweerc1er een grond, gelegen te Zellick,
in huur gaven, en dat zij hem op, 29 November 1940, opzegging beteekenden voor
den 31n December 1940 ;
Overwegende dat de verweerder de nietigheicl van de opzegging aanvoerde, steunende hierop dat het verhuurde goed een
tot bebouwing bestemden grond was, en
dat, bijgevolg, de 11aclltovereenkomst onder toepassing viel van artikel 1774 van
het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk
de duur der ]mcllt, wanneer het eell eerste
ingebruikneming geldt, niet minder mag
zijn clan negen jaar, niettegenstaande elk
strijclig becling of gebtuik ;
Overwegende dat de aanleggers staande
hielden dat !;let verlmurde goecl een bouw-

grond was die voor een jaar verhuurd
werd, en dat die grond als dusdanig were!
opgegeven op het oogenblik der verpachting;
Overwegende dat zij, om deze laatste
omstandigheid te bewijzen, een begin van
schriftelijk bewijs inriepen, en vroegen
om door getuigen zekere feiten te bewijzen cUe, naar hun meening, het bewijs
van hun bewering moesten leveren;
Overwegende dat het vonnis, zonder na
te gaan welke waarde aan dit aanbod van
bewijs diende gehecht, beslist heeft dat,
alhoewel de .kwestieuze grond in werkelijkheid een bouwgrond was, de bepaling
vait w· 3 van •§ 3 van artikel 1774 van het
Burgerlijk Wetboek (wet del. 7 lVIaart
1929, art. 6) van toepassing niet zou zijn,
tenzij de pachtovereenkomst uitdrukkelijk beclong ·clat het verhuurcle goecl een
bouwgrond was ;
Overw.egende, eenerzijds, clat de hiervoren becloelde wetsbepaling de geldigheid
der verklaring : clat het verhuurde goed
een bouwgroncl is of een groncl is voor
nijverlleicl bestemd, van geen enkelen bijzonderen vorm cloet afllangen ;
Overwegencle, anderzijds, dat, bij ge-.
brek aan afwijkencle be]mling, het bewijs,
dat bovengezegde verklaring op het oogenblik der verpacllting geclann wenl, aan de
negelen van gemeen recltt onderworpen i~ ;
waaruit volgt dat ltet bestreclen vonnis,
door te beslissen cln t de bij artikel 1774,
3, 3°, van het Burgerlijk Wetboek becloelcle verklaTing het · voorwerp moest
zijn van een bijzoncler · beding van de
vnchtovereenkomst, clie wPtsbepaling gescllonclen lleeft ;
Om die reclenen, en zoncler rekening te
houclen met de andere middelen, het Hof
ver breekt llet bestreclen vonnis ; beveelt
clat onclerhavig arrest zal overge:;;chreven
worden op de registers cler rechtbank van
eersten aanleg te Brussel en clat melding
ervan zal gemaakt worden op den knnt
cler vernietigde beslissing; veroordeelt
den verweercler tot de kosten; verwijst
cle zaak naar de rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel, zetelencl' in graad van
llooger beroep.
27 Mei 1943. ~ 1" kamer. ~ Foorz·itte1·,
H. Soenens, raaclsheer waarnemend voorzitter. ~ v·ersln[![/BVe1·, H. Deleuze. ~
GeUjlcl7,illende concl·nsie, H. Raoul Hayoit
cle 'l'ermicourt, ndyocaat generaal.
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1° PUBLIEKEJ VORDFJRING EN BUR-

G]]RLIJKEJ VORDEJRING.

~

WET VAN

17 APRIL 1878 REVATTENOE DEN VOORAFGAAN-

DEN TITEL VAN HE'l' vVETBOEK VAN RECH'l'f'PLEGING IN S'l'RAb'ZAKEN. ~ TEKS'l' DIE OP
\"OLLEOIGE WI.TZE DE STOF REGELT )':ONDER
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- 129PLAA'l's TE LA'l'EN VOOR DE TOEPASSING VAN
HECHTSSPREUKEN, DIE DAAHIN NlET UITGEllHUK'l' ZIJN.
2° BUR,GERLIJKE p ARTIJ. - UITOEFENING VAN DE BURGERLIJKE VORDEHING HETZIJ
VOOR DEN STRAFRECHTER, HETZIJ VOOR DEN
BURDEHLIJKEN RECHTER. - VOORWAARDEN
GEB'l'ELD DOOH DE WET ZONDER VERWIJZING
NAAit DE RECHTSSPREUK <<ELECT A UNA VIA
NON DA'l'UH RECURHUS AD AL'l'ERAM lL
3° BURGERLIJKE PAR'l'IJ. - VoRDEIUNG TOT VERDOEDING VAN BEPAALDE DOOR EEN
MISDRIJF VEROORZAAK'fE SCHADE,· GEBBACHT
VOOR DEN STHA~'RECH'fER. - VORDERING 'l'OT
VERGOEDING VAN ANDEHE, DOOR HE'fZELFDE
MISDRI.J~, VEBOOBZAAK'l'E SCHADE, DAARNA GEBRACH'l' VOOH DEN BUHUEHLLHlEN JU:CH'l'EH.
- WE'l'r'ELJJKHEID.
1 o De 'voo·mfgaande Utel van het Wetboel<' van Rechtspleging ·in stmtzalwn
(wet van 17 Ap·ril 1878 J ·regelt op volledige w'ljze lle claat"in •vet··uatte stot en
l1wt geen plnats voot· rle toetHtssing van
1"Cchtssvre·nlwn iUe ·in zijn teli'st n·iet
zijn ·u-ityell·ntl•t (1).
'·
2° De wet oepaalt, zon 1ler eenige vm·wijz·in.[J nacw cle .rechtssprett!G Electa una

via, non datur recursus ad alteram,
welke ae voonllawrrlen z-i.j·r" wcw·l"'in de
b·twgedijh:e vonle-ring tot veryoelling
11nn de schacle, veroo·rzna kt lloo·r een
·mis!l;r·ijf, lcctn geb-rocht tiJonlen hetzij
v66-r den stt·ctfrechter, hetzij v6M den
bttrge·rlijke·n rechte·r (1). (Wet van
17 April 1878, art. 4.)
3° De rloo1· een ndsdri.if bellnrleelcle, die
v6rl-r rlen st·mtrecllter ee11 ·vonlering
heeft (l,lt'ilhWII [Ji[J [JCIIHUtkt tot VC'I"f/OC(/-ill-g
1Jnn betJ<Wllle scharle, ·lloo1· het misclrijf
vr:woo·rzaalct, lean rlnwrna 1J66r clert b1Wget'l-ijlce-n -rechte-r ee-n •vonle1"'in[J -instellen tot ve·rgoed-illff van (l!ndc·re schcule,
ontst<utn 1t-it hct als liewezen vet·/c"l(wnl
m.isd·riff. (Wet van 17 Avril L'l78, art. 4.)

(NA'flONALE MAA'l'SCHAPPIJ DER HELGISCHE
SPOORWEGEN, 'f. DEBAISE EN ANDEIIEN.)
ARHEST.

Gelet op het bestreden arrest op 14 Februari 1939 door het Hof van beroep te
Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 3 en 4 der wet van 17 April1878
houdende den voorafgaandelijken titel
van het Wetboek van Strafvordering,
66 van het Wetboek van Strafrecht, 8 der
wet van 25 Maart 1876 hDullende den titel I van het voorafgaandelijk boek van
het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, 166 tot 192 en 1041 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering,
(1) Zie in Bnll. en PAsrc. (1943, I, 207) de
uitgebreide voetnota onderteekend L. C.

VERBR., 1943. -

9

97 der Grondwet, om het :feit dat het bestreclen arrest beslist dat de vordering
door de eischeres in verbreking ingeleid
niet. ontvankelijk is, omdat, bij toepassing
van een « spreuk >l Electa wna- via, non
rlat·ur rec1wsus acl alteram, zij niet mocht
gebracht WDrden v66r een burgerlijke
rechtsmacht, terwijl deze spreuk door
geen enkele in voege zijnde wetsbepaling
is gehuldigd en dus geen rechtsrede uitmaakt die de weigering vail de vordering
te aanvaarden, zou kunnen rechtvaardigen (schending van artikel 97 der, Grandwet) ; dat, integendeel, artikelen 3 en 4
der wet van 17 April 1878, aan eischeres
een burgerlijke vordering tot herstelling
der door haar geledene schade toestonden ; clat dezelfde artikelen, en artikel 8
der wet van 25 Maart 1876 haar machtigden deze vordering in te dienen v66r de
rechtbank van eersten aanleg, en dat artikel 10-h van het W etboek van Burgerlijke rechtspleging uitdrukkelijk de oude
wetten gewoonten en gebruiken, inzake
proceduur; heeft ingetrokken, en, namelijk, lle gebruikelijke en rechtsDrakelijke
regel afgeleid, in het oude recht, van cle
SDreuk Electn unct vin :
Overwegende dat uit de vaststelliugen
van het bestredeu arrest en uit de bij de
voorziening gevoegde stukken der .rechtspleging blijkt dat Boehmer, werkman in
dieust van de aanlegster, slachtoffer was
geweest van een werkongeval dat aan
Debaise, rechtsvoorgauger der verweerders, werd toegeschreven; dat deze laatste,
op 13 Mei 1935, door het Hof van beroep
te Luik, wegens verwondingen bij onvoorzichtig·heid, tot een geldboete veroordeeld
werd; dat de . aanlegster zich, v66r de
strafrechtsmacht, burgerlijke partij had
gesteld, op voet van de voorlaatste alinea
van artikel 19 der wetten op de vergoeding cler sella de voortspruitende. uit de
arbeidsDngevallen, samengeschakeld op
28 September 1931, en terugbetaling· had
geeischt van de meclische en pharm,tceutische onkosten en van de clagelijksche
vergDedingen welke zij aan haar werkman voor tijdelijk-e totale werkonbekwaamheid betaald had; dat het arrest
del. 13 Mei 1935 tevens uitspraak doende
over cle burgerlijke vonlering en over lle
publieke vordering, Debaise veroordeelcl
had om aan cle aanlegster 3.293,15 frank
te betalen als schadeloosstelling voDr de
vergoedingen welke door deze in uitvoering der 'wetten op de arbeidsongevallen,
voor de periode van tijdelijke volledige
werkonbekwaamheid, aan haar agent waren gestort geweest;
Dat, daar de onbekwaamheid opgelwuden had volledig te zijn, doch Mstendig
was geworden, (I.e aanlegster -en haar
werkman dienaangaande een akkoord
hebben gesloten, dat door den bevoegden
vreclerec)lter. op 1 .October 193-l '''ercl
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vastgesteld, .en dat de aanlegster, nadat
het arrest van 13 Mei 1935 kracht yan
gewijsde ·bekomen had, op 23 Octoper
1935, Debaise v66r de rechtbank van eersten aanleg te Luik lleeft gedagvaard tot
het betalen van 30.905,14 frank, bedrag
van het kapitaal der lijfsrente welke ten
bate van het slachtoffer moest gevestigd
worden;
Overwegende dat het bestreden arrest
clien eisch van de hand wijst bij aanneming van een gr()nd van niet-ontvankelijkheid afgeleid hieruit dat -cle spreuk
Electa una V'ia nmi datn·r 1·ectwsus ad
ctlterMn niet toe'laat, naclat door de straf-

rechtsmacht over de burgerlijke vorclering
beslist wenl, een nieuwe rechtspleging
aanllangig te maken bij de burgerlijke
rechtsmacht ten einde de schadeloosstelling van het overige nadeer te bekomen;
Overwegencle dat de opstellers der wet
van 17 April 1878, houdende den voorafgaandim titel van het Wetboek van Burgerlijke rechtsplegilig, bewrgd om de
leemten en onvolmaaktlleden van het Wetboek van Strafvordering aan te vullen,
heel de stof welke ze bellandelden hebben
willen regelen, en nauwkeurig bepaalde
normen hebben willen voorschrijven, welke geenszins plaats zouden laten voor de
toe]mssing van spreuken die aan den
tekst vreemd zijn ;
Dat artikel 4, zonder eenigzins naar de
rechtsspreuk Electa ·wnu via., non dnt·ur 1"6cn-rsus rul alt.enw~, te verwijzen, cle voorwmirden bepaalt waarin de burgerlijke
vorclering tot vergoeding der door een inbrenk veroorzaakte schade kon gebracht
worden hetzij v66r de strafrechtsmacht,
hetzij v66r de bnrgerlijke rechtsmacht;
dat er van deze spreuk geen spraak is
geweest nocll in de voorbereidende werken van artikel 4, nocl1 in de voorbereidende werken van eenige andere bepaling
cler wet;
Dat floor den tekst dezer wet, het slachtoffer van een inbteuk, dat de eisch tot
vergoeding van zekere door die inbreuk
veroorzaakte schade bij de strafrechtsmacht heeft aanhangig gemaakt, niet
wordt verboden daarna de vordering tot
llerstelling van andere schade, welke nit
de vnststaand erkende inbreuk is ontstaan, v66r dEm burgerlijken rechter te
brengen;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de andere middelen, het Hof; cle verweersters Fernande en Lucienne Debaise
machtigende om in rechte op te treden,
verbniekt het bestreden arrest ; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers van hei; Hof van
beroep te Luik en clat melding ervan zal
gemaakt worden op den kant van het
hier 'vernietigd arrest; veroordeelt de
verweerders tot de kosten en verwijst de
:.~aak naar het Hof van beroep te Brussel.

27 Mei 1943. - 1e kamer. - Voorzitte1·,
H. Soenens, raadsheer waarnemencl voorzitter. - TT C'rsla.ggeve-r, H.- Lambinet. Oeli.lklu:iclenrle conclu.sie, H. Hnoul Hnyoit
de Termicourt, advocaat genernal. - Pl.,
HH. Marcq en Veldekens.
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29 Mei 1943.

DIEFSTAL. -

BENADEELDE ONDEKEND EN
NIET AANGEWEZEN. NEEMT HET MISDlU.TF
NIE'l' WEG.

Oprlnt het 1ncisrl·rijj va.n diejstnl besta en
vatbnnr weze 1Joo-r best-raffi--11 g is het
n-iet ve-re'il<eht tla.t de benndeelrle gekenil
en rta.ngewezeo zi_i. (Strafwb., art. 461.)

(ELOY.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 9 Februari 19±3 door !let Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het eenlg mitldel : schending van
artikelen 97 der Grondwet en 163 van !let
'Vetboek van Strafvordering, doorclat het
lwstreden arrest bet vom1is n q1to bevestigd heeft door zich te bepalen bij de
vnststelling dn t de door den eersten rechter vaststaaml verklaarde feiten door het
v66r llet Hof gedaan onder_zoek bewezen
zijn gebleven, en door den annlegger te
veroordeelen, iliz., hoofclens een eersten
cliefstnl ten nadeele van een onbepaalden
persoon, en hoofdens een tweeclen clief:
stal, later in clezelfde omstanclighecl en gepleegd, dan wanneer !let arrest, zooals
bet opgestelcl is, niet toelaat te onderscheiden om welke redenen de aanlegger
veroordeeld werd wegens diefstal eerder
dan hoofdens heling :
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
en .veroordeeld werd om als · dader of
mecledader, zijnde in staat van wettelijke
herhaling, beclrieglijk te hebben weggenomen : n) te Donstiennes, in den nacht
van 7 op 8 October 1942, 5 hennen, 3 hanen
en 3 konijnen ten nadeele van Doulet ;
llanen en konijnen ten nadeele van een
onbepaalden persoon; b) in het gerechtelijk a1:ronclissement ·Charleroi, tusschen
1 en 7 October 1942, 6 hennen en 3 konijnen ten nacleele van een onbepaalden persoon;
Overwegende .dat, opclat het misdrijf
van diefstal besta en het voorwerp van
betengeling weze, geenszins vereischt is
dat de benadeelde gel,encl en aangednid
~reze;

Overwegencle dat, door de in de bewoordingen der wet omschrevene betichting
bewezen te verklaren, de recllter over den
grond het bestaan van al de bestanddeelen, welke clit misdrijf uitmaken, in hun
wettelijke beteekenis bevestigt, en dat,

.. !
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indien de beklaagde geen conclusie heeft
genomen, hij zijn beslissing niet anders
moet motiveeren;
Overwegende dat bij gebrek aan conclusie, het arrest niet moest bepalen om
welke redenen het hoofdenB diefstal eerder dan hoofdens heling veroordeelde,
deze laatste betichting overigens niet
voorzien zijnde door de beschikking der
raadkamer welke tot gevolg had dat de
aanlegger v66r de correctioneele rechtbank werd geroepen ;
En overwegende dat de bestreden beslissing geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de subBtantieele 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_
29 Mei 1943. - 2° kamer. - Voot·zitter,
H. Hodtlm, raadsheer wnarnemend Yoorzitter. - Verslaggevet·, H. r~ambinet. Ge7ijklniclencle conclnsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

2"

KAMmR. -

RFJCHTERLIJKE

29 Mei 1943.
ORGANISATIFJ.

RECHTBANKEN. -·KAMERS MET EEN RECHTER
OF MET DHIE RECHTERR. BETREFT NIET
DE BEVOEGDHEID.

De vnta.g of een vervolging moet gebmcltt
1.oor!len v661· een lcameT vrnt rle co1'1'ecf'ioneele 1'CChfiW11 k 8(l11Ulll gesteld 1/.it
rechter of v66T een lcamwr 1'(/o}i, rlezelfd(!
t·echtlmnlc sa.mengesteltl ·nit drie t·echters betreft geenszins de bevoegrlheirl.

een

(CHARPENTIER..)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 3 Februari 1943 gewezen door het Hof van
beroep te Luik ;
Over de ontvankelijkheid der voorziening :
Overwegende dat de toewijzing der zaken aan knmers met drie rechters en kamers met een recllter door zicllzelf geen
enkele vraag nopens de bevoegdheid opwerpt;
Overwegende dat, niettegenstaande de
ongepaste bewoorclingen welke !let heeft
gebruikt, !let bestreden arrest geen uitspraak lleeft gedaan over een gescllil nopens de bevoegdlleid ; da t het arrest, !let
vonnis waartegen hooger beroep bevestigende, zich bepaalt bij de beslissing dat
aileen de kamer met een rechter, deze
aangeduid overeenkomstig !let besluit cld.
27 Juni 1942, van de betichting kennis
mocht nemen;

Overwegende dat het arrest dus niet
definitief is in den zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering en dat
de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
29 Mei 1943 .. - 26 kamer. - Voot·zitter,
H. Hoditm, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, H. Louveaux. Gelijlcl1tidende concl1tsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.
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29 Mei 1943.

1° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.

18 OcTOBER 194{} BETHEFFENDE DE POLITIE VAN DEN
KOOPHANDEL. .IVIISDRIJVEN NIET VOOHZIEN
BI.T DE AHTIKELEN 5, 8 EN 9 VAN HET BESLUITWET VAN 27 OCTOBER 19-39.

~ MISDHIJF 'l'EGEN HE'l' BESLUIT VAN

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG.

STHAFZAKEN. VERVOLGING BETR·EFT MISDRI.JVEN VOOHZIEN BIJ DE ARTIKELEN 5, 8
OF 9 VAN HET BESLUIT-WET VAN 27 OCTOBER.
1939 EN '!'EVENS ANDERE DAARMEDE SAMENHANGENDE MISDHIJVEN. GEWONE REGELEN
BETRE!i'FENDE DEN AANLEG ALLEEN VAN TOEPASSING.

1° De miscl'l'ij1;en tegen het beslnit van
8 Octobm· 1940 betreffende de polUie van
tlen koophandel behooren niet tot degene clie voorzien zijn bij de at·tilcelen 5,
8 en 9 van het beslttit-wet van 27 October 1989 betreffende cle voedselvoo1··
::;·iening van het land.
2°_ Tl' nnnem· in clezelfde vervolging misd'l'ijvcn tegen tle at·tilcelen 5, 8 of 9 van
het besl·uit-wet van 27 October 1989 en
tevens andere d.aa1·mede samenhangende
misdt"ijven begrepen zijn, zijn alleen de
gewone ·regelen betreffenrle tle·J~ a.anleg
1;a.n. toepnssing. (Besl. van 27 Juni 1942,

art. 6 [besl.-wet van 27 October 1939,
art. 1.0, § 2, I en II].)
(SEU·VAIS.)
AHR·EST.

Gelet op !let bestreden vonnis op 9 Jannari 1943 gewezen door de correctioneele
reclltbank te.· Charleroi, kumer bestaancle
nit een rechter overeenkomstig het beslnit
der secretarissen-generaal del. 27 Jnni
1942, artikel 6; § 2, I ;
Over de ontvankelijkheicl der voorziening:
Overwegende clat de aanlegger veroordeeld werd : 1° nit hoofde ·van broodmeel
te hebben gekocht om !let te verkoopen,
na het bewerkt te llebben, geen handelanr
zijnde die v66r 10 Mei 1940 in !let handels~·egister ingeschreven was; 2° uit
4oofde van, nit winstbejag, omtrent

r----

200 brooclrm te hebben verkocht tegen een
hoogeren prijs dan den bepaalden prijs;
Overwegende dat de eerste dezer betichtingen voorzien is bij artikelen 1 en 14
van het besluit der secretarissen-generaal
dd. 18 October 1940, betreffende ele politie
van den koophandel (gewijzigd dooi· de
besluiten dd. 16 November en 31 December 1940);
Overwegende dat dit misdrijf noch eloor
artikel 5, noch door artikeleil. 8 en 9 van
het besluit-wet dd. 27 October 1939 bedoeld wordt ;
Overwegende, weliswaar, dat artikel 9
van het besluit dd. 11 December 1942, betreffende de bestraffing van valschheid en
van zekere andere misdrijven inzake ravitailleeringszegels ·en andere ravitailleeringstitels, onder de bij artikel 5 van het
besluit-wet cld. 27 October 1939 bedoelde
misdrijven de inbreuken gerangschikt
heeft op het besluit-wet van 9 November
1939, betreffende de reglementeering der
verdeeling van de eetwaren bestemd voor
menschenvoecling en de producten van
Perste noodwendigheid, in geval van moeilijkheden inzake ravitailleering, en de inbreuken op ele besluiten genomen ter uitvoering van bedoeld besluit-wet, en dat
het besluit dd. 18 October 1940, betreffende de politie van den koophandel in
zijn inleiding voormeld besluit-wet van
9 November 1939 inroept;
Doch overwegende dat het besluit del.
18 October 1940 geenszins ter uitvoering
van dit besluit-wet genomen werd;
Overwegende, inderdaad, dat het besluitwet van 9 November 1939 geen ander doel
heeft dan ·de inrichting der rantsoeneering van .zekere eetwaren en koopwaren
door de toepassing der maatregelen welke
zij voorziet; dat het besluit del. 18 October 1940 ertoe strekt den handel over
't algemeen · te regelen door het drijven
ervan te onderwerpen aan de inschrijving
in het handelsi·egister v66r 10 Mei 1940.;
flat llet \'oorwerp van elit besluit zonder
verband is met de inrichting der rantsoeneering;
Overwegende dat de inbreuk op het besluit dd. 18 October 1940 slecllts v66r een
lmmer der correctioneele rechtbank, bestaande uit een rechter overeenkomstig
artikel 6, ·§ 2, van het besluit del. 27 Juni
1942 is kunnen gebracllt geworden wegen; den band van verknochthekl of van
ondeelbaarheid waarmede ze aan de tweede inbreuk verbonden was, daar deze
tweede inbreul;:, voorzien bij de besluiten
dd. 17 Augustus 1941 en 6 Juli 1942, bedoeld is door artikel 5 van het besluit-wet
del. 27 October '1939 ;
Overwegencle dat in dusdanig geval de
gewone regelen over den aanleg opnieuw
van toeJ)assing zijn;
Overwegende dat het bestreden vonnis
aldus vatbaar was voor hooger beroep

krachtens artikelen 199 en 226 van het
W etboek van Strafvorclering en dat de
voorziening tegen clit vonnis ingediend
niet ontvankelijk is (W etb. v. Strafv .,
art. 40'7; wet dd. 4 Aug. 1832, art. 15, 1°);
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kol:jten.
29 Mei 1943. - 2" kamer. - l'oorzitter,
H. Hoeli.lm, raadsheer waarnemencl voorzitter. - llersla,.g{Jeve1·, H. De Wilde. Gelijlcluirlenrle conclusie, H. Roger Jailssells de Bisthove11, advocaat generaal.
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29 Mei 1943.

'NEDERLANDSOHE 'J'AAL-FRANSCHE
TAAL (GEBRUIK VAN DE).- VooRZIENING IN VERJJREKING. - AKTE VAN VOORZIENING GESTELD IN EEN ANDER·E 'l'AAL DAN DIE
VAN DE BESTREDEN RESLISSING. - NIETIGHEID.
Is niet-ig lle akte va11 voorzieni:/1.g gestelcl
'bn de Nederla·nclsche tfutl, flan wwnnee·r
tle · bestre(len besUssing gewezen tvenl
in fle INnnsche tat~l. (Wet van 15 .Tuni

1935, artt. 27 en 40.)

(J'.IAES.)
AU.RES'l'.
Gelet op het bestreden vonnis op 12 Juni
gewezen door de correctioneele
rechtbank te Oudenaarde, kamer besta:mde nit een rechter overeenkomstig artikel 6, ·§ 2, I, van het besluit dd. 27 Jtllli
1942

1942;

Overwegende dat, op het verzoek van
den beklaagde, de reclltbank beslist heeft
de zaak in de Fransche taal te onderzoeken en te vonnissen ; dat het bestreden
vonn•is in deze taal wercl gewezen;
Over;wege11de dat de voorziening gestel(l
wercl· in cle Nederlandsche taal;
Dat de voorziening dus nietig is kraclltens artikelen 27 ell 40 der wet dd.
15 J uni 1935;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot ele koste11.
29 Mei 1943. - 2° kamer. ~ 1Tom·z1tte·1·,
H. Hodlim, raadsheer waarnemend voor·zitter. - TTersla.g[!ere·r, H. De Wilde. Gel'i.ikl1tirlen(le co!lclw.s·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, ndvocnnt generaal.
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31 Mei 1943.

BURGERLIJKE PAR'J'IJ. - BEKLAAGDE
VEROORDEELD DOOR. EERSTEN RECHTEU.. ~
BEU.OEP. - VHIJSl'HAAK. - BEKRACHTI-.
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lez~n, yermits het vonnis n quo, dat de
betiChtmg 17 ten laste van den aanlegger
bewezen verklaarde, zegt dat de feiten
Wanneer belclaagcle beroep heett ingestelcl
welke de betichting 7 uitmaken, niet geltegen een vonn:is (lat hem tot straf eh
dig v66r de rechtbank aanhangig waren
tot sahacleve'I'[JOCcliug jegens cle burger·gemaakt geweest ;
li:ike parUj heeft veruorrleel(l, ·is onwetWaaruit blijkt dat het bestreden arrest
tig het arrest flat, nn bel•lnagde vnn cle
onbetwistbaar den aanlegger hoofdens de
st·rafreahteUjlce vervolg1Jit[} te hebben
betichting 17 heeft vrijgesproken;
vrijgespr·olcen, niettemin cle ver·oonleeEn overwegende, voor 't overige dat de
Ung tot sahaclevergoeclvng jegens cle
bestredene beslissing geveld wercl' op een
bnrgerlijlce partij bekracMigt.
rechtspleging in dewelke de substantieele
of op straf van nietigheid voorgeschreven
(DUMONCEAU, T. PIR·ARD.)
rechtsvormen werden nageleefd en da:t de
ARREST.
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
Gelet op het bestreden arrest op 6 JaAangaande de beslissing over cle vordenuari 1943 gewezen door het Hof van ring
der burgerlijke partijen :
·
beroep te Brussel ;
Over het middel hieruit afgeleid dat het
Overwegende dat de voorzieningen aan
arrest alhoewel het den aanlegger van de
!let toezicht van het Hof slechts de beschikkingen van het bestreden arrest on- betichting 17 vrijspreekt, de door den eers~~n re~hter ten bate der burgerlijke parderwerpen welke de veroorcleeling van de
tiJen mtg·esprokene veroordeeling handaanleggers behelzen ;
haaft :
Over de voorziening van Narcisse DuOverwegende dat de veroordeling van
monceau·:
d_<:;n aanlegger jegens de burgerlijke parOver de publieke vordering :
tlJen door het vonnis n q'ltO werd gegrond
Overwegencle dat de bestreclen beslisop de schade ·aan deze partijen berokkend
sing. geveld werd op een rechtspleging in
dewelke de substantieele of op straf van door het misdrijf dat onder de betichnietigheicl voorgeschreven rechtsvormen ting 17 weerhouden 1 wenl;
Overwegende dat het arrest, uitspraak
werclen nageleefd en dat de uitgesproken
doende over het beroep van den aanlegveroordeelingen overeenkomstig de wet
ger, deze betichting te zijnen laste niet
"'ijn;
bewezen verklaart;
Over de burgerlijke vorclering :
Dat het arrest, door niettemin de verOverwegende dat de aanlegger geen en-.
oordeeling van den aanlegger tot schadekel middel tot staving van zijn verhaal
vergoeding jegens de burgerlijke partijen
inroept en dat het Hof er van ambtswege
te bevestigen, de artikelen 161 en 189 ,~an
'geen ovwerpt;
Over de voorziening van Fernand Du- het Wetboek van Strafvordering heeft
geschonden ;
monceau :
Om. eli~ redenen, het Hof verwerpt de
Aangaande de beslissing ·over de puvoorz1enmg van den aanlegger Narcisse
blieke vordering :
Over de twee micldelen, het eerste : Dumonceau, alsook de voorziening van
schencling van artikel 195 van het Wet- d~n aanlegger :Rernand Dumonceau, ingehoek van Strafvorclering, en, het tweede : diend tegen de beslissing over de publieke
vordering; vet'breekt het bestreden arrest
schending van artikel 183 van hetzelfde
in zoover het den aanlegger Fernand DuWetboek en van artikel 97 der Grondwet,
monceau
tot schadevergoeding jegens de
doorclat het arrest c1erwijze opgesteld is
burgerlijke partijen en tot de kosten van
clat het onmogelijk is met zekerheid te
de burgerlijke vordering heeft verooriveten of het Hof van beroep den aanlegdeeld; beveelt dat onderhavig arrest zal
ger van de betichting 7 heeft· vrijgesproovergeschreven worden op de registers
ken en hem wegens de betichting 17 heeft
van het Hof van beroep te Brussel en clat
''eroordeeld ofwel hem van deze laatste melding
ervan zal gemaakt worden op den
betichting heeft vrijgesproken :
kant van de gedeeltelijk vernietigde be· Overwegende dat het arrest in uitdrukslissing; verwijst de zaak aldus omschrekelijke bewoor<lingen zegt clat het ·den
aanlegger hoofdens de betichting 17 vrij- ven v66r het Hof van beroep te Luik ;
veroordeelt .den . aanlegger Narcisse Du~eeM;
·
monceau tot de helft der kosten, den aanDat het alirest; weliswaar, deze beslissing doet voorafgaan van de woorden legger Fernand Dumonceau tot een vierde
en de. burgerlijke pa.rtijen tot het overige
« vernietigt het vonnis n qtto in zoover
vierde.
het de betichting 7 ten laste van Fernand
Dumonceau bewezen heeft verklaard >>;
31 Mei 1943. - 2<' kamer. - Voo1·zitter
Doell dat het opvallend is dat de verH. Hocliim, raadsheer waarnemend voor~
meld~ng van de woorden << betichting 7 >>
zitter. - l'eTslnggever, H. Fontaine. aan _een materieele vergissing toe te wijGeli.ilcl1tidencle concltts·ie, H. Raoul Hayoit
ten IS en dat men << betichting 17 >> moet
de Termicourt, advocaat generaa_l.
·
GING VAN DE VEROOHDEELING TOT SCHADEVERGOEDING. 0NWETTELIJKHEID.
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REOHTBANKEN.- STRAFZAKEN.- ZAAK
NIET UITGEDEELD DOOR DEN VOORZITTEH. VHIJWILLIGE VERSCHIJNING VAN DEN BEKLAAGDE. - 0NREGELMATIGHEID GEDEK'l',
De belclangcle, clie vrijwillig voor cle eo·r·rectioneele t·echtbank is verschenen, is
niet. ontvankelijk (te bewe1·en flnt de
zaak niet 1·.egelmatig uitgecleelfl wenl
cloo1· den voorzitte·r.· (Deer. van 30 Maart

1808, artt. 43 en 78; wet van 1 Juni 1849,
art. 15.)
(WALGRAEF.)

VEROORDEELING TOT DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - 0NWETTELIJKHEID. '
De beldaagcle, cUe vet·oorfleelcl wot·dt w~
gens cUetsta.l, en cle meflebelcln:tufle, dw
ve·roorcleelcl wonlt we,qens hekng, kunnen niet hoofrlelij lc tot de lcosten wo·rtlen ·veroonleelcl. (Strafwb., art. 50.)

(MICHIELS EN FIEVEZ,

'l'.

OPHALVENS.)

ARREST.

Gelet op het bestreclen arrest op 23 Januari 1943 door het Hof vau beroep te
Brussel gewezen ;
I. Voor zoover de voorziening gericht is
ARR-EST.
tegen de op de publieke vorclering gewezen beslissing :
Gelet op het bestreden arrest op 22 JaOver het van ambtswege opgeworpen
nuari 1943 dDor llet HDf van beroep te miclclel : schending van artikel 50 van het
Brussel gewezen ;
Strafwetboek en van artikel 4 cler wet
Over llet eenig miclclel : scllencling van van 27 Juli 1871 :
artikelen 43 en 78 van het Keizerlijk deOverwegende dat de aanleggers veroorcreet van 30 l\faart 1808 llouclencle het re- cleelcl werclen, de eerste wegens diefstal,
glement voor de politie en de tucht in de de tweecle wegens heling ; dat het bestreHoven en rechtbanken, door<J.at de aan- den arrest ze hoofdelijk en bij lijfsclwang
leggers, op 3 Augustus 1942, gedagvaarcl veroordeelt tot de kDsten jegens de puom als beklaagden te verschijnen v66r de b lieke partij ;
viercle afdeeling van de vacantiekamer
Overwegende dat de lliefstal en de beder rechtbank van eersten aanleg'te Brus- ling onclerscheiclen misdrijven uitmaken,.
sel, naclat de Hoven en reclltbanken hun en clat, bijgevolg, hun daders volgens de
werkzaarnheclen llernomen hadclen, geoor- wet niet hoofclelijk tot de kosten cler pucleeW werclen door de viercle correctio- blieke vordering kunnen veroordeeld~ worneele kamer, clan wanneer gezegcle kamer
..
.
van de zaak niet geldig kennis nam daar den;
Overwegencle dat de onwettellJkheicl
deze laatste haar door den eersten voor- van die hoofllelijke veroordeeling, in cleu
zitter niet werd toegewezen zooals ver- stand der zaak, noodzakelijk de nietigeischt is .door de hiervoren aangeduide heid meclebrengt van de beschikking van
bepalingen :
het arrest dat gelast dat gezegde kosten
Overwegende dat de aanleggers hun invorclerbaar worden bij lijfsdwang;
verclediging over den grond hebben voorOverwegende (zonflcr belang) ; '
gedragen en, bijgevolg, vrijwillig verscheII. Voor zoover de voorziening. geri~ht
nen zijn v66r de vierde kamer die hen is tegen de op de burgerlijke vordermg
geoorcleeld heeft, alsook v66r den rechter gewezen beslissing :
in hooger beroep; dat de ingeroepen nieOverwegende (zoncle'l' belctn,q) ;
tigheid, die niet van publieke orde is, in
·om die redenen, het Hof verbreekt het
aile geval door die vrijwillige verschij- bestreclen arrest, cloch in zoover slechts
ning gedekt is ;
het de aanleggers hoofclelijk veroordeelt
Dat het middel derhalve niet ontvanke- tot de lwsten jegens de publieke 1mr.t.ij
lijk is;
en zegt dat die kosten invorclerbaar ZIJ_H
En overwegende (zonfler belnng) ;
bij lijfsclwang · beveelt dat onderhavig
Om die reclenen, het Hof verwerpt de arrest zal 'ovei:geschreven worden op de
voorziening ;. veroDrcleelt de aanleggers registers van het Hof van beroep te Brustot de kosten.
sel . en dat melding ervan zal gemaakt
worden op den kant van het gedeelteli~k
31 Mei 1943. - 2• kamer. ,_ Voorz·itter,
H. Hoclilm, raaclsheer waarnemend voor- vernietigd arrest; verwerpt de voorzwning voor het overige; laat C~i; kosten ten
zitter. - Verslaggever, H. Fauquel. laste van den Staat; verwiJSt de zaak
Gelijkl·ztidencle co·nciusie, H. Raoul Hayoit
aldus omschreven naar het Hof van bede •.reriilicourt, aclvocaat generaal.
1
roep te Gent.
31 Mei 1943. - ze kamer. - Voorz-itte-r.
· H. Hocli.i.m, raadsheer waarnemend voor2• KAMER. - 31 Mei 1943.
zitter. - Ve•rslaggeve·r, H. Fauquel. -_HOOFDEJLIJKHEJID. - GERECHTSKOSTEN. (}eliJlcln-i~cncle amwlttsie, H. R~oul Haymt
- STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE VEROORDEELD de Termifourt, advocaat generaal.
WEGENS DIEFSTAL. - lVIEDEBEKLAAGDE VEROORDEELD WEGENS HELING. - HoOFDELIJKE

..... I
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PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL, B.ICflLVI'l' VAN 2S JV!U 1941, AR'l'IKEL 5. lNG.IC\'OERD VLEESCH. 0Mfl'l'ANDIGHICID DIE
HE'l' ~IISDHIJ~' NIE'l' Wl:GNICEM'l'.

De ·verkoop ·van geslacht vleesch, in st·r'l:id
met de voorsch'l'iften V(l;n cle. ·ran tsoen eerin,q of met het vaststellen van de p·ri:izen, -is strafbatM' auk wannee1· het
·vleesch voora.f in het land wenl inge·voenl. (Besl. van 28 Juui 1941, artt. 1

luidens hun tekst, niet alleen op de in·
lanclsche proclucten van toepassing zijn ;
Dat het micldel in rechte niet opgaat;
En overwegende (zoncler bdan!]) ;
Om clie reclenen, llet Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
31 Mei 1943. - 2" kamer. - l'oo·rzittet·,
H. Hocli.'tm, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slctggeve·r, H. 'Louveaux. GeU,iklwiclencle conclus-ie, H. Raoul Hayoit .
cle Termicourt, advocaat generaal.

en 5.)
(SEGERS.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 30 December 1942 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het eerste rniduel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest niet ·vokloeud
gemotiveerd is en wettelijken grond mist,
doordat het niet met juistheid de wetsbepalingen aanchiidt welke de aanlegger zou
overtreclen hebben, dan wanneer het groot
aantal verwarcle besluiten tot reglementeering van de voedselvoorziening, den
handel in- en den verkoop van vleesch ter
znke nauwkeurigheid eischte :
Overwegen{le dat het vonnis a quo, in
zijn geheel door het bestreden arrest bekrachtigcl, vermeldt clat ter zake werclen
toegepast : artikelen 6 tot 10 van de be.Hlnit-wet del. 27 October 1939, gewijzigd
door de besluite,n van 11, 12 Mei en 12 December 1940, en van artikel 5 van het besluit cld. 28 Juni 1941;
. Dat de betichting omschreven werd in
de bewoordingen dezer laatste bevaling en
dat de aanlegger in zijn conclusie geen
ver;clere aanduiding van wetsbevalingen
l1eeft gevraagd ;
·
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid
dat het besluit van de secretarissen-generaal cld. 28 Juni 1941 op den aanlegger
niet van toepassing was, daar het op hem
aangeslagen vleesch voortkwam van een
slacllting welke in Frankrijk werd gedaan, en dus geen inbreuk in BelgH~ kon
uitmaken, derwijl de verkoop dezer vreemde waren de ravitailleering in Belgii~ niet
kon schaden en daar de verkoop van
vleesch, voorzien bij artikelen 4 en 5 van
het besluit van 28 Juni 1941 uitsluitend
vleescll becloelt voortkomemle van in BelgH~ geslachte dieren :
Overwegencle clat de aanlegger veroorcleeld wercl wegens verkoop, ruiling of
afstancl van vleesch met winstbejag, in
strijd met de in voege zijnde voorschriften beti'effende cle rantsoeneering en vaststelling der prijzen ;
Overwegende dat de reglementaire voorschriften betreffende de rantsoeneering,
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GELDBOE'l'E. MISDRIJF \'OOHZIEN BIJ DE AR'l'IKELEN 5, 8 EN 9 VAN HE'l'
BESLUI'l'-,VET VAN 27 OCTOBER 1939. - GELD·
HOIC'l'E BEPAALD OP GROND VAN DE V\rAARDE VAN
HE'l' VOORWERP VAN HE'r MISDRIJF OF EEN
VEELVO"C"D VAN DE WAAHDE. TOEPASSIK•.1
VAN DE OPDECIMES.

Wnnnee·r een mistl·rijf voo·rzien bij cle ctrtikele-n 5, 8 of 9 van het besl·ui.t-wet van
'!?,"/ October 19.19 gestraft wot·clt met een
geltllioete te bepnlen op gro11 d van de
wan·rae ·vnt1. het voonvet'1J vwn het misd1·ijf of op een •veel·vo·tul van cleze waa-rcle, moet ·cZ·ie gelclboete worden vermeerdenl met cle 1vettel-ij li'e opclec·imes. (Be-

sluit-wet van 27 October 1939, art. 10;
besl. van 27 Juni 1942; art. 6.)
(VINCK.)
ARREST •

Gelet op het bestreden vonnis op 17 November 1942 gewezen door de correctioneele' reclltbank te Dendermonde, kamer
uit e~n recllter bestaande overeenkomstig
artikel 6, § 2, I, van het besluit cld.
27 Juni 1942;
Over het eerste middel tot verbreking :
schending van artikel 2, alinea 1, van het
besluit del. 19. Juni 1942, doordat ·in cas1t
geen winstbejag bewezen is :
Overwegencle clat het miclclel slechts
steunt op fei.telijke aangelegenheclen, clie
aan de beoordeeling van het Hof ontsnappen;
·
Over het tweede midclel : schending van
artikel 2, alinea 2, van het besluit del.
19 Juni 1942, doordat de boete vermenigvulcligd wordt door zeven clan wanneer
het hier gaat om een boete gebaseercl op
het vijfvoucl der waarde van het dier :
Overwegende dat, luidens het artikel 10
van het besluit-wet van 27 October 1939,
gewijzigcl door het artikel 6 van het beshiit del. 27 Juni 1942, cle boeten naar de
waarde van het voorwerp van het vastgesteld misdrijf eveneens met otxlecimes
worden vermeerderd ;
Dat een geldboete gegrond op het vijf-

-
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voud der waarde van het voorwerp van
llet misclrijf wel naar de waarde van clit
voorwerp wordt vastgesteld ;
Dat mitsdien het middel in rechte niet
opgaat;
En overwegende (zoncle1· belang) ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
31 Mei 1943. - 2 6 kamer. - TT oo1·zitter,
H. HocHim, raallslleer waarnemend voorzitter. - TTerslag,qeveT, H. De Wilde. GeU.ikl·z~illenrle concl~~S'ie, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt, atlvocaat generaal.
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S'l'R.A}j,_ - MISDRIJVEN. - HOI' VAN P.EROEP
BESLISSEND DA1' VERSCHILLENDE MUlDHI,JVEN
VOOH1'VLOEIEN Ul'l' HE'l'ZEL~'DE MISDADIG OP·
ZET. ·- ZWAAHS'l'E STRAF ALLEEN VAN TOEPASSING.
Wnn·netw het Hot vnn bemep, lcennisne·menrl vwn vm-schillenrle misrlr1.iven,
1mststelt rlnt rleze misll?"ifven de n'itvoe·t·iug zi,in vwn hetzeltcle misrlacliy opzet,
kwn het slechts een enlcele stnit ~titsp!·e
lcen en ileze may het berlray van de
Z1VfUH'ste skat niet ove·rschrijden.

(COOSEMANS EN ANDEHEN.,)
ARR~;s•r.

Gelet op het bestreden arrest op 25 September 1942 door het · Hof van beroe11 te
Brussel gewezen;
I. Wat betreft de voorziening van
J.-B. Coosemans :
Nopens de beslissing over de publieke
vordering :
Over het middel ex officio : schending
van artikelen 25 en 65 van het Strafwetboek, doordat het bestreclen arrest, beslissende .dat feiten A : diefstallen met
verzwarencle omstandigheden; B : onwettige slaohtingen van dieren, en E : eenvoudige diefstal, welke het voorwerp uitmaken van de ten laste van aanlegger
Wt~rhmiden betichtingen, de uitvoering
geweest zijn van een zelfde misdadig opzet, aanlegger nochtans veroordeelt tot
een straf van tien jaar gevangzitting en
tot 100 frank boete :
Overwegende dat de raadkamer der
reclltbank van .eersten aanleg te Brussel
de feiten A en B aan de crimineele straf
van opslniting onderhevig, bij aanneming
van verzachtende omstandigheden, correctioneel gemaakt heeft;
Overwegende dat, daar cle vermengcle
feiten A, B en E de uitvoering van .een
en hetzelfde misdadig ·opzet uitmaakten,
de zwaarste straf alleen diende uitgesproken te worden (Strafw., art. 65) ;

Overwegencle dat die straf, wat de gevangzitting aangaa t, ten hoogste, vijf
jaar kan bedragen (Strafw., artt. 79
en 80);
Overwegende dat de tegen aanlegger
uitgesproken gevangenisstraf van tien
jaar dit maximum te hoven gaat en aldus
onwettelijk is ;
Nopens de beslissing over de burg·erlijke
vordering :
Overwegencle, ten opzichte van J .-B.
Coosemans, clat de verbreking van de beslissiilg over de pnblieke vordering ile
verbreking van de beslissing over de bnrgerlijke vordering medebrengt;
II. Wat betreft de voorzieningen van
Fr. De Leener, Ph. Plaetens en P. Raedemaeker :
.Nopens de beslissing over de publieke
vordering :
Overwegende clat de aangeklaagde beslissing gewezen werd op eene rechtspleging in dewelke ·de substantieele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nage]eefd en dat de
uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn ;
NoDens de beslissing over de burgerlijke
vorcleri:ng :
Overwegemle dat aanleggers geen midclelen aanvoeren en dat het Hof er ambtshalve geen opwerpt;
Om die recleuen, het Flof verbreekt het
bestreden arrest, maar slechts ten ODzichte van J.-B. Coosemans; beveelt dat
onderhavig arrest zal overgescllreven wor. den op de registers van het Hof van be,
roep te Brussel en dat melding ervan zal
gemaakt worden op den kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwerpt ile
voorzieningen der drie andere aanleggers ;
legt de kosten behoorende tot de voorziening' van J.-B. Coosemrrns ten laste van
den Staat; veroordeelt de drie andere
aanleggers tot de kosten hunner voorzieningen; verwi.ist de zaak alzoo beperkt
naar het Hof van beroep te Gent.
31 lVlei 1943. - 2 6 kamer. - TT oo,rzitte·r,
H. HodUm, rnadslleer waarnemend voorzitter. - Fm·sla.y,qe1.•e'l", H. Tstas. - Geli.ikln-irlencle couel·nsie, H. Raoul Hayoit
de '.rermicourt, advocaat generaal.
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REDENEN V.AN DFJ VONNlSSEN J~N
.ARRES'l'FJN. - S1'RAFZAKEN. - HELING.
- BEKI,AAGm; VOERT 'AAN Do\'1' HIJ DE BEDRIEGLIJKE HER.KOMST VAN DE GEHEELDE
ZAAK NIET GEKEND Hl~EFT. - .ARRES'I' VAN
VEROOHDEELING BEANTWOORDT NIE'l' DIT MIDDEL. - GEllR.EK AAN REm;NEN.
Is niet wettez.ijlc met reclenen mnkleecl het
arrest rlnt veroonleelt 1.veyens heli11 f1,
zoncler de concl~ts·ie te lJermtwoonlen

-:-!

r----

'-=-~--

-

137

waarin beklaaode aa:nvoerde dat de bedriegUjke het:komst van· de geheelde
zaa"(c hem onbekend was gebleven.

(Grondw., art. 97; Strafwb., art. 505.)
(BilUYNSWIJCK.)
AHREST.
op het bestreden arrest op 28 .Tannari 1943 door het 1-Iof van beroep te
Gent gewezen ;
Over het middel van ambtswege : schending van artikel 97 der Grondwet :
Overwegende dat de aanlegger, vervolgd
wegens heling, in v66r den rechter van
hooger beroep regelmatig genomen conclusies staande hield, dat hij de delictueuze
herkomst van het zoogezegd geheeld voor'
werp niet. kende of, althans dat hij die
herkomst nog niet kende op het oogenblik
dat hij dat voorwerp kreeg, dat hij daaruit af!eidde dat de betichting niet bewezen
was;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door zonder meer te verklaren dat de aanlegger zich aan heling heeft schuldig gemaakt, zich beperkt bij een eenvoudige
niet gemotiveerde bevestiging, het ingeroepen verweermiddel niet beantwoordt,
en daardoor hiervoren bedoeld ai'tikel 97
schendt;
Om die redenen, het 1-Iof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
~est zal overgeschreven worden op de
registers van het 1-Iof van beroep te Gent
en dat melding ervan zal gemaakt worden
op den kant der vernietigde beslissing;
legt de kosten ten laste van den Staat;
verwijst de zaak naar het 1-Iof van beroep
te Brussel.
· 7 Juni.1943. - ZC kamer. - TToo·rz·ittrw,
1-I. 1-Iodtim, raadsheer waarnemend Voorzitter. - TTersla,rJoeviW, 1-I. Fauquel. Geli_ikl·uidenrle conclnsie, 1-I. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
Gele~
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - MEDEPLICHTIGHEID AAN
OVERSPEL. - BEKLAAGDE VOERT AAN DAT HET
·nESTAAN VAN DE ONTDEKKING OP HEETER DAAD
NIET KAN AFGELEID WORDEN UIT HET DOOH
D~~N EERSTEN R•ECHTER VASTGES'l'ELD ENKEL
FElT. - ARRES'l' VAN VEROORDEELING BEANTWOORDT DIT MIDDEL NIET. - GEBREK AAN
REDENEN.
1Vnnneer 011 het beroep 1!Wn eon ·uon·nis
rlat V(woo-rrleelt wegens rnecletJlicht-lrJhehl
ann overspel, de /)(Jklna,qde bi:i concl1ts·ie
deed qelden. 1.:66r het H of Vltn l!e·roep,
!lat het l!esta.an vnu ontdel.'l.-111{/ op
heete·r claarl niet ko·n wot·rlen ntr1eleid
uit het enlcel teit, wc~a·rop de eerste

is

-rechte-r heett gesteund,
nlet tvetteli.ik
met t·edenen omk~eed het arrest flat, orn
het eeTste vonmis te bevest-igen, enlcel
vet·lcla.aTt clat de hoven en t·echtbanlcen
.so·uveTein het besta,an van ontclelclcing
op heeter dacul k·unnen. beoonleelen en
dnt, in lie behnnclelcle zaalc, volrloende
.rteocvens CNM~wezig z·ij-h om te l!cslissen
rlnt er ontrlelcldno otJ heetet' clnad ·is ge-weest. (Gronclw., art. 97; Strafwb.,

art. 388.)
(s ... )

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 16 Februari 1943 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het middel : schending van artikelen 97 der Grondwet, 387 en 388 van het
Strafwetboek :
Overwegende dat de aanlegger veroordeeld werd wegens medeplichtigheid aan
overspel; dat de eerste rechter de betichting bewezen verklaart steunende op het
feit dat de beklaagde op heeter daad betrapt werd; dat de rechter het bestaan
van de heeter daad af!eidt nit het eenig
feit dat de kleeclingstukken van den aanlegger en het portret van deze in de kamer van zijn medebeklaagde gevonden
werclen;
Overwegende clat de aanlegger, v66r
den rechter van hooger beroep, eonclusiPR
g-enomen heeft waarin hij staancle houdt
dnt dat feit het bewijs van de heeter daad
niet zou kunnen uitmaken, en dat, bij
gebrek aan de bewijzen, welke luiclens
Rrtikel SRS, alinea 2, van het Strafwetboek aileen tegen hem kunnen a angenomen worden, de betichting niet bewezen
is;
Overwegende flat bet bestreclen arrest
op dat verweermidtlel enkel antwoorclt
clat << de hoven en rechtbanken oppermachtig vnststellen of er heeter daacl bestRat of niet ll en dat « er in zake genoegzmne bestanddeelen bestaan om te zeggen
<lat er heeter daacl bestaabl;
Overwegencle dat die reden onnauwkeurig is en niet toelaat te onderscheiden
wat in feite en in rechte het gedacht is
van den rechter; clat ze niet op juiste en
volfloende wijze het ingeroepen verweermiclclel beantwoordt; dat de veroordeeling
van den nanlegger dus niet overeenkomstig artikel 97 cler Grondwet gemotiveerd
is;
Om die reclenen, het 1-Iof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het 1-Iof van beroep te Brussel en clat melding ervan zal gemaakt
worden op den lmnt der vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste van den
Staat; verwijst de zaak naar het 1-Iof van
beroep te Gent.

-1387 Juni 1943. - 2" kamer. - Voo·rzUter,
H. HocHim, raadsheer waarnemend voorc
zitter. - Fe-rsl(tggever, H. FauqueL · GeUjkluirlenrle conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal. ·

een bijzonc1ere opdracht moesten overleggen uitgaimcle van het provinciehoofd ;
clat cle door hen v66r de correctioneele
rechtbank overgelegde o]xlracht als afgelevercl cloor het provinciehoofd, geen wettelijke waarde had omdat ze het bijzonder
karakter niet vertoonde dat geeischt
wordt <loor llet besluit van 15 Mei 1941
2" KAMER. - 7 Juni 1943.
houclende wijziging van het besluit tot
REDENEN VAN DE VONNISSFJN EN inrichting van den inspectiedienst voor
voedselvoorziening en rantsoeneering;
AHRES'J'EN, - PocnNG TOT OMKOOPING.
dat de o]xlracht van algemeenen aard,
llEKLAAHDE DOET !lELDJ<:N DA'l' m; A~IIJ1'E
welke aan den rechter werd overgelegd,
NARJ!.:N NIE'f ilEVOEUD \~'ARll;N, ARRJ~S'l' VAN
niet kon volcloen nan het besluit dat een
1'EHOORDEEL1Nt1 BEANTWOORD DIT l\IIDDF;L NIE'l'.
opdracht voorziet welke beperkt is naar
GI~DREK AAN REDENEN'.
den tijd en naar den aard cler vast te
stellen feiten; dat, anclerzijcls, de door
Tl' nnneer beklnagcle, tot venle(li(tin g teuen
de controleurs ingeroepen opdracht, claar
cle telnstleuging van tJo,qino .tot omkooze hun, naar hun bekentenis, afgelevercl
1Jillfl vnn cont'I'Vlwurs b-ij cle ntvitwmeegeweest is cloor het districthoofcl, en niet
t·intt, bij conclnsie cloet gelclen, (lrtt (le
door. het provincielwofcl, cUe, krachtens
amlJtenarcn rUe hij zott oepoogcl hebben
artikel 11 van het besluit van 15 Mei
om te koopen, ~1.iet bevoe{Jcl wa·ren, bij
1941, alleen dam·toe bevoegd is, geen wetueb·reke vwn b·ijzonclere opclnwht, om
telijke waarde had; clat aldus het districteeniue (/(wcl 1'nn hwt wmbt ·wit te oetehoofd van het arrondissement Turnhout
uen otJ het o·ro·1ulgeb'ied (lat in hun omniet bevoeg'Cl was om aan zijn onderhoo·
schrijvinu niet berJrepen wns, ·is n·iet
rigen om 't even welke opclracht te ,geven
wetteUjk met ·rerlenen o·mkleed het nrte Sint·Lenaerts, gemeente van het arron·rest 1Jnn veroorrleclhi!l rlat en kcl vcrdissement Antwerpen; clat, bijgevolg, claar
k/((.nrt rlnt (z.le ambten.wrcn de ·in. h·uu
de controleurs van Rijckevorsel te Sintucl1ied begouuen OtJBpo?'ingeiJ. (Utn l1ct
Lenaerts geen bevoegclheicl hadden, de
voo·rtzctten wnren b-witen h1m oebie(l.
aanlegster zich niet heeft kunnen plichtig
(Grondw., art. 97; Strafwb., art. 252.)
maken aan het ~ranbedrijf voorzien bij
(KNAEPKENS.)
artikel 252 van het Strafwetboek;
Overwegende clat het bestreden arrest,
. ARRES'l'.
om clie bewering in recht-e te weerleggen,
Gelet op het bestreclen an;est op 29 Oc- vaststelt dat de controleurs te Sint-Letober 19-!2 door het Hof van beroep te naerts slechts zijn tusschen gekomen door
maatregelen van bewaring en voorbereiBrussel gewezen ;
Over het eerste middel : schell{ling .van ding tot het optreclen van hun bevoegde
collega's; dat zij op het oogenblik van de
artikel, 97 der Gronclwet, doordat het bestneden arrest de aanlegster in verbreldng poging tot omkooping slechts onclerzoek
veroorcleelcl heeft lwofdens pog·ing· tot' om- instelclen nopens sluikslachtingen te Rijkoo]1ing van twee controleurs der nmtsoe- ckevorsel waar zij claal'toe bevoegcl waneering, zoncler de wettelijke gronclen ann ren; dat cUe ambtenaars cle verplichting
te cluiclen witarop het steuncle om te zeg- hadden de omliggende lweven der vergen clat die ambtenaars, op het oogenblik clachte woning te onclerzoeken tot zelfs
der feiten, in de uitoefening van hun be- op het grondgebied van Sint-Lenaerts;
cliening waren clan wanneer de conclusies clat het arrest claaruit afieiclt dat cle conder aanlegster lnm alle bevoegdheid ont- troleurs opzoekingen, begonnen op een
kende, en dat alclus het arrest, om geen gromlgebiecl waar zij bevoegcl waren,
bescheicl te hebben gegeven op die conclu- eenvoudig hebben voortgezet in Cle gemeente Sint-Lenaerts welke nan de gesies, niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegencle clat de aanlegster, bij v66r meente Rijckevorsel paalt, en clat zij,
het Hof van beroep regelm.atig genomen nidus in de uitoefening van hun beclienineonelusies, staancle hield dat cle centro- gen waren op het oogenblik waarop zij
leurs I ... en V ... niet bevoegtl waren om het voorwerp zijn .geweest van cle ]){)ging
'
hun ambt nit te oefenen in cle gemeente tot omkoopin" ;
Sint-Lenaerts, plaats waar de inbreuk
Overwegencle clat het arrest, door die
werd hegaan ; dat die gemeente tot het reclenen, het tot de controleurs gericht
regionaal district Antwerpen behoort clan verwijt zoncler ::mtwoord laat, te weten,
wanneer de controleurs slechts bevoegd clat clezen hun becliening buiten hun
waren in de gemeente Rijckevorsel clie gronclgebied hehben uitgeoefend zonder
van het gewest Hoogstl'ateri afhangt, cleze van een wettelijke lastgeving te doen
zelf afhangemle van het district Turn- blijken ; dat het voorloopig karakter der
hout; clat die twee ambtenaars, om hun cloor de controleurs te Sint-Lenaerts geambt buiten Rijckevorsel uit te oefenen nomen maatregelen en de omstandigheid
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(WOUTERS.)
dat ze er slechts opzoekingen voortzetten
welke te Rijckevorsel begonnen: waren,
ARREST.
hier de vraag niet konden beantwoorden,
welke in de conclusies was opgeworpen,
d:iar deze staande hielden dat zelfs die
Gelet op de bestreden beslissingen, te
voorloopige mnatregelen, zomler bijzonder weten : 1 o het vonnis der correctioneele
opdracht, door die ambtenaars niet mach- rechtbank te Turnhout, gewezen op 24 Ochet vonnis der zelfde rechtten genomen worden, da ar ze te Sint- . tober 1942;
bank, gewezen op 5 December 1942; 3° het
Lenaerts onbevoegd waren;
Dat, om het stelsel der conclusies te arrest van het Hof van beroep te Brussel,
betwisten, de draagwijdte moest onder- gewezen · op ;n December 1942;
Aangaande de voorziening gericht tegen
zocht worden van de door de controleurs
ingeroepen opdracht; dat het bestreden het vonnis van 5 December 1942 :
arrest ten dien einde moest onderzoeken : · Over het micldel gegrond op de schen1 o welke hoogere ambtenaar bevoegd was ding van artikelen 187 van llet Wetboek
om zijn ondergeschikten de macht te ge- van Strafvordering, en 97 der Grondwet :
Overwegencle dat clit vonnis voor recht
ven ten einde buiten hun grondgebied op
te treden; 2° in welke omstandigheden 'zegt clat het verzet door betichte gericht
die opdracht mocht gegeven worden, en tegen het vonnis van 24 October 1942,
inzonderheid, of ze het bijzonder karak- niet ontvankelijk is, omclat hij niet beter had - 't is te zeggen bepaald tot het wezen l1eeft dat een geval van overmacht
bijzonder geval - dat, naar de aanleg- hem verhinderd had zijn verdediging
ster, vereischt is door het besluit van voor te dragen;
Overwegencle dat cleze beslissing over15 Mei 1941;
Dat daaruit volgt dat het bestreden eenkomstig is met artikel 6, § 2, III, van
arrest, om op het stelsel der aanlegster het besluit van 27 Juui 1942, luiclens hetgeen antwoord verstrekt te hebben, niet welk de beschikkingen van den in dezf'n
paragraaf becloelcl recllter steeds geacllt
overeenkomstig de wet gemotiveerd is ;
Om die redenen, en zonder dat bij de worden op tegenspraak te zijn gewezen ;
andere middelen dient stil gebleven, het het verzet kan echter ingewilligd worden
Hof verbreekt het ·bestreden arrest; be- wanneer de venlachte het bewijs levert
veelt dat onderhavig arrest zal over- dat een geval van overmacht hem verhinschreven worden op de registers van het derd heeft zijn verclecliging voor te draHof van beroep te Brussel en dat mel- gen ; dat gezegde bepaling, in de voorziene
cling ervan zal gemaakt worden op den gevallen harer toepassing, artikel 187 van
kant cler vernietigcle beslissing; verwijst het Wetboek van Strafvordering verde zaak naar het Hof van beroep te vangt;
Overwegende dat de rechter ten groncle
Gent; laat de kosten ten laste van den
op bindende wijze beoordeelt welke feiten
Staat.
een geval van overmacht uitmaken dat
7 J m1i 1943. - 2" kamer. - TT oorzitte1·,
beklnagde verhindert zijne verdediging
H. Hodiim, raadsheer· waarnemend voor- voor te clragen; dat het middel in zoo·
zitter. - TTerslagaever, H. Louveaux. verre het beweert dat ten onrechte de
GeU,ilclttirlende conclnsie, H. Roger Jansrechter geoonleeld heeft dat er 'in cas·n
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
geen geva l van overmacht bestoml niet
nangenomen worden lmn ;
Overwegende dat het vonnis op passemle wijze uitlegt waarom het verzt-t
2° KAMER. --;- 7 Juni 1943.
van annlegger niet ontvankelijk is; dat
BINDENDE
BEOOBDEEJ,ING
VAN het artikel 97 der Gronclwet niet gescllouclen
heeft ; .
'
DEN RECH'l'ER. - HANDEL IN ZErn;nE
Overwegende, dat voor 't overige, de
WAREN OF KOOPWAREN. - ]\I{ISBRriK. GEVAL VAN OVERMACHT DAT BEKLAAGDE VER- bestreclen beslissing werd geveld op eene
HINDERD HEEFT ZI.TN VERDEDIGING VOOR TE rechtspleging in de wellte de substantieele
of Ol) straf van nietigheid voorgeschreven
DRAGEN.·
rechtsvormen werrlen nageleefd; en dat
De rechter, wien de lcennisnenvin{f van
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
een verzet teaen een ll'i.i ·verstel,; gewezen
Aangaande de voor7;iening· gericht tegen
· vonnis, verleenrl door ee'n kamer de·r
het arrest van 31 December 1942 :
om·rectioneele 1·echtba.nk, samengestela
Overwegende dat aanlegger aan het be·nit een rechter, is opgeclraaen, overeenstreden arrest verwijt artikel 187 van het
lcomsUa artilcel 6 van het besltt'it vctn
'Vetboek van Strafvordering, en artikel 97
27 Jmvi 1942, beorircleelt b·indenrl of een
der Grondwet te hebben geschonden; dat
aeval vnn overmacht tlen belclaa.grle
hij aanvoert da t het arrest het verzet,
verhinllerrl heett z·ijn venlecU_q·in,q voo·r
door hem ingesteld tegen het vonnis van
te flntgen. (Besluit van 27 Juni 1942,
24 October 1942, ten onrechte, niet ontart. 6 [besl.-wet van 27 October 1939, vankelijk hee~t verklaard, dat het te verart. 10, § 2, I en III].)
geefs stennt qp het besluit van 29 Juni
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1942; dat het door dit te cloen, niet alleen
een rechtsdwaling maar ook een feitelijke
dwaling begaat; dat het inderclaad het
verzet op 20 October plaatst wanneer het
vonnis waartegen verzet van 2± October is;
·
Overwegende dat het bestreden arrest
geenszins beslist dat het verzet van aanlegger tegen het vonnis van 24 October
1942 niet ontvmikelijk is, doch. wel dat
zijn verhaal in beroep ingestelcl tegen het
vonnis. van 5 December 1942 nieto ontvankelijk is; dat het arrest niet verklaart
dat het verzet dagteekent van 20 October
1.942, doch wel de dagvaarding v66r den
eersten rechter, en dat bij toepassing van
artikel 9 van het besluit van 27 Juni 1942
het beroep dus niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat het bestreclen arrest
op J}assende wijze deze onontvankelijkheid rechtvaardigt; dat het de bedoelde
wettelijke bepalingen niet heeft geschonden;
Overwegencle, voor 't overige, dat het'
bestreclen arrest werd geveld op eene
rechtspleging in de welke de substantieele
of OJi straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
uitgesproken beslissing overeenkomstig de
wet is;
Aangaancle de voorziening gericht tegen
!let vonnis van 24 October 1942 :
Overwegende clat het bestreclen vonnis
wercl gevelcl op eene rechtspleging in de
welke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat d<> uitgesproken
straffen overeenkomstig zijn met de wet;
Om cUe reclenen, !let Hof verwerpt de
voorzieningen; veroorcleeld aanlegger tot
<le kosten.
7 .Juni 1943. - 2" kamer. - VooFzitte1·,
II. Hoclihn, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slctgyeve·r, H. Fontaine. GeUjklnirlencle oonolu.sie, B. Roger Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.
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7 Juni 1943.

VERZEKERING TEGEN OUDERDOM
EN VROEGTIJDIGEN DOOD. - BEDIENDE. -

BEGRIP.

Het oon..tntct vnn hu,.ztr vnn cUenste·n,
nooclznlceHik bcstanrlcleel va.n cle hoecla11:ighcirl vcvn berlimule ht clen zin vaq1 de
wet betre[fenrle cle vcrzeke'l'ing tertcn
onclerclom en vme,qtijdigen cloorl, oncle1'stelt rlnt hi,j, rl·ie zijn werkznctmheicl in
rlen clienst stelt vrtn een cmcler·, zich ten
annzien vctn clezen ·in een verho·zulin g
bevindt vnn onrlergeschikthe-icl. (Wet
van 18 Juni 1930, artt. 1 en 11Jis [wet

van 3 Maart 1933, art. 2] .)

(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN,
T. EEKERMANS.)
ARREST.

Gelet op het bestreclen vonuis op 12 Februari 1943 gewezen door de correctioneele rechtbank te Antwerpen, zetelend
in grand van beroep;
Over het miclclel van verbreking : schencling van artikelen 1, 2, 6, 7, 11, 36 en 5-7
der wet van 18 Juni 1930, gewijzigcl door
!let besluit van: 22 December 1940; artikelen 56 tot en met 63 der wet van 18 Juni
1930, gewijzigd door de wetten van
;:: Maart 1933 en 23 Mei 1H36, en artikeleil 1, 2, 19 en 40 van het koninklijk
besluit van 8 Juni 1931, doordat de rechtbank beslist l1eeft dat apothekers, dragers van een diploma en die in dienst zijn
van den eigenaar van een apotheek, niet
mogen aanzien worden als bediende en
dat hunne werkgevers bijgevolg niet verplicht waren de sociale verzekeringen
voor hen te betalen :
Overwegende dat verweerster te Ant·
werpen een apotheek uitbaa{; dat, niet
gecliplomeercl zijnde, zij haar toevlucht
neemt tot de genaamde Joanna Van Nuffel, clie het diploma van apotheker bezit;
Overwegende dat verweerster vervolgd
wordt omdat zij, wat Van Nuffel aangaat,
de plichten haar OJ1gelegd door de wet
betreffende de verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom en voortij·
digen dood der beclienden niet heeft vervulcl;
Overwegende dat het bestreden vonniR
verweerster vrijgeRproken heeft omcla t
Van Nuffel niet kan beschouwd worden
nls een bediencle ten clienste van verweerster; clat de voorziening van het openbaar
ministerie a an !let vonnis verwijt de 'hoedanig·heicl van bediende nan Van Nuffel
te hebben ontkend onder !let voorwendsel
dat deze in de uitoefening van haar ambt
wettelijke verplichtingen moet naleven;
Overwegende dat, imlerclaad, de enkele
omstancligheid dat iemand (lie zijn werkzaamlleitl teil dienste van een andere gesteld heeft door een contract wettelij-ke
verplichtingen moet naleven in de uitoefening van deze werkzaamheid, niet volstaat om het dienstcontract nit te sluiten;
maar dat het bestreden vonnis er zich
niet bij beperkt op deze omstandigheid
alleen te wijzen om verweerster vrij te
spreken;
Overwegende dat het bestreden vonnis
onder andere ook verklaart dat Van Nuffel zich niet heeft geclragen en niet wercl
beschouwcl a ls een onclergeschikte ;
Overwegencle dat deze vaststelling van
feitelijken nard en dus bindend is ;
Overwegencle dat het clienstcontract
vereischt dat clegene die zijn werkzaamheid ten clienste van een ancler stelt je'
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- 14igens deze, in een verhouding van ondergeschiktheid vveze;
Overvvegende dat de bestreden besllssing - volgens devvelke Van Nuffel zich,
jegens vervveerster niet in de banden van
een dienstcontract bevindt en dus niet
kan beschouvvd vvorden· als een bediende,
bedoeld door artikel 1bis der vvet vaLl
18 Juni 1930, gevvijzfgd door die van
3 Maart 1933, en aanlegster niet onder
toepassing. van deze vvetten valt - vvettelijk is;
En overvvegende dat de bestreden besliss·ing vverd geveld op een rechtspleging
in. devvelke de substantieele of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen vverden nageleefd en dat cle uitgesproken beslissing vvettelijk is ;
Om' die reclenen, het Hof vervverpt de
voorziening; laat de kosten ten laste van
den Staat.
7 .Tuni 1943. - 2" kamer. - Voorzittet·,
H. Hodum, raadsheel' vvaarnemend voorzitter. - .Vet·slaggevet•, H. Fontaine. · Gelijlcl·uidmule oonclusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, advocaat genernal.
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HUWELIJK. GEMEENSCHAP. HANDEI.INGEN ONDER BEZVVARENDEN 'flTEL VERRICH1'
DOOH DEN MAN MET BEDR-IEGLIJKE VEHKOH'l'ING VAN DE HECHTEN DER VROUVV.- NIETIGHEID TEN AANZIEN VAN HEN DIE AAN HE'l'
BEDRAG HEllllEN DE~L GENOMEN.

Bij yeb·relce van b·ijzpnrlct·e wetteUjke bepnl.iny, geldt de n:ieti,qheid Vlt'il dculrYII
onder bezwat·enclen titel, ve·rricht aoo1·
den man met bedrieglijlce ve'l'lcortiny
van cle rechte·n der in gemeenschap vwn
yoederen gehuwde vro~tw, slechts ten
aanzien vwn de clerden clie awn die handez.ingen hebben deelgenomen.
(HIERAU'l', T. DIONGHE.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op
15 April 1942 gevvezen door de. rechtbank
van eersten aanleg te Bergen, zetelend
in graad van hooger beroep;
Over !let eenig middel tot verbreking :
schending van artikelen 6, 1101, 1108, 1131,
1134, 1709, 1711 en 1719 van !let Burgerlijk
Wetboek; 1401, 1421, 1428, 1429, 1430, 1441
en, voor woveel als noodig, 1984, 1998,
2005 en 2009; 2il, 1167, 1382 en 1383 van
hetzelfde Wetboek, doordat het bestreden
vonnis, zonder !let bestaan van een font
of van een bedrog vanvvege den aanlegger
vast te stellen, jegens- deze de pachtovereenkomst nietig verklaart vvelke op
8 April 1940 vverd gesloten tusschen hem
en den man van de vervveerster, (leze man

handelende als beheerder van de eigetie
goederen van zijn vrouvv, en als hoofd
van de gemeenschap vvelke, op dat oogenblik, tusschen haar en hem b~stond, pacht
betreffende een eigen goed van de verweerster, en den aanlegger, bijgevolg,
veroordeelt om de verhuul'(le goederen te
verlaten v66r 30 November 1942, om de
reden dat, door die pacht te sluiten, de
man van de verweerster blijk heeft gegeven van zijn inzicht om de vvare belangen cler vervveerster, vvelke hij slechts
als lasthebber beheert, te schaden en de
belangen van den huurder boven de hare
te stellen en dat deze omstancligheid
nooclzakelijk de nietigheid van (]e betvviste pacht zelf met zich sleept, vermits
de vrouvv, cloor de verbintenissen die de
man buiten zijn gevvoon beheer jegens
derden aangaat, ten aanzien van cleze
l aatsten niet gebonden is, clan vvanneer
de betvviste pacht die gedurencle het bestaan van de gemeenschap, door den man
van de vervveerster, betreffende een van
haar eigen goederen, en minder clan cll'ie
jaar v66r !let eincligen van de loopende
lmur, voor een periode van min dan negen
jaar vverd gesloten, in de gevvone macht
lag van den man, als hoofd van de gemeenschap en beheerder der eigen goecleren van zijn vrouvv, en deze, bijgevolg,
jegens den aanlegger geldig verplichtte;
en dan vvanneer het feit dat de man, door
de pacht te sluiten, met beclrieglijke benadeeling van de rechten van ~ijn vrouvv
zou gehandeld hebben, op zichzelf wettelijk niet volstond om de nietigheid te doen
uitspreken van de pacht jegens· den aanlegger, dercle contracteerende partij, bij
ontstentenis van alle vastgestelde fout of
bedrog vanwege den aanlegger zelf, die,
bevverende te goeder trouw te hebben gehan{leld, het bestaan van een fout of bedrog betvvistte; in alle geval, schending
van dezelfde wetsbepalingen en, daarenboven, van artikel 97 der Grondvvet, door'
<lat de bestreden beslissing de bevvering·
niet heeft beantwoord vvelke door den
aanlegger in conclusies aangevoerd vvordt,
en luidens devvelke de betvviste pacht niet
mocht vernietigd worden, bij ontstentenis
van alle bevvijs dat, door de overeenkomst te sluiten, hij zelf zou gehandeld
hebben met bedrieglijke benadeeling van
de rechten der verweerster :
Overwegende dat de eerste rechter,
voor vvien de eisch aanhangig gemaakt
vvenl, strekkende tot de nietigheid van
de ~mcht vvelke op 3 April 1941 gesloten
vverd tusschen den aanlegger en den man
der verweerster, handelende als beheerder der eigen goederen dezer, vastgesteld
had dat die pachtovereenkomst door den
man vverd aangegaan met bedrieglijke benadeeling van de rechten der vrouvv, en
die pacht nietig en van geener vvaarde
had verklaard, zelfs ten aanzien van den

- 142aanlegger, om de reden dat, luidens arti- van eersten aanleg te Charleroi, zetelend
kel 1998 van het Burgerlijk Wetboek, de in graad van hooger beroep.
vrouw jegens derden niet gehouden is de
10 Juni 1943. - 1e kamer. - TToorzitter,
verbintenissen na te komen door den. man H. Soenens, raadsheer waarnemend voorten aanzien van die derden buiten zijn zitter. - Ferslaggeve1·, H. Vitry. - Gemacht van beheer aangegaan, en dat, ·lijlclniflencle cdncl·nsie, H. Raoul Hayoit
zoo dat artikel niet moet toegepast wor- de Termicourt, advocaat generaal.
den wanneer de derde te goeder trouw
is, zulks bier niet het geval was, daar
de geheime verstanclhoudin:g tusschen de
twee broeders klaar bewezen was;
1" KAMER. - 24 Juni 1943:
Overwegende dat - alhoewel de aanlegger v66r den rechter van lwoger be- HDUROVEREENKOMST. - LANDELIJKE
EIGENDOM:. - BESLUIT VAN 26 NOVEMBER
roep had staande gehouden dat, om, je1940. - VERLENGING NIET VAN TOEPASSING
gens hem, de pacht te kunnen vernietigen,
WtiNNEER DE VERHUURDER ZELF HET GOED
het bedrog in zijnen hoofde zou moeten
IN (lERRUIK WlL NEMEN EN ZIJN INZICHT
bewezen zijn, en dat clit bewijs niet geleDAAHTOE IN DE OPZEl1GING Ul'l'DRUKT. - UITverd was - het bestreden vonnis dat
ZONDERING NIET IJEPERKT 'l'OT DE OPZEGGINllEN
verweermiddel niet lleeft beantwoord, en
GEGEYEN VOOR 28 DECEMBER 1940.
het beschikkend gedeelte van het vonnis
a q·uo heeft bekrachtigd, bij de eenige
redim << dat de bevvezen wil van den man Artilcel 2, 6°, vnn het besl1t'it van 26 Jl.Tovember 1940, bet·reffencle c~e hu1t1' vctn
der verweerster om de ware belangen
lnndeige·/Ulomrnen, heett, wacw het van
dezer te schaden en de belangen van den
de bi.i wrtikel 1 bevolen VfWlengin.IJ het
lmurder, 't is· te zeggen van zijn eigen
gevnl u:itzoncle·rt ~tjaar·in rle verhmt.orrle1'
broeder, hoven de hare te stellen, noodzelf llet goed ·in rJeb·rnik neemt en rla111'zakelijk de vernietiging van de betwiste
toe zi,in iozicht· in cle. otJzegging u.itpacht medebrengt, vermits de vrouw niet
rl'l"nlct,
cle.ze nitzonrlering niet bepe•rkt
gehouden is jegens clerden verbintenissen
tot cle enkele ·OZJZeggingen gegeven v6tlr
na te leven welke door den man ten aanhet verst1·ijlcen ·van rle mrumcl rUe 1'0l[Jt
zien van derden bniten zijn macht van
OZJ !len flng W!Nt:FOJJ het 1Jeslnit 'in We•rbeheer zijn aangegaan, zooals de eerste
ki.n,l} trncl.
rechter het duidelijk heeft aangetoond Jl;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
(MONBAILLU, 1'. VAN DE OASTEELE.)
wetsbepalingen over de waarde van de
ARREST.
lmndelingen door den man met bedrieg1ijke benaclE!eling van de rechten der
Gelet op. het bestreden vonnis op 9 Ocvrouw verricht, men zich naar het algemeen recllt frwus omnin C01'ntmp-it moet tober 1942 gewezen door de rechtbank van
gedragen, dat die handelingen nietig zijn, . eersten aanleg te Brngge, zetelend in
doch dat de nietigheid slechts uitwerksel graad van llooger beroev;
Over het eenig middel : schending van
l1eeft jegens hen die aan het plegen van
artikelen 1 en 2, 6°, van het besluit del.
het bedrog hebben deelgerwmen;
26 November 1940 betreffende de pachtDat, ·zoo de derde te goeder trouw heeft overeenkomsten, cloordat het aangevochgehandeld, er geen reden bestaat om de ten vonnis v~rklaart dat de opzegging, op
rechten van de vrouw, welke aan de door 30 Se11tember 1941, door aanlegger aan
deze aangenomen huwelijksche voorwaar- den toekomstigen verweerder beteekend,
den verbonden zijn, boven de rechten van hoewel de bij artikel 2, 6°, van gemeld
dien derde te stellen ;
artikel vereischte verklaring inhoudend
Waaruit volgt dat llet bestreden vonnis, dat de aanlegger zelf de weide wilde
door de pacht jegens den aanlegger nietig exploiteeren, ongeldig was, onder vooren van geener waarde te verklaren, zon- wenclsel dat clit artikel 2, {io, de na
der te bewijzen dat deze het bedtog van 10 Mei 1940 geclane opzegging slechts clan
den man gekend heeft, en zonder het ver- als geldig aanneemt inclien zij wordt geweer te beantwoorden dat hij op dat punt daan tusschen 10 Mei 1940 en den datum
aanvoerde, de in het middel bedoelde cler vankrachtwording van het besluit,
wetsbepalingen geschonden heeft;
en inclfen. de verpachter, welke bij het
Om die redenen, het Hof verbreekt het doen der opzegging zijn inzicht niet te
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig kennen gaf het verpachte goed zelf te
exploiteeren, clit inzicht aan den pachter
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de rechtbank van eersten meclecleelt binnen de maand na het van
aanleg te Bergen en dat melding ervan krachtworclen van het besluit, dan wanzal gemaakt worden op den kant van neer artikel 2, 6°, eerste lid, den verpachde vernietigde beslissing ; veroordeelt de ter duidelijk toelaat de opzegging aan den
verweerster tot de kosten; verwijst de pachter ten allen tijcle te cloen na bet
zaak en de partijen naar de rechtbank van krachtworden, op eenige voorwaanle
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te geven het verpachte·goed zelf te exploiteeren of clit door' zijn nakomelingen te
laten doen; terwijl clit artikel 2, 6°, zirh
in zijn tweede lid, enkel bezighoudt met
de opzeggingen gedaan tusschen 10 Mei
1940 en uen datum der van krachtwording van het besluit om de verpachters,
clie in hunne opzegging niet zouden hun
inzicht te kennen gegeven hebben het
verpachte goed zelf te exploiteeren, to,e
te laten dit inzicht aan te zegg·en binnen
de maand na het van .krachtworden van
het besluit :
Overwegende dat de aanlegger, eigenaar van een weide, zijn huurder (den
verweerder), op 30 September 1941, ol)zeg
gegeven heeft niet als uitgedrukte reden,
clat hij « het verpachte goed zelf in gebruik wenscht te nemen » ;
Overwegende dat het besluit van 26 November 1940, luidens de memorie van toelichtirig, ten doel heeft « te verbieden aan.
de loopende pachten een einde te rnaken ... , ten ware de verpachter in bepaalde bijzondere omstandigheden zou
verkeeren, waarvoor billijkerwijze de
mogelijkheid om op te zeggen client te
worden voorzien )} ;
Overwegende dat, overeenkomstig die
verklaring, het besluit, in zijn artikel 1,
den algemeenen regel vastlegt : dat de
bij het in werking treden van het besluit
- hetzij op 28 November 1940- loopende
pachten, verlengd worden tot op den tweeden verjaardag van den voor het vertrek
vastgestelden datum die volgt op den
clag waarop de oorlogstijcl een einde
neemt; clat het daarna, in zijn artikel 2,
de uitzonc1eringen op dien regel bepaalt,
en, inzonderheid, in 6°, eerste alinea,
zegt dat : « die bepaling niet van toepassing is wanneer de verpachter het goed
zelf in gebruik wenscht te nemen (of ·het
aan zijn afstammelingen in gebruik wil
geven) en hij dit inzicht in den opzeg
heeft uitgedrukt )) ;
Overwegende clat deze. laatste beschikking, hoewel uitzonderiijk, niettemin in
algemeene bewoordingen, is uitgedrukt,
welke indruischen tegen de beperking die
het vonnis er aan brengt, als zoude zij
enkel van toel}assing zijn op de op:;~eggin
gen v66r 28 November 1940 gegeven; dat,.
overigens, zulke beperking niet strookt
met het inzicht der opstellers van het besluit : aan de verlenging der pachten den
verpachter niet te onclerwerpen, «die,
in bijzondere omstandigheden verkeert,
waarvoor billijkerwijze de mogelijkheid
om op te zeggen client te worden voorzien )} ;
Overwegende dat, indien de tweede alinea van artikel 2, 6°, aan den verpachter
een termijn van een bijkomende maand
verleent (tot op 28 December 1940) om,
nopens de opzeggingen, welke vroeger

eenvoudig weg gegeven werden, nader te
bepalen dat ze in werkelijkheid gegeven werclen ·met het inzicht zelf het verpachte goecl in gebrnik te nemen, daaruit
niet kan worden afgeleicl" dat de eerste
alinea ook alleen toepasselijk wordt op de
opzegg'ingen welke v66r 28 November 1940
gegeven werden';
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door te verklaren clat een opzeg met als
reden de persoonlijke ingebrnikneming,
ongelclig is omdat hij na 28 December
1940 gegeven werd, de in het middel aangeduide bepaling geschonden heeft, door
toevoeging · van een niet voorziene voorwaarde van termijn;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; zegt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers der rechtbank van eersten aanleg te Brugge en dat melding ervan zal
gemaakt worden op den kant der vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
de rechtbank van eersten aanleg te. Kortrijk, zetelend in gTaad van hooger beroep ;
veroordeelt den verweerder tot cle kosten.
24 Juni 1943. -1" kamer.- Voorzitte·r,
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. ----, Yerslaggever, H. Wouters. Gelijlcluidencle conclttsie, H. Raoul Hayoit
cle Termicourt, advocaat generaal.
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1° VERJARING 'IN STRAFZAKEN.
JVIISDR.r.TVEN VERVOLGD OP VERZOEK VAN RET
BESTUUR VAN FINANCIEN. BRIEF WAARill,J
HET .BESTUUR ZI.TN ADVOCAAT VERZOEK'J' DE
VE!WOLGING 'fEGEN DEN DADER IN TE STELLEN.
ZOODANIGE BRIEF IS GEEN DAAD VAN VERVOLGING.

2° SPEL. -

lNRICHTEN

VAN

EXPLOITATIES

YAN "'vVEDDENSOHAPPEN OP PAARDENWEDRENNEN.

TOELA'J'ING VER•EISCHT EN ONDERWORPEN
·AAN DE \'OORWAARDEN VAN ARTIKEL 5 VAN HET
KONINKLI.TK BESLUIT VAN 19 JULI 1926. BEPALING DIE NIET BUI'l'EN HET RAAM VAN
ARTIKEL 53, § 1, DER WET VAN 31 DECEMBER 1925 TREEDT.

1° Ter zalce van rnisdr·ijven ver·volgd op
ve·rzoelc vwn het bestrt·tw van finwnc'ii!n
is de br-ief, W(Utrbi.i het bestuur· zijn
aclvocaat ·verzoelct cle vervolging tegen
(len over·tredm· in te stellen, geen daad
van vervolg·ing in den zin van ar·tilcel 26
cle·r wet 1Jan 1"1 Apr·il 18"18, en stttit der·h(tlve niet (le verjar·ing van cle pttblielre
vordering.
·
2° De bepalingen van artilcel 5, §§ 1 en 3,
van het lconinlclijlc beslrtit van 19 Juli
1926, luidens wellce de toelating om
weddensch(tppen 01J pawrclenwecl·rennen
in te dchten en te emploiteer·en den
duur· van haar· gel(ligheid venneldt, te
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openbare vorderi~g op den dag van het
arrest niet bereikt was aangaande cle
feiten I en II ten laste van den aanlegger
Van den Steen weerhouclen en het feit
vaststaand verklaard ten laste van den
aanlegger Bertainchand, zich erbij bepaa>lt hierop te wijzen dat de verjaring
der openbare vordering gestuit werd door
twee brieven op 23 1\IIaart 1939 en 7 De(VAN DEN STEEN EN ANDEREN, T. BES'l'UUR
cember 1939 door den directeur van het
VAN D'INANCIEN.)
beheer der rechtstreeksche belastingen
toegezonclen aan den advocaat van het
ARREST.
ministerie van financien, brieven waarbij
Gelet op het bestreden arrest op 7 Fe- · deze advocaat verzocht werd vervolgingen in te stellen tegen de aanleggers ;
bruari 1942 gewezen: door het Hof van
Doch overwegende dat dusdanige brieberoep te Brussel;
ven waarbij het beheer van financien een
Over het eerste middel, eerste onderlastllebber opdracht geeft cle noodige ·bedee!, cler voorziening van den aanlegger
Van den Steen en <JVer het middel ex · naarstigingen te doen opclat daarna vervolgingen zouden worden ingestelcl, geen
ojfic·io opgewm.-.pen tot staving der voorakten van vervolging of van onderzoek
ziening van den aanlegger Bertainchancl,
middelen afgeleid nit de schending van uitmaken_;
artikelen 21, 22 en 25 der wet dd. 17 April . Dat, hierin verschillend met de vordering die het openbaar ministerie tot een
1878 en van artikel 97 der Grondwet,
cleurwanrder richt ten einde een dagvnarcloorclat het arrest beslist dat twee brieven, door den directeur van het beheer cling v66r de rechtsprekencle rechtsmacht
der J:echtstreeksche belastingen toegezon- te beteekenen, die brieven geen rechtspleden a an den -advocaa t van het ministerie gingsakten uitmaken, t. t. z. gerechvan financH~n, vervolgingsakten uitmaken telijke akten die de uitoefening der openwelke de verjaring der openbare vorde- bare vorclering meclebrengen ;
Wnaruit volgt dat het bestreden arrest,
ring, door gezegd beheer uitgeoefend,
door te beslissen zooals het gedaan heeft,
stuiten :
zijn
b.eschikkend gedeelte niet wettelijk
Overwegende da t, 1uidens de bewoonlingen van het bestreden arrest, de aanleg- gerechtvaardigd heeft ;
Over het tweede onderdeel van het eerger Van den Steen tot een enkele straf
ste midclel tot staving der. voorziening
veroordeelcl weJ:d wegens misclrijven, door
van
den aanlegger Van den Steen ingeartikel 53 der .wet dd. 31 December 1925
roepen en hierop gegrond dat het arrest
beteugeld, en op 18 November 1937 voltrokkeil (feiten I en II), alsook tot een een bevel van den fiscus wegens belastinstraf wegens een andere inbJ:euk op cle- gen ten onrechte als stuitingsakte van de
zelfde wetsbepaling, gepleegd in Septem- openbare vordering aanneemt ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
ber 1938 (feit III) ; ·
Dat de aanlegger ·Bertainchand veroor- om de openbare vordering niet verjaard
te verklaren, geenszins op het in 't midtleelcl werd wegens een soortgelijk misdel bedoeld bevel steunt ; dat clit miclclel
clrijf gepleegd op lG November 1937;
Overwegende dat de aanlegger Perdaens in zijn tweecle onclerdeel feitelijken grandveroordeeld werd tot een straf, wegens slag mist;
een inbreuk op dezelfcle wet gepleegd in
Over het tweecle middel der voorziening
September 1938, en tot een tweede straf,
van Van den Steen : schending van artiwegens een misclrijf van zelfclen aard,
kel 107 der Grondwet, van artikel 53, § 1,
alsook wegens valschheid in geschriften cler wet dd. 31 December 1925 en van artien gebri.1ik van valsche stukken, misdrijkel 5, •§ 3, van het koninklijk besluit dcl.
ven gepleegcl op 19 Februari 1938;
19 Juli 1926, doordat het arrest den aanOverwegende clat de clagvaarding door legger veroordeelt om in September 1931' het beheer van financien op 3 en 4 Fe- wecldenschappen op de paarclenwedrennen
bruari 1941 aan de aanleggers gegeven en te hebben aangenomen nadat toelating
de vol'dering tot ondeJ:zoek van het open- dergelijke wecldenschappen te aanvaarden
baar ministerie dcl. 14 Februari 1941 hem onttrokken werd, feit III voorzien
hoofdens valschheid en gebruik van valbij artikel 5, § 3, van het koninklijk besche stukken regelmatig de verjaring der
sluit dd. 19 Jlili 1926, dan wanneer clit
openbare vorclering hebben gestuit wat
artikel niet overeenstemt met artikel 53,
betreft het feit III ten laste van den aan§ 1, cler wet del. 31 December 1925 waarop
legger Van den Steen weerhouden en cle het steunt :
feiten, voorwerp der veroordeeling van
Overwegende dat het artikel 53, § 1,
den aanlegger Perdaens;
der wet dd. 31 December 1925 bepaalt dat
Overwegencle dat het Hof van beroep,
de inrichting of de exploitatie van wPrlom te beslissen clat de verjnring van ·de denschappen betreffencle paarclenwe!lrcnallen tijde kan herroepen wo1·den en
·wordt ingetroklce'lt ten aanz·ien van hen
die z·ich niet gedntgen nawr de wet of
de te1· nUvoe1"ing vwn de wet {/enomen
mantregelen, gnnn niet het •raam te bwiten 1mn nrUkel 53, § 1, de1· wet vnn
.31 Decmnber 19'.25, en zijn derhah'e wettel'ijlc.

.
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financH\n; dat een koninklijk besluit de
uitvoering van die bepaling regelt en namelijk de voorwaarden waaraan het verleenen cler toelatingen ondergeschikt is;·
Overwegende dat het attikel 5, §§ 1 en 3,
van het koninklijk besluit dd. 19 Juli
1926, in uitvoering genomen van het hierboven vermeld artikel 53, bepaalt dat de
toelating haar geldigheidsduur vermeldt,
dat ze te allen tijde kan ingetrokken worden zonder opzegging noch vergoeding en
dat zij namelijk wordt ontnomen aan diegenen die de wet of de tot haar uitvoering
getroffen maatregelen niet naleven ;
Overwegende dat deze beschikkingen
geenszins buiten het kader Vallen van het
artikel 53, § 1, der wet dd. 31 December 1925;
Dat, inderdaad, de bepaling van den
duur der toelating en de macht van de
overheid die de toelating verleent om
deze in te trekken of te ontnemen voorwaarden zijn tot het geven van die toelating;
·
Overwegende dat, volgens den aanlegger,' de onttrekking van de bij artikel 5
van het koninklijk besluit dd. 19 Juli 1926
voorziene toelating niet overeenstemt met
de bepaling van artikel 54 der wet dd.
31 December 1925 die, weliswaar, slechts
de tijdelijke sluiting van de inrichting of
het ·tijdelijk verbod weddenschappen te
aanvaarden toelaat;
Doch, overwegende dat die bepaling,·
welke artikel 95 der wet del. 28 Augustus
1921 aanvult, slechts van toepassing is op
« de door dlt artikel bedoelde gevallen JJ,
't is te zeggen in geval van bedrog of
verzuim betreffende de taxe die al diegenen treft die inzetten of inleggelden
aanvaarden in spelen of in weddenschappeh; dat ze geenszins het feit beteugelt
spelen of weddenschappen in te richten
of te exploiteeren hetzij zonder toelating,
wanneer deze door een bijzondere beschikking vereischt is, hetzij in strijd met de
bijzondere voorwaarden van de toelating;
Dat het middel rechtelijken grondslag
mist;
En overwegende, wat betreft de veroordeeling van den aanlegger Van den Steen
wegens het feit III en de veroordeelingen
ten laste van den aanlegger Perdaens uitgesproken, dat de bestreden beslissing
werd geveld op een rechtspleging waarin
de substantieele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken
veroordeelingen overeenkomstig de wet
zijn;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest voor zooveel het den aanlegger Van den Steen veroa.rdeelt hoofdens de feiten I en II, alsook tot de
lwsten en voor zooverre het den aanlegger
VERBR.,
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Bertainchand veroordeelt; verwerpt de
voorzieningen voor 't overige; beveelt dat
het 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 aanleggers Van den Steen en
Perdaens respectievelijk tot 1/6 en tot
1/3 der kosten; het overige ten laste van
den Staat ; verwijst de zaak aldus omschreven naar het Hof van beroep te Luik.
26 Juni 1943. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Istas. - Gelijkl~~idende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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BOLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 28 FEBRIUARI 1941 WAARBI,f
WORDT BESTRAFT HET FElT HOOGERE PRIJZEN
DAN DE MAXIMUMPRIJZEN TOE TE STAAN. BETEEKENIS VAN DEZE WOORDEN:

« Staat een hooge1·en pt·ijs toe da;n den
mawim~~mprijs JJ in den zin van artikel 1
van het besluit van 28 Februari 1941,
hij d·ie e1· in toestemt zoodanigen prijs
te betalen.

(SEEL.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 14 November 1942 gewezen door de correctioneele rechtbank te Verviers, kamer welke
slechts nit een rechter bestaat overeenkomstig artikel 6, § 2, I, van het besluit
van 27 Juni 1942;
Over het eerste en het vierde middel :
schending van artikel 97 der Grondwet,
doordat « om de redenen welke door den
beklaagde in de genomen conclusies uiteen zijn gezet, de tweede betichting ten
onrechte bewezen verklaard werd ll, ·en
doorclat (< de rechtbank geen voldoend
antwoord heeft verstrekt op de verschillende bewijsvoeringen welke in gezegde
conclusies werden gemaakt JJ :
Overwegende dat de opgave van de micldelen niet toelaat te vatten welk bezwaar
juist tegen het vonnis is aangevoerd; dat
de middelen, wegens die onnauwkeurigheid, niet kunnen beantwoord worden en
dat, bijgevolg, het Hof geen acht erop
kan slaan;
Over het tweede mid del, hierop gesteund
dat de woorden « prijzen te hebben toegestaan .Jl vermeld in het exploot van clagvaarcling en in het besluit waarvan de
toepassing was gevraagcl niet kunnen beteekenen « te hebben aangenomen · tegen
den hoogeren prijs te betalen JJ en cc slechts
het feit lnmnen becloelen van terug te
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van oveTmaeht, zich niet de doot' de
verkoopen, wat in de zaak het geval niet
wetten op de clouanen en accijnzen veris geweest )) :
eischte besche·iden heett kunnen aanOverwegende dat de aanlegger beticht
schaffen.
was (feit B) van : te Stembert of elders
in het arrondissement, in den loop der
(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. GEORGES.)
maancl Juni 1942, hoogere prijzen te hebben toegestaan dan de maximumprijzen
ARREST.
bepaalfl bij het besluit van 28 Februari
1941 betreffende de maximumprijzen voor
Gelet op het bestreden arrest op 6 Noslachtvee en dierlijke producten;
vember 1942 gewezen door het Hof van
Overwegende dat het besluit van 28 Fe- beroep te Luik;
bruari 1941 in zijn artikel 1 verbiedt
Over het middel : schending van arti. « hoogere prijzen dan de maximumprijzen kelen 19 tot 28 der wet del. 6 April 1843
te verlangen, aan te bieden of toe .te over de 1 beteugeling van het bedrog in
staan )) ; dat een prijs boven den maxi- zake toli 6 tot 12 der wet del. 12 Decemmnmprijs toestaat in den zin van deze ber 1912 waarbij taxes op den binnen~ en
bepaling, hij die toestemt dien prijs te buitenlandschen brandewijn vastgesteld
betalen;
wor'den, doordat het bestreden arrest de
Waaruit volgt dat het middel in rechte beklaagden he_eft vrijgesproken, dan 'Wanniet opgaat;
·
neer uit de elementen der zaak blijkt dat
Over het derde middel, bewerende dat deze , van Mei 1940 tot 11 Juni 1941 bede tweede betichting slechts een toebe- drieglijk geestrijke dranken hebben ingehooren was van de eerste en· moest weg- voerd en voorhanden gehad, om reden dat
vallen wanneer de eerste betichting van een omstandigheid van overmacht, de
de hand werd gewezen :
verstoring der toldiensten, hun niet toegeOverwegende dat de aanlegger vervolgd laten zou hebben de vereischte aangifte
was om : 1° met het oog op den verkoop in het tolbureau aan de grens te doen,
of met winstbejag vleesch voortkomende dan wanneer ze daarom niettemin, eens
van een onwettige slac4ting voorhanden thuis gekomen de door de wet vereischte
te hebben gehad; 2° dat vleesch te hebben aangiften moesten doen in om 't even
gekocht · tegen een hoogeren dan de be- welk kantoor van het beheer en de verpaalde maximumprijzen ;
schuldigde rechten moesten betalen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
Overwegende, eenerzijds, dat, in strijd
de' eerste betichting van de hand wijst met de bewering van het middel, uit het
bij de verklaring dat « het winstbejag en bestreden arrest geenszins blijkt dat de
den wil van uitdeelirig uitgesloten zijn ll ; verweerders de in. beslag genomen alcoholdat het de tweede betichting bewezen ver- houdende dranken bedrieglijk ingevoerd
klaart;
of voorhandeli hadden;
Overwegende dat er tusschen die twee
Overwegende, anderzijds, dat de rechter
beslissingen geen enkele tegenstrijdigheid over den grond. in feite soeverein vastbestaat;
stelt dat inclien de verweerders de verDat het middel in feite niet opgaat;
eischte bescheiden zich niet hebben kun- '
En overwegende dat de bestreden beslis- nen aanschaffen, zulks te wijten is aan de
sing geveld werd op een rechtspleging in . verstori~g der toldiensten, verstoring die
dewelke de substantieele of op straf van te hunnen opzichte een geval van overnietigheid voorgeschreven rechtsvormen macht uitmaakt;
werden nageleefd en dat de uitgesproken
Overwegende dat de uitgesprokene vrijveroordeelingen overeenkomstig de wet spraak wettelijk gerechtvaardigd is;
zijn;
..
Om die redenen, het Hof verwerpt de
Om die redenen, het Hof verwerpt de voorziening; legt de kosten ten laste van
voorziening; veroordeelt den. aanlegger den Staat.
tot de kosten.
26 Juni 1943. - ze kamer. - VooTzittet·,
26 Juni 1943. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Hodi:im, raadsheer waarnemend voorH. Hodi:im, raadsheer waarnemend voor- zitter. - Verslaggever, H. Waleffe. zitter. - Verslaggevet·, H. De Wilde. GeUjkl1tidende conclusie, H. Raoul Hayoit
Gelijlcluirlende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt,. advocaat generaal.
de Termicourt, advocaat generaal.
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26 Juni 1943,

BINDENDE
BEOORDEELING
VAN
DEN RECHTER. STRAFZAKEN. GEVAL VAN OVERMACHT. - BINDENDE BEOORDEELING IN FEITE.
De t•echter beoordeelt bhulend i'n teite of
de beklaagcle! ten gevolge van een geval
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26 Juni 1943.

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
SLUIKSLACHTER.I,J. - 8TRAF.
W anneer de t·echter wegens sluikslachter'ij veroordeelt, mag hij, boven de gevangenisstraf, slechts geldboete uitspt·e-
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ken indien beklaagcle gehancleld heejt
·uit win.stbejag en. hij, op het oogenblik
van het misdrijf, cle meeste1· ~vas van
het dier. (Besl. van 19 Juni 1942, arti-

kelen 1 en 2.)
(BENOIT.)
ARREST.

G.elet op de voorzieningen gericht tegen : 1° het vonnis op 7 Januari 1943
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Hoei, kamer welke slechts uit een
rechter bestaat overeenkomstig artikel 6,
§ 2, I, van het besluit van 27 Juni 1942;
2o het arrest op 24 Februari 1943 gewezen
door het Hof van beroep te Luik, 5e kamer;
Wat de voorziening betreft tegen het
arrest van 24 Februari 1943 :
Overwegende dat de bestreden beslissing
geveld werd op een rechtspleging in dewelke de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden pageleefd en dat de beslissing
wettelijk is ;
Wat de voorziening betreft tegen het
vonnis del. 7 Januari 1943 :
Over het middel ex officio : schending
van artikel 97 der Grondwet, van artikelen 1 en 2 van het besluit van 19 Juni
1942, doordat het bestreden vonnis de
straf, welke het uitspreekt, ·niet overeenkomstig de wet rechtvaardigt :
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
werd om, te Hoei, op 6 December 1942,
« op onwettige wijze een varken te hebben geslacht ·. of doen slachten, op het
oogenblik van het misdrijf de meester of
eigenaar van het dier zijnde >> ; dat hij
uit dien hoofde veroordeeld werd tot een
gevangenisstraf van een jaar en tot een
geldboete van 10.000 frank of een vervangende gevangenisstraf van vijftien dagen;
Overwegende dat artikel 1 van het besluit van den secretaris-generaal van het
ministerie van landbouw en voedselvoorziening en van den secretaris-generaal
van het ministerie van justitie dd. 19 Juni
1942, de 'onwettige slacl;lting van een. varken beteugelt met gevangenisstraf van
een tot vijf jaar (art. 1) ; dat hetzelfde
besluit, in zijn artikel 2, bepaalt dat de
rechter daarenboven een geldboete oplegt
indien de veroordeelde uit winstbejag
heeft gehandeld en indien hij op het
oogenblik van . het misdrijf de meester
van het clier was;
Dat de toepassing van de geldboete
aldus van twee voorwaarden afhing;
Overwegende dat het bestreden vonnis
het bestaan vaststelt van de tweede voorwaarde, doch niet deze van de eerste, te
weten dat de veroordeelde uit winstbejag
gehancleld heeft ;
Dat het bestreden vonnis aldus• zijn beschikkend gedeelte niet wettelijk gerecht-

vaardigd heeft en niet overeenkomstig
artikel 97 der Grondwet gemotiveerd is;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal· overgeschreven worden op de _
registers van de correctioneele rechtbank
te Hoei en dat melding ervan zal gemaakt
worden op ·den kant van het .vernietigd
vonnis; verwijst de zaak naar 'd'e co:rrectioneele rechtbank te Luik; laat de kosten ten laste van den Staat; verwerpt de
voorziening gericht tegen het hiervoren
aangehaald arrest van het Hof van beroep
te Luik; veroordeelt den aanlegger tot de
kosten.
26 Juni 1943. -:-- 2C kamer. - Voon1:itte1·,
H. Hodlim, raadsheer waarnemend voor-·
zitter. - Verslaggeve1·, H. De Wilde. Gelijlcluidencle conolusie, H. Raoul Hayoit
de ·Termicourt, advocaat generaal.
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POLITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
SLUIKSLACHTERI.J GESTRAFT DOOR DE ARTIKELEN 1 EN 2 VAN RET BESLUIT VAN 19 JUNI
1942. - VOORWAAR.OEN TOT TOEPASSING VAN
EEN GELDBOETE.

De tersluiks ve1-richte slachtin.g van een
runclclier, sohaap, geit ot varken wordt
door de aTtikelen 1 en 2 van. het besluit
van 19 Juni 1942 slechts gestratt indien
zij onwettelijk is geschiecl, en cle toepas. sing van een gelclboete, boven cle gevangenisstrat, is oncle1·wo1·pen aan cle dubbele voorwaa1·cle clat de beklaagde gehandeld heett met winstbejag, en, op
het oogenblik van het misdTijf, de meester wa.s van het flier.
(BEKAERT.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 24 October 1942 gewezen door de correctioneele
rechtbank te Verviers, kamer bestaande
uit een rechter overeenkomstig artikel 6, ·
§ 2, I, van het besluit van 27 Juni 1942;
Over de twee middelen afgeleid, · het
eerste, uit de scheilding der wet (sic) van
19 Juni 1942 die de sluikslachtingen beteugelt; schending namelijk van artikel 2
van het besluit; schending van het rechterlijk contract, van artikelen 1317, 1319
en volgende va:n het Burgerlijk Wetboek :
de rechtbank heeft ttltra petita gestatueerd door :i.anlegger tot een boete te
veroordeelen; en, het tweede, schending
van artikel 97 der Grondwet, het vonnis
niet in den wettelijken zin gemotiveerd
zijnde, daar de rechtbank zich beperkt
heeft bij de verklaring dat de betichting
bewezen was zonder nadere bepaling :
Overwegende dat de aanlegger, door het

-148bestreden vonnis bij toepassing van a:rtikelen 1 en 2 van bet besluit van 19 Juui
1942 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van een jaar en tot een geldbo<>te
van 20.000 !rank om << op 17 Juli 1942 <>en
vaars ·geslacht te hebben waarvan hij
eigenaar was )) ;
Overwegende dat artikel 1 van gezegd
besluit, met een gevangenisstraf van e~n
tot vijf jaar dengene straft die een rund,
een schaap, een geit of een varke:ti op
onwettig'e wijze slacht of doet slachten;
Dat artikel 2 beschikt dat de rechter
daarenboven een geldboete uitspreekt ten
laste van den ver(){)rdeelde, indien deze
nit winstbejag heeft gehandeld en indien
hij op het oogenblik van het misdrijf de
meester van het dier was, hetzij als eigenaar, hetzij als regelmatige bezitter, hetzij als onregelmatige houder;
Overwegende dat het vonnis, alhoewel
de artikelen 1 en 2 van gezegd besluit
bedoelt, niet vaststelt noch dat de slachting, waarop ten laste van den aanlegger
werd gewezen, onwettelijk was, noch dat
deze gehandeld heeft uit winstbejag; .
Overwegende, clienvolgens, dat de uitgesproken straf niet wettelijk gerechtvaardigd is en dat het vonnis de in het middel
bedoelde beschikkingen heeft geschonden;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest_ zal worden overgeschreven in de
registers ·van de correctioneele rechtbank
te Verviers en dat melding ervan zal gedaan worden op .den kant van het vernietigde vonnis; verwijst de zaak v66r de
rechtbank te Luik ; laat de kosten ten
laste van den Staat.
26 Juni 1943. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve-r, H. Waleffe. Gelijlcl1~iclende conclitsie, H. Raoul Hayoit
d~ Termicourt, advocaat generaal.
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26 Juni 1943.

artikel 9 van het besluit van 27 Juni 1942
betreffende de bevoorrading van het land
en van het besluit van 19 Juni 1942 betreffende de sluikslachting en den onwettigen
handel in vleesch, doordat het bestreden
arrest, door het hooger beroep van bet
openbaar ministerie ontvankelijk te ver-·
klaren, den toestand van de aanleggers
verzwaard heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
vastgesteld heeft dat de aanleggers v66r
de rechtsprekende rechtsmacht gedaagd
werden op 19 Maart 1942 en dat, bijgevolg, de wijzigingen, welke door bet besluit van 27 Juni 1942 aan de regels op
den aanleg werden gebracht, niet van
toepassing zijn (art .. 9 van dat besluit) ;
Overwegende dat artikel 2, alinea 2,
van het Strafwetboek, dat zoogezegd geschonclen wel'{l, in de zaak niet van toepassing is; dat, inderdaad, die bepaling,
welke de strafbare feiten en de daarop toe
te passen straffen bedoelt, geen verband
heeft met de regelen over den .aanleg;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
II. Wat de aanlegger Mobers betreft :
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
is om, eigenaar of houder. zijnde van een
varken, de onwettige slachting van dat
dier te hebben toegelaten;
Overwegende dat het arrest verklaart
dat nit het v66r het Hof gedaan onderzoek blijkt dat die betichting bewezen is ;
Dat de aanlegger slechts beschm1wingen
van feitelijken aard doet gelden die aan
het toezicht van het Hof van verbreking
ontsnappen;
·
Overwegende, voor 't overige (het overige zoncler belang) ;

Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; legt de kosten ten laste
van de aanleggers.
26 Juni 1943. - 2e kamer. - Voorzitte1·,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Waleffe. Gelijkl1tidencle conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, -advocaat generaal.

WET EN KONINKLIJK BESLUIT.
TERUGWERKENDE KRACHT. ARiriKEL
ALINEA 2, VAN HET STRAFWETBOEK.

2,

A1·tilcel 2, ctlinea 2, van het Strafwetboek,
bet1·ett cle strafbare feiten en cle claarop
vc11n toepassing zijnde st1·ajfen; het betreft niet cle regelen van den aanleg.
(BOUCHAT EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 3 lVI.aart
1943 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
I. Wat de voorzieningen van de twee
aanleggers betreft' :
Over het middel : schending van artikel 2, alinea 2, van het .Strafwetboek en
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lVIIDDELEN

TOT

26 Juni 1943.
VERBREKING.

VOORLOOPIGE HEOHTENIS. lVIIDDEL GESTEUND OP ONREGELMATIGHEDEN IN DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER. ARREST
VAN DE KAMER• VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
OVEREENKOMSTIG MET DE WET. lVIIDDEL
ONTBLOOT VA:\' BELANG.

De belclaagde is n4et on.tvanlceli,ilc om v66T
het H of van verb1·elcing een gr·ief voor
te brengen, ,qesteund op de onregelmatiglwid van de 1·echtspleging v66r de
raadkamer, clie de handhaving van de
hechtenis heett bevolen, clan wannee1·
hij dat middel heett aan,qevoerd v661"
de learner van inbesch1tldigingstellin,q en
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deze, u-itspraak doende op het be1·oep
·van den belclaagde, regelmaUg het beho·ttd van de hechten'is heett bevolen.

(LIBERT.)
ARREST.
Gelet op bet bestreden arrest op
11 Maart 1943 gewezen door bet Hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling ;
Over bet eenig middel tot cassatie :
schending van artikelen 1, 4, 5 (aangevuld
door de wet van 23 Augustus 1919, art. 1),
19 en 20 der wet dd. 20 April 1874 op de
voorloopige hechtenis, 7 en 97 der Grondwet, doordat bet bestreden arrest bet hooger beroep ongegrond verklaart dat door
de aanlegster werd ingesteld tegen de beschikking der raadkamer, welke bet te
baren laste verleend bevel tot aanhouding
bevestigt, alhoewel de bundel, v66r (le verschijning voor de raadkamer, niet gedurende twee volle dagen in de griffie ter
beschikking van den raadsman van den
beklaagde zou gesteld geweest zijn; en dit
om reden dat uit geen enkel stuk der
rechtspleging zou blijken dat de raadsman
van appelante zich ter grilffie wu aangeboden hebben om er van bet dossier kennis te nemen gedurende de tijdruimte
waarin vermeld dossier er zich niet be, vond, dan wanneer de wet, die de terbeschikkingstelling van bet dossier gedurende twee dagen voorschrijft, op straf
van nJ.etigheid" der recbtspleging, moet nageleefd worden zonder dat zelfs rekening
dient gehouden met de vraag te weten of
de raadsman van den beklaagde de hem
toebehoorende gelegenheid heeft willen
gebruiken :
Overwegende dat bet middel, steunt
op de zoogezegde onregelmatigheid der
rechtspleging voor de raadkamer en op
die van de beschikking dezer rechtsmacbt;
Overwegende dat de aanlegster door
hooger ber~oep in te stellen de wettelijke
wijze· van verhaal beeft gebruikt tegen
deze beslissing die ze onregelmatig oordeeWe; dat ze geen belang heeft v66r
bet Hof van verbreking de tegen die
beslissing aangevoerde bezwaren aan te
balen, vermits de kamer van inbescbuldigingstelling - gesteld dat ze deze laatste
vernietigd had - door bet beroep niettemin kennis moest nemen van bet punt te
weten of bet openbaar belang de handhaving der hechtenis van de aanlegster
vereischte ;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht was slechts te beslissen volgens de door de wet bepaalde rechtspleging en aldus bet recht had de door
den eersten recbter zoogezegd verzuimde
rechtsvormen te vervullen;
Dat bieruit volgt dat bet middel niet
ontvankelijk is;

En overwegende dat de bestreden beslissing werd geveld op een rechtspleging
waarin de substantieele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
!
Om die redenen, bet Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster
tot de kosten.
26 Juni 1943. - 2" kamer. - Voon::itter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. GeUjkl7t'idende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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OVERSPEL. - .ECHTSCHEIDING IN DEN LOOP
VAN DE VERVOLGING. - VERVAL VAN DE PUBLIEKE YORDERING.
De oversch1·ijv·ing van de beslissing, die
de echtscheid·ing toestaat, op de ~·egis
ters van den btwgerlijken stand, b·rengt
het vervr.a mede van de pubUelce vo1·de·l"'ing wegens overspel (1). (Strafwb.,

artt. 389 en 390; Bgl. Wb., artt. 264
[kon. besl. nr 239 van 7 Februari 1936]
en 266bis [wet van 14 December 1935,
art. 7] .)
(H ••• EN N ... )
ARREST.
Gelet op bet bestreden arrest op
12 Maart 1943 gewezen door bet Hof van
beroep te Luik, dat aanlegster veroordeelt hoofdens overspel, en den aanlegger
boofdens medeplichtigbeid;
Overwegende dat aanlegster, sinds haar
voorziening, stukken heeft overgelegd die
bewijzen : 1 o dat bet vonnis bij verstek
dat in kracht van gewijsde is gegaan en
op 25 Januari 1943 door de recbtbank van
eersten aanleg gewezen werd, en dat de
echtscbeiding tegen haar aanneemt, aan
den o1fficier van den burgerlijken stand
der gemeente Dison op 7 Juni 1943 werd
beteekend, plaats waar de ecbtgenooten
woonden op bet oogenblik · der inleiding
van de vordering tot ecbtscheiding; 2° dat
dit exploot van dagvaarding aan eischeres
op 8 Juni 1943 werd beteekend; 3° dat op
dezen laatsten datum ~de Oltficiel' van den
burgerlijken stand van Dison bet voormeld vonnis van 25 Januari 1943 op de
registers van den burgerlijken stand dezer gemeente heeft overgeschreven, dit
alles overeenkomstig artikel 6 van bet
koninklijk besluit van 7 Februari 1936,
dat artikel 264 van bet Burgerlijk Wethoek vervangt ;
(1) Verbr., 3 November 1931 (Bull. en PAsiC.,
1931, I, 275).

-150Overwegende dat de voorziening van
ring slechts na drie volle jaren verkregen
den aanlegger binnen de wettelijke terkon zijn :
mijnen ingediend, het uitwerksel schorst
Overwegende dat de feiten welke tot dE'
der strafveroordeelingen waartegen ze is
vervolgingen aanleiding hebben gegeven
gei'icht;
voorgekomen zijn op 8 Maart 1941, zooals
Overwegende, anderzijds, dat de overblijkt uit de omschrijving der betichting en
schrijving van het vonnis, dat de echt- de vaststellingen van het arrest, te weten
scheiding toelaat, geschied vooraleer het
slechts twee jaar v66r de uitspraak ; dat
door de voorziening bestreden arrest
aldus, in overtreding der in 't middel bekracht van gewijsde had verkregen, de doelde wetsbepalingen, de publieke vordevoortzetting van de strafrechtspleging bering na een jaar verjaard werd verklaard
let, en definitief alle uitwerksel aan het
aangaande het feit nr 3 clat, met corrE'carrest van veroordeeling ontneemt; dat
tioneele straffen beteugeld, luiclens artidif beginsel toepasselijk op de veroordeekel 3 van het besluit-wet del. 14 Novemling hoofclens overspel b~jgevolg ook van
ber 1939, een misdrijf uitmaakte betreftoepassing is op de veroorcleeling hooffende hetwelk de pnblieke vordering na
dens medeplichtigheid; .clat de voorzienindrie jaren verjaard was;
gpn van aanleggers alzoo zolJJCler voorOm die redenen, het Hof verwerpt de
werp zijn geworden ;
. voorziening van Elegeert en veroordeelt
Om die redenen, het Hof verwerpt de deze tot de kosten; en uitspraak doende
voorzieningen ; legt de kosten ten laste over de voorziening van den procureur
van den Staat.
generaal, verbreekt het bestreden arrest
doch alleen in 't belang der wet en voor
28 Juni 1943. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voor- zooverre het de publieke vordei:ing verjaard heeft verklaard aangaande het
zitter. - Verslaggever, H. Lambinet. onder nr 3 der betichting aangehaalde
Gelijlcl~tidenfle cond~tsie, H. Roger Jansfeit; beveelt dat •onderhavig arrest zal
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
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 beslis2e KAMER. ---.,--- 28 Juni 1943.
sing.
DRONKENSOHAP. - MISDRIJF 'l'EGEN AR28 .Juni 1943. - 2" kamer. - TToorzitte1·,
T:ilmL 3 VAN HET BESLUIT-WET VAN 14 NoH. Hodiim, raadsheer waarnemend voorVEMBER 1939. - VERJARING NA DRIE JAAR. · zitter. - Verslaggever, H. Lambinet. Gelijlcluidencle conolusie, H'. Roger JansH et misdrijf tegen artilcel 3 van het besens de Bisthoven, advocaat generaal.
sluit-wet van 14 Novembe1· 1939, betreffende de bestraj]ing van de dmnlcenschap, is een wanbed?·ijf wiens vervolging onderworpen is fJJan de verjaring
rloo1· ve1·loop van d?"ie jaren. (Wet van

17 April 1878, art. 21.)
(ELEGEERT, T. ROUYRE.)
ARREST (UITTREKSEL).
II. Over de voorziening door den heer
procureur generaal ter terechtzitting ingediend :
Over het miadel : schending van artikelen 3 van het besluit-wet da. 14 November
1931) betreffenae de beteugeling van de
dronkenschap, en 22 der wet del. 17 April
1878, doordat het bestreden arrest de pu- blieke vordering na een jaar verjaard
heeft verklaard aangaande het feit vermeld onder 3° der betichting, dan wailneer, krachtens voormeld artikel 3 van
het besluit-wet dd. 14 November 1939, dit
feit een wanbedrijf uitmaakt daar het
gestraft wordt met een gevangenisstraf
van acht dagen tot een maand en met
een geldboete van 26 frank tot 100 frank
of met ~en van die straffen alleen, en dat,
mitsdien, de·verjaring der publieke vorde-

2e

KAMER. -

28 Juni 1943.

1° POLITIEJ VAN DEN KOOPHANDEL.
- KENNISNEMING VAN DE MISDRIJVEN, .BEDOELD BIJ HET BESLUIT-WET VAN 27 OCTOBER
1939, OPGEDR-AGEN AAN KAMER-S VAN DE CORRECTIONEELE RECH'l'BANK, SAMENGESTELD UIT
'ilJEN RECHTER. - REGEL DIE DE HOVEN EN
R-ECH'l'BANKEN BINDT.
2° WET EN KONINKLIJK BESLUIT.BESLUIT WAAROVER- MOET 1 BERAADSLAAGD
WORDEN IN DEN RAAD DER •MINISTERS. V ASTSTELLING VAN DEZE BER-AADSLAGING IN
DEN AANHEF VAN HET BESLUIT. - DEZE VASTSTELLING IS VOLDOENDE.
3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. AANGIFTE VAN EEN MISDRIJF BIJ HET PARKET
DOOR DE ADMINISTRATIEVE RECHTSMACHT. GEVOLG.
4° POLITIEJ VAN DEN KOOPHANDEL.
- VERVOEH OF BEZIT VAN VLEESCH VOORTKOMEND. VAN SLUIKSLACHTERTJ. - STRAF.
1° De bepalingen van het besluit van
'£7 Jurlii .l94'2, dat aan lcamers van de
co?Tectioneele 1·echtbanlc, samengestelrl
ttit een 1'echter, de lrennisneming in em·'
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-151sten en in laatsten aanleg opdraagt van
de misdrijven voon~ien bij de artikelen 5, 8 en 9 van het besMtit-wet van
27 Ootober 1939, moeten door de hoven
en rechtbanken worden toegepast. (Besl.
van 27 Juni 1942, art. 6 [art. 10, § 2,

I en II, van het besl.-wet van 27 October 1939] .)
2° Geen enkele wetsbepalingschrijft voo1·
dat een besluit waarove1· beraadslaging
moet geschieden in den raad der ministers, voorzien moet zijn van de handteekening van al de ministers; de vaststelling, in den aanhef van het besluit, da.t
de beraadslaging ill. geschied, volstaat.
3° In zalcen waal"in aangifte vanwege de
administratieve 1·echtsmacht is vereischt
voor fle ve1·volging van een misdrijf bij
de strafrechtbank, laat deze aangifte
aan den p1·ocureur des Konings toe den
belclaagde , reohtst1·eelcs v661· de c01·recUoneele rechtbanlc te d,agvaa1·den en
vooraf opsporingsdaden te verl"ichten;
zij verplicht hem niet zoodanige daden
, te doen, indien zij nutteloos blijlcen.
(Besl. van 29 Juni 1942, art. 5, § 1, 1°:)
4° Bij ve1'001'deeling wegens ve1·voe1· of
bezit van vleesch, voortlcomend van
sluilcslachting, lean de rechte1· niet, boven de gevwngenisstru,f, een geldboete
uitspreken. (Besl. van 29 Juni 1942, arti-

kelen 1 en 4.)
(DUTOY.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 20 October 1942 gewezen door de correctioneele
rechtbank te Namen, kamer welke slechts
uit een recllter bestaat overeenkomstig
artikel 6, § 2, I, van llet besluit dd.
27 Juni 1942; ·
Over llet eerste middel tot verbreking :
schending van artikelen 8, 94 en 107 der
Grondwet; 28 der wet dd. 18 Juni 1869 op
de recllterlijke inrichting; VIII van llet
eenig artikel der wet dd. 15 October 1919
tijdelijk de rechterlijke inrichting wijzigende, gewijzigd en aangevuld door de
wet dd. 30 Juli 1921 en verlengd door de
wet dd. 18 Augustus 1928; 199, 200, 201
en 202 van het W etboek van Strafvordering; 5 en 7 der wet dd. 10 Mei 1940 betreffende de overdracht van bevoegdheid
in oorlogstijd; 1, in 't bijzonder 5°, der
wet dd. 7 September 1939 waarbij aan den
Koning buitengewone machten worden
toegekend, doordat het .bestreden vonnis
gewezen werd in laatsten aanleg en door
een bijzondere kamer met een rechter van
de correctioneele rechtbank te Namen ingericht in uitvoering van artikel 6 van
het besluit del. 27 Juni 1942 der secretarissen-generaal der ministeries van binnenlandsche zaken en volksgezondheid, van
landbouw en voedselvoorziening, van economische zaken, ''an justitie en van finan-

cien, eerste onderdeel : dan wanneer het
besluit dd. 27 Juni 1942 een bijzondere
strafrechterlijke rechtsmacht, uitsluitend
bevoegd om zekere misdrijven te vonnissen, slechts heeft kunnen inrichten in
schending van artikel 8 der Grondwet,
luidens hetwelk niemand, tegen zijn wil,
kan worden afgetrokken van den rechter
dien de wet hem 'toekent, deze rechter
in casu de correctioneele rechtbank te
Namen zijnde, en van a;rtikel 94 der
Grondwet, luklens hetwelk buitengewone
rechtbanken noch commissien onder welke
benaming ook, in het leven kunnen worden geroepen, dan wanneer in alle geval
gezegd besluit del. 27 Juni 1942 voormelde
bijzondere rechtsmacht slechts heeft kunnen inrichten in schending van de bestaande wetten op de rechterlijke inrichting, inzonderheid van de wet dd. 7 September 1939 die den Koning slechts toelaat wetskrachtige beschikkingen· te nemen, om den regelmatigen gang van het
gerecht en van de rechtsmachten te verzekeren, en van de wet dd. 10 Mei 1940 die
aan de secretarissen-generaal der ministeries geen grootere machten heeft kunnen verleenen noch heeft verleend dan die
welke de wet del. 7 Sei)tember 1939 aan
den Koning verleende; tweede onderdeel :
dan wanneer het besluit dd. 27 Juni 1942
aan vermelde bijzondere rechtsmacht het
recht om in laatsten aanleg te beslissen
slechts heeft kunnen verleenen in schending der hierboven bedoelde wetsbepalingen die aan den beklaagde het recht toekennen hooger beroep in te stellen, en,
over 't algemeen, van de rechten der verdediging; derde onderdeel : dan wanneer,
daar het besluit dd. 27 Juni 1942 de onderteekening van al de secretarissen-generaal
niet draagt, het Hof·van verbreking in de
onmogelijkheid verkeert vast te stellen of
het met hun eensluidend advies werd genomen en, dienvolgens, zijn toezicht nit
te oefenen over de regelmatigheid van ge,zegd besluit ten opzichte der wet van
7 · September 1939, en clan wanneer de
rechter over den grond in zake slechts
heeft kunnen beslissen in uitvoering van
een besluit dat in strijd is met de wetten
en de Grondwet en dat hij, luidens artikel 107 der Grondwet, niet mocht toepassen:
Over de eerste twee onderdeelen :
Overwegende dat het besluit del. 27 Juni
1942, voor zooverre het bij een kainer der
correctioneele rechtbank, welke slechts
uit een rechter'bestaat, de inbreuken aanhangig maakt welke becloeld zijn bij artikelen 5, 8 en 9 van het · besluit-wet del.
27 October 1939, alsook de met deze inbreuken samenhangende misdrijven, en
voor zooverre het bepaalt dat de alleenrechtsprekende rechter in eersten en hoogsten aanleg beslist over de inbreuken
vootzien door voormelde artikelen 5, 8

-152en 9, wat het geval 'in de zaak is, geens- de correctioneele rechtbank te dagen en,
zins ·buiten het kader der wet dd. 10 Mei voorafgaandelijk, tot onclerzoeksverrich1940 of der wet dd. 7 September 1939 tingen over te gaan; doch dat het dezen
valt;magistraat de verplichting geenszins opOverwegende dat cUt besluit genomen legt tot noodelooze verrichtingen over te
werd bij verwijzing naar deze·laatste wet gaan, indien de door het administratief
en na eensluidencle beraadslaging der se- onderzoek geleverde elementen hem volcretarissen-generaal; dat, mj_tsdien, de doende schijnen ;
hoven en rechtbanken niet mogen nazien
Dat het middel rechterlijken grondslag
of het overeenkomstig is met de Grondwet mist;
eh de wetten andere dan de wet del.· 7 SepOver het derde middel tot verbreking :
tember 1939 zelf;
schending van artikelen 1, 2 en· 4 van het
Over het derde onderdeel :
besluit dd. 19 Juni 1942 tot beteugeling
Overwegende dat geen enkele wetsbepa- van de sluikslachting en den onwettigen
ling voorschrijft dat de besluiten, in mi- handel in vleesch, doordat het bestreden
nisterraad overwogen, de handteekening vonnis de aanlegster in verbreking tot
vim al de ministers moeten dragen; dat · een gevangenisstraf van een jaar en tot
de vaststelling der beraadslaging in de een geldboete van 5.000 frank veroordeeld
heeft uit hoofde van, hetzij met het oog
inleiding van het besluit volstaat;
Waaruit volgt dat het eerste middel in op den verkoop of de verdeeling, hetzij
geen enkel van zijn onderdeelen gegrond uit winstbejag. vleesch voortkomencle van
een sluikslachting te hebben voorhanden
is;
·
Over het tweede middel : schending gehad, of, als handelaar, vermeld vleesch
derzelfde wetsbepalingen als in het eerste te hebben voorhanclen gehad zoncler geen
middel, en, daarenboven, van artikelen 59, enkel voordeel van het misclrijf te ver60, 61, 71, 72, 127, 128, 130, 134, 189 en 190 wachten, dan wanneer artikel 4 van gevan het Wetboek van Strafvordering, van zegcl besluit bepaalt dat het voorhanden
de rechten der verdediging en, subsidiair- hebben van vleesch voortkomende van een
lijk, van artikel 5 van het besluit dd. sluikslachting gestraft wordt met de in
29 Juni 1942 houdende instelliug van een de eerste alinea van artikel 1 voorziene
administratieve proceduur, doordat het straf, en dat deze straf enkel bestaat uit
bestreden vonnis de aanlegster in verbre- een gevangenisstraf van een tot vijf jaar;
king tot correctioneele straffen heeft ver- clan wanneer geen enkele bepaling van het
oordeelt, zonder dat het onderzoek ge- besluit den rechter toelaat daarenboven
voerd werd overeenkomstig de bij hier- aan den beklaagde die schuldig erkend
bovenbedoelde bepalingen van het Wet- worclt aan het onwettig voorhanden hebhoek van Strafvordering voorgeschrevene ben een boetstraf op te leggen, en dan
regelen en zonder dat door den procureur wanneer artikel 2 van het besluit integendes Konings tot een onderzoek der zaak deel de toepassing van een dubbele straf
werd overgegaan, dan wanneer het besluit van gevangenzitting en gelclboete uitdrukdd. 27 Juni 1942 geen bijzondere rechts- kelijk beperkt tot ere gevallen van slach'
macht met alleenrechtsprekenden rechter ting :
die buiten de hierboven gezegde regelen
Overwegende clat de aanlegster vervolgd
statueert heeft kunnen instellen zonder en veroordeeld was uit hoofde van : 1 o te
de bestaande wetten te schenden, en dan Wepion, sinds 4 Juli 1942, hetzij met het
wanneer de rechter over den· grond zijn oog op den verkoop of de verdeeling, hetvonnis slechts heeft kunnen uitspreken in zij uit winstbejag, vleesch voortkomende
uitvoering van een onwettelijk besiuit dat van een sluikslachting te hebben voorhande bewoordingen van artikel 107 der den gehad of, in haar hoedanigheid van
Grondwet hem verboden toe te passen, of handelaarster, gezegd vleesch te hebben
ten minste in schending van het voor- voorhanden gehad zelfs zonder een enkel
schrift van artikel 5 van dit besluit :
voordeel van het misdrijf te verwachten;
Overwegende dat het artikel 5 van dit 2° te Brussel, sinds 17 Januari · 1941,
besluit, ·§ 1, alinea 3, bepaalt dat << zoo- pluimdieren te hebben gekocht aan hoohaast de zaak bij het parket aangegeven gere prijzen clan die door het besluit del.
is, de procureur des Konings ze-in onder- 15 J anuari 1941 vastgesteld ;
zoek stelt ... >> ;
Overwegende dat ze, wegens primo, verOverwegende dat de tusschenkomst van oordeeld werd tot ·een gevangenisstraf
den onderzoeksrechter en van de raad- van een jaar en tot een geldboete van
kamer in correctioneele -zaak niet ver- 5.000 frank en, wegens secundo, tot een
plichtend is (Wb. van Strafv., art. 182); geldboete van 5.000 frank; dat het bestredat de procurel.\r des Konings den betichte den vonnis daarenboven de verbeurdverrechtstreeks v66r de rechtbank kan dagen, klaring der in beslag genomen waren, de
indien · hij van oordeel is dat de zaak in tijdelijke sluiting van het etablissement
staat is om geyonnist te worden;
der verweerster en de aanplakking .van
Overwegende dat voormeld artikel 5 het vonnis beveelt ;
den procureur des Konings toelaat v66r
Overwegende dat de ·eerste betichting.
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-153ten laste der aanlegster weer)louden, voor- daar het. nagelaten heeft op de kenteekens
zien is bij artikel 4 van het besluit der te wijzen welke toelaten te bepalen of, in
secretarissen-generaal dd. 19 Juni 1942 tot casu, elke samenloopende weg een hoofdbeteugeling van de sluikslachting en den of secundaire weg is :
onwettigen handel in vleesch; dat dit arOverwegende dat, gesteld dat de bewijstikel het misdrijf dat het bedoelt beteu- voering waarop het vonnis zijn beslissing
gelt met de in artikel 1, alinea 1, van steunt verkeerd weze, dit laatste niettegezegd besluit vermelde straf, te weten min in den zin der wet gemotiveerd is,
een gevangenisstraf van een tot vijf jaar, vermits het de plaats der aanrijding bezonder geldboete ;
schrijft en de redenen uitlegt waarom
Overwegende, mitsdien, dat de .wegens het aan Loiselet clen verkeersvoorrang
de · eerste betichting de aanlegster· opge- erkent;_
legde straf onwettelijk is;
Dat het middel dus feitelijken grandDat het middel dus gegrond is;
slag mist;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
Over het tweede middel : schending van
bestreden vonnis-, doch slechts voor zoo- artikelen 42, 51 en 54 van het koninklijk
verre het de aanlegster ·hoofdens de eerste besluit dd. 1 Februari 1934 houdende algebetichting heeft veroordeeld; verwerpt de meen reglement op de politie van het vervoorziening voor 't overige; beveelt dat . voer en het verkeer, doordat, eerste ononderhavig arrest zal overgeschreven derdeel : het voorgebracht vonnis, bij toeworden op de registers der correctioneele passing van artikelen 9 en 10 van het berechtbank te Namen en dat melding ervan sluit dd. 's Juli 1941, waarbij het algemeen
zal gemaakt worden op den kant van het reglement op de verkeerspolitie gewijzigd
gedeeltelijk vernietigd vonnis; verwijst de wordt, beslist dat de openbare weg waarzaak aldus omschreven naar de correctio- op J:,oiselet reed en deze door Daniaux
neele rechtbank te Dinant; veroordeelt gevolgd van gelijke waarde waren en dat
mitsdien de verkeersvoorrang aan Loiseden aanlegster tot 3/4 der kosten.
toebehoorde, dan wanneer de door de28 .Juni 1943. - 2e kamer. - Voorzittm·, let
zen laatste gebruikte weg geenszins verH. Hodiim, raadsheer waarnemend voor- der
dan de aansluiting voortliep en, volzitter. - Verslaggever, H. De Wilde. gens het nr 2 van. artikel 51, secundair
Gelijkluidende oonolusie, H. Roger Janswas ten opzichte van den hoofdweg door
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
Daniaux bereden, zoodat Loiselet voor
dezen laatste, overeerikomstig artikel 54,
1, van het bespreken gemeld algemeen
reglement, den doorgang moest vrij laten;
2e KAMIDR. - 28 Juni 1943.
doordat, tweede onderdeel : het vonnis
beslist dat Daniaux zijn wagen met een
VERKEER.- VERKEERSVOORRANG.
overdrevene snelheid had bestuurd, hierSECUNDAIRE WEGEN. BEGRIP.
mede rekening gehouden dat het voertuig
van Loiselet, dat van rechts kwam opgeHet besluit va,n 8 Juli 1941 bet1·ettende
reden, den verkeersvoorrang genoot, en
de verkeerspoUtie vermeldt geen stelUge
dat om die reden de door dit laatste voerkenmerken die eigen zijn aa-n de opentuig uitgemaakte hindernis voorzienbaar
bare secundaire wegen,· voo1· rJe toepaswas, dan wanneer de verkeersvoorr:ing
s·ing van de regelen a,angaande den veraan Daniaux toebehoorde en dat het aldus
lceersvoorrang, wonlt de semmdai1·e
de wagen van dezen laatste was welke de
aa1·d van een openba,ren weg met bevoorzienbare hindernis uitmaakte :
trekking tot een anderen a,fgeleid hetzij
Over het eerste onderdeel van het middaaruit dat alleen deze tweede weg
een of mem· vmt de lcenmerlcen. van een
hoofdweg heeft, hetzij daamit dat de
eerste weg aa.ngewezen wm·dt door een
omgelceerden driehoelc bij een splitsing,
aanslu-itin._q 'of lcruising.
(DANIAUX, T. LOISELET.)
ARREST.

Gelet op het bestreden vonnis op 29 Juni
1942 gewezen door de correctioneele rechtbank te Bergen, zetelend in graad .van
beroep;
Waf de beslissing betreft over de DUblieke vordering :
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 cler Grondwet, doordat het bestreden vonnis niet genoeg gemotiveerd is

del:

Overwegende dat het besluit dd. 8 Juli
1941, het algemeen reglement van de verkeerspolitie dd. 1 Februari 1934 wijzigende, in zijn artikel 1 bepaalt : « de
thans van kracht zijnde voorschriften van
het algemeen reglement, betreffende de
verkeerspolitie welke in strijd zijn met
de bepalingen' van onderhavig besluit,
worden ingetrokken >> ;
Overwegende, eenerzijds, dat, in het
algemeen reglement dd. 1 Februari 1934,
in de afdeeling X, getiteld « Verkeersvoorrang >l. « I . - Hierarchie der wegen »,
het artikel 50 bepaalt dat, tot regeling
van het verkeer aan de splitsingen, aansluitingen of kruisingen, de openbare wegen, op die plaatsen, als hoofdwegen of
als secundaire wegen beschouwd worden ;
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Dat artikel 51 bepaalt dat steeds als'
secundaire wegen beschouwd worden de
openbare wegen die voorzien zijn van de
s~tb 1 o, 2°, 3° en 4° aangeduicle kenteekens
en, inzonderheid, de openbare wegen die
niet verder dan de aansluiting loopen
(art. 51, 2°) ; dat hieruit vloeit dat, niettegenstaande den aard van hoofdweg hem
door 't een of 't ander kenteeken van
artikelen 52 en 53 van hetzelfde reglement
toegekend, een openbare weg niettemin
als secundaire zal beschouwd worden zoodra hij een der door artikel 51 vermelde
kenteekens bezit;
Dat artikel 54, 1, derzelfde afdeeling,
onder de rubriek II << Te volgen handelwijze ll den regel stelt dat de weggebruiker die op een secundairen weg rijdt,
verplicht is den doorgang vrij te laten
voor den bestuurder die over den hoofdweg rijdt;
·
Dat artikel 55 de moeilijkheden oplost
welke ontstaan uit de samentre1ffing van
hoofdwegen van dezelfde -kategorie, alsmede die welke kunnen voorkomen in al
de niet voorziene gevallen, en dit, door te
beslissen dat de weggebruiker die een
splitsing, aansluiting of kruising nadert,
zich ten opzichte van dengene die van
rechts komt moet gedragen als de weggebruiker van den secundairen weg ;
Dat, anderzijds, onder den titel « Verkeersvoorrang ll, artikel ·9 van het nieuw
besluit dd. 8 Juli 1941 den regel stelt dat
aan de splitsingen, aansluitingen of kruisingen de bestuurders van voertuigen die
op een hoofdweg rijden op verkeersvoorrang recht hebben ; dat dit artikel die
hoofdwegen van gelijke belangrijk:heid
verklaart welke het door de kenteekens
sttb 1 o en sub 2°, a, b en c aanduidt;
Dat het, aangaande de secundaire wegen, geen positieve en eigene kenteekens
aangeeft; dat er nit volgt dat de secundaire aard van een openbaren weg kan
voortvloeien nit het gebrek aan kenteekens van een hoofdweg;
Overwegende dat artikel 9 zich in de
meest formeele bewoorclingen nitdrukt ;
clat het aan den regel van den verkeersvoorrang ten bate van den weggebruiker van den hoofdweg slechts een
enkele uitzondering brengt, te weten ; dat
de weggebruiker op een weg, waarop een
omgekeerde driehoek de nabijheid van
een splitsing, aansluiting of kruising aanduidt, den verkeersvoorrang moet afstaan
aan de bestuurders van voertuigen op den
weg dien hij wil oprijden; dat het dus
slechts in clit geval is dat de gebruiker
van den hoofdweg den verkeersvoorrang
niet meer geniet ;
Overwegende dat artikel10 aanstipt dat
bij samentrelffing van hoofdwegen van gelijke belangrijkheid alsmede op openbare
pleinen de verkeersvoorrang wordt gegeven aan de bestuurders van voertnigen
die van rechts komen;

Overwegende dat hiernit volgt dat, behalve wat 2°, litt. c, a linea 2, van artikel 9
van het nieuw besluit betreft, er tegenstrijdigheid bestaat tusschen de beschikkingen van dit artikel en die van artikelen 50, 51, 1°, 2° en 4°, 54, 1, en 55 van
het algemeen reglement, vermits artikel 9
van de kategorie der .hoofdwegen noch cle
openbare wegen die niet verder dan de
aansluiting loopen, noch de aarden wegen,
noch de dwarsverbindingen tusschen de
rijwegen van eenzelfden openbaren weg
uitsluit, terwijl artikel 51, 1°, 2° en 4°,
deze verbindingswegen steeds als secundair beschouwt;
·
Overwegende dater ook onvereenigbaarheid bestaat tusschen het voorschrift van
artikel 10 van het nieuw besluit en clit
van artikel · 55 van het algemeen reglement, doordat deze laatste tekst de sa-.
mentrelffing van hoofdwegen van dezelfde
categorie bedoelt, alsmecle al de niet voorziene gevallen, terwijl de hoofdwegen va•n
gelijke belangrijkheid, waarvan sprake
in artikel 10, mogelijk geen hoofdwegen
zijn en dat de nauwkeurige woorden
« alsmede op openbare pleinen ll in de
plaats gesteld zijn van de onbepaalde en
algemeene uitdrukking « in al de niet
voorziene gevallen ll ; ·
Overwegende dat nit deze beschouwingen blijkt dat het bestreden vonnis artikeleh 9 en 10 van het besluit del. 8 Juli
1941, wijziging brengend aan het algemeen reglement del. 1 Februari 1934, juist
heeft toegepast door niet te willen aannemen dat Daniaux op den verkeersvoorrang recht had, omdat de weg door Loiselet gevolgd secundair was ten opzichte
van die waarop Daniaux reed, en door
integendeel te beslissen dat de verkeersvoorrang aan Loiselet toebehoorde, om
reden dat die twee openbare wegen van
gelijke belangrijkheid wal'en en dat deze
bestuurder van rechts kwam ;
Over het tweede onderdeel van het middel :
Overwegende dat, eens aangenomen dat
de verkeersvoorrang Loiselet en geenszins
Daniaux toekomt, de vraag wie van deze
twee beklaagden met een overdrevene
snelheid reed tot het gebied cler feiten
behoort; dat dit punt mitsdien a an het
toezicht i'an het Hof van verbreking ontsnapt;
En overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Nopens de beslissing over de burgerlijke
vordering :
Overwegende clat de aanlegger geen enkel bijzonder middel inroept en clat het
Hof er van ambtswege geen opwerpt;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroorcleelt den aanlegger tot
de 'kosten.
·
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28 Juni 1943. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voor:zitter. - Verslaggever, H. Istas. - Gelijkluiclende conolnsie, H. Roger Janssens
.([e Bisthoven, advocaat generaal.
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KAMER. -

1 JuJi 1943.

EXEQUATUR. FAILLISSEMli:NT BEVOLEN
IN FRANKRIJK. FRANSCH VONNIS DAT
DERDEN VEROORDEEL'£ TOT SCHADEVERGOEDING
TEN VOORDEELE VAN DE MASSA. TENUITVOERLEGGING VAN DIE VEROORDEELING IN BEL, GIE DOOR DEN CURATOR. - EXEQUATUR VAN
RET VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING NIET
VEREISCHT.

De mwator van een in Frankrijlc verTclaard faillissement lean in Belgie, zonder voorat het exequatur van het faillietverlcla1·end vonnis te moeten belwmen, de tenuitvoerlegging vervolgen van
een veroordeeling tot sohaclevm·goeding
door hem in Franlc1'ijlc verlwegen tegen
denlen en ten voordeele van de· massa.

(Wet van 31 Maart 1900 tot goedkeuring
van de Fransch-Belgische overeenkomst
van 8 Juli 1899, artt. 8, § 2, en 12.)
{PILLE EN ANDEREN, T. MAILLARD EN ANDEREN,
CURATORS VAN DE « BANQUE DE 'l'OURCOING ll.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 1 Mei
19cl0 gewezeu door het Hof van beroep
te Gent;
Over het eerste middel : schending van
.artikelen 8, § 2, 11 en 12 der wet van
.31 Maart 1900 tot goedkeuring van de tusschen Belgil:\ en Frankrijk op 8 Juli 1899
gesloten overeenkomst betreffende de rech:
terlijke bevoegdheid, het gezag en de uitvoering van de rechterlijke uitspraken en
de rechtsgeldige akten, doordat het bestreden arrest beslist dat de curators van
het faillissement der « Banque de Toureoing ll, in Belgie, tot een inbeslagneming
-van de goederen van een schuldenaar der
massa mogen overgaan, zonder de nit-.
voerbaarverklaring te hebben bekomen
van het vonnis van faillietverklaring, om
de eenige reden dat zij, door die beslaglegging, niet het vonni!:l van faillietverklaring zouden ten uitvoer leggen, doch
alleen de Fransche rechterlijke beslissing ~ een arrest van het Hof van Douai
dd. 24 Januari 1936 - waarbij de schuldenaar veroordeeld werd, dan wanneer
luidens artikel 8, § 2, van de FranschBelgische overeenkomst dd. 8 Juli 1899,
de curatoren van een in Frankrijk verklaarde failliet wanneer zij in Belgie tot
gedwongene tenuitvoerlegging van akten
willen overgaan, voorafgaandelijk de uitvoerbaarverklaring moeten vragen van
het vonnis krachtens hetwelk zij hande-

len, 't is te zeggen, van het vonnis dat
hen heeft aangesteld, en hun de macht
heeft gegeven om te handelen, onverminderd de gebeurlijke uitvoerbaarverklaring
van het vonnis krachtens hetwelk het beslag gelegd is, uitvoerbaarverklaring vereischt bij artikel 12 derzelfde overeenkomst:
Overwegende dat, toen de FranschBelgische conventie van 8 Juli 1899, later
bij de wet van 31 Maart 1900 goedgekeurd, werd voorbereid, het zoo· in de
rechtsleer als in de rechtspraak algemeen was aangenomen, dat, om reden
cler eenheid en der ondeelbaarheid van
het faillissement, een failliet-verklarend
vonnis, in het buitenland gewezen alhier
gezag van gewijsde had, en dat het exequatur ervan slechts diende aangevraagd
in zoover de eigen beschikkingen van dat
vonnis in Belgie gedwongen tenuitvoerlegging vereischten;
Overwegende dat de bewuste conventie
enkel die principes heeft gehuldigd door,
in haar artikel 8, § 2, te bepal en << .. • de
uitwerking van de in een van beide Ianden ... verklaarde failliet, strekt zich nit
op het grondgebied van het ander land.
Derhalve kan de curator alle maatregelen
tot behoudenis of beheer nemen, en alle
rechtsvorderingen uitoefenen, als vertegenwoordiger van den gefailleerde of van
den boedel. Tot daden van uitvoering kan
hij echter maar overgaan, voor zoover
het vonnis krachtens hetwelk hij handelt,
overeenkomstig de regelen gesteld bij titel II bekleecl is met de uitvoerbaarverklaring )} ;
Overwegende dat, zoo wel als het instellen, door de curator, van een rechtsvordering tot schadevergoeding tegen beheerders van de gefaalde vennootschrup, het
benaarstigen, door de curators, der tenuitvoerlegging van het vonnis op die vordering gewezen, geen daad van tenuitvoerlegging van het vonnis van faillietverklaring uitmaakt, doch wel een daad van
beheer van het faillissement, waartoe de
curators, nit kracht van het vonnis dathet faillissement heeft verklaard zelfs
_in Belgie bevoegd zijn; dat daaruit volgt
dat, om, in Belgie, tot de tenuitvoerlegging over ·te gaan van het vonnis door
den Franschen rechter op gemelde vordering tot schadevergoeding· gewezen, de
curators, bevoegd om die tenuitvoerlegging te benaarstigen, zich enkel hadden
te voorzien - wat ze werkelijk hebben
gedaan - van het exequatur van dit
laatste vonnis, overeenkomstig artikel. 12
van gemelde conventie ;
Dat het middel dus niet gegrond is;
Over het tweede, het derde, het vierde
en het vijfde middel, alle samen; het
tweede : schending van artikel 97 der
Grondwet, doordat het Hof van beroep, hebbende kennis genomen van de
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breking verzocht vast te stellen : 1 o dat geen enkel geval mogen afgeleid worden
de vennootschap « Banque de Tour- uit een eenvoudige rechterlijke beslissing ;.
coing ll, op 1 Maart 1927, failliet ver- het vierde : schending van artikel 97 der
klaard, . ontbonden werd bij vonnis der Grondwet, eerste onderdeel, doordat het
rechtbank van koophandel te Tourcoing bestreden arrest beslist dat de verweerdd. 5 Juli 1927 en daarna nietig verklaard ders bevoegd blijven om namens het failwerd bij vonnis van dezelfcle rechtbank lissement van de Fransche vennootschap
dd. 31 Maart 1931; 2° dat de ontbinding « Banque de Tourcoing ll te handelen,
der vennootschap een einde had gesteld niettegenstaande de nietigheid dezer, om
aan het bestaan van den rechtspersoon de reden « dat het failliet, v66r de nietig« Banque de Tour-coing ll geheeten ; 3° dat verklaring uitgesproken, niet in ''erhougeen enkele Fransche wet de rechtsper- ding staat met de nietigheid van de akte,
soonlijkheid noch toekent noch pehoudt en dat het geen rechtstreeksch gevolg uitaan een ontbonden handelsvennootschap; maakt van haar verlijden, maar wel een
en dienvolgens te . beslissen dat de ver- gevolg is van eenen feitelijken toestand,
weerders in verbreking niet bevoegd Wa- later overgekomen; dat daaruit volgt dat
ren om in BelgHl namens de « Banque de het faillissement, tegen de alsdan nog beTourcoing ll in rechte op te treden, ver- staande vennootschap uitgesproken, door
mits een Fransche vennootschap in Belgie de sanctie van nietigheid niet getroffen
in rechte slechts kan optreden wanneer werd, en dat die sanctie jegens het failliseen Fransche wet haar de rechtspersoon- sement als krachteloos moet aanzien worlijkheid toekent, zonder die conclusies den ll, duistere redeneering, waarvan men
IWch in rechte noch in feite te beant- den wettelijken grond niet kan onderwoorden, zich beperkt bij de verklaring scheiden, en die het Hof van verbreking
« dat, volgens het inzicht van de recht- niet toelaat het toezicht uit te oefenen
bank, de vennootschap en dezer faillisse- waarvoor het werd ingesteld; tweede onment, na de ontbinding en de nietigver- . derdeel, doordat het bestreden arrest, alklaring blijven bestaan, minstens voor hoewel aan het Hof van beroep kennis
het uitoefenen der vorderingen tot ver- was gegeven van de conclusies waarbij
antwoordelijkheid ll, daaraan enkel toe- de. aanleggers in verbreking deden gelden
voegende « dat deze stelling van de recht- dat de machten, welke de Fransche rechtbank nopens de beperking der gevolgen spraak toelaat bij rechterlijke beslissing
van gerechterlijke ontbincling en de nie- aan de geintimeerden toe te kennen, een
tigverklaring volkomen aannemelijk is ll; uitsluitelijk territoriaal karakter hebben,
het derde : schending van artikelen 3, en, vermits ze niet uit de wet zelf voortalinea 3, van het Burgerlijk Wetboek; spruiten, buiten het Fransche grondgebied
196 van de wetten op de handelsvennoot- niet mogen uitgeoefend worden, nochtans,
scha,ppen, samengeschakeld bij koninklijk zonder de bewering van de aanleggers
besluit van 30 November 1935, en, voor eenigszins te beantwoorden, aan de verzooveel als noodig; 7 van het vestigings- weerders in verbreking de bevoegdheid
verdrag tusschen Belgie en Frankrijk, toekent om, in Belgie, namens het faillisdd. 6 October 1927, goedgekeurd op 27 Oc- sement van de « Banque de Tourcoing ll
tober 1927 (Belgisch Staatsblad dd. 5 No- te handelen; het vijfde : schending van
vember 1927) ; en 97 der Grondwet, door- artikelen 437 en 440 van de wet van
dat het bestreden arrest beslist d,at de 18 April 1851 over de faillissementen, en,
verweerders in verbreking om, in Belgiil, voor zooveel als noodig, 97 der Grondwet,
in rechte op te treden namens de Fran- doordat het bestreden arrest beslist dat
sche vennootschap, ontbonden en bij rech- de verweerders in verbreking, als curaterlijke beslissing nietig verklaard, <<Ban- tors, bevoegd blijven om, in Belgie, naque de Tourcoing ll geheeten, en namens ·mens het faillissement van de << Banque
het faillissement dezer, zonder zooals de de Tourcoing ll, een beslaglegging te veraanleggers het vroegen, de Fransche wet volgen, niettegenstaande deze vennootaan te duiden krachtens dewelke de schap nietig verklaard werd, zonder vast
rechtspersoonlijkheid aan die vennoot- te stellen dat de << Banque de Tourcoing ll,
schap zou kunnen toegekend worden, krachtens de Fransche wet, de rechtsperniettegenstaande haar ontbinding en nie- soonlijkheid zou behouden hebben spijts
tigheid, en door te steunen op de omstan- haar ontbinding en haar nietigverklaring,
digheid dat de rechtbank van Tourcoing, dan wanneer de « Banque de Tourcoing ll,
door de vennootschap ontbonden en daar- ontbonden en nietig verklaarde vennootna nietig te verklaren, haar inzicht zou schap, nog slechts een feitelijke gemeen- ,
te kennen gegeven hebben de vennoot- schap uitmaakt, zonder burgerlijke pero '
schap te laten voortbestaan voor de uit- soonlijk~eid, en die, wegens dien, niet
oefening van zekere rechtsvorderingen, onder het regime van het faillissement
omstandigheid die in rechte niet opgaat kan gesteld worden :
vermits het bestaan en de bekwaamheid
Overwegende dat deze vier laatste midvan een vreemde vennootschap uitsluite- delen het arrest enkel bestrijden in zoover
lijk bepaald worden volgens de wet van het steunt op overwegingen betreffen(le
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toelating van den verweerder hebben verwaarbij de Fransche rechtbank, na een
Fransche vennootschap te hebben failliet kregen om zijn wijnkelder te bezichtigen
verklaard en curators dezer te hebben be- overeenkomstig de instructie del. 8 Janoemd, die vennootschap nietig en ont- nuari 1942 opgesteld door den secretaris' generaal van bet ministerie van financi~n
bonden verklaart;
Doch overwegende dat het arrest, de op grond van artikel 8 van bet besluit
,conclusien beantwoordende waarin aan- dd. 5 ~anuari 1942 betreffende de accijnleggers aanvoerden dat de inbeslagneming zen en douanen ;
nietig was omdat, ten gevolge der nietigDat het arrest eraan toevoegt dat cc tijverklaring van de vennootschap, de cura- dens de alzoo toegelaten zoeking sterke
tors zonder hoedanigheid waren om· deze dranken met alcohol tot gronclslag in de
tenuitvoerlegging te vervolgen, die bewe- kelder werden bevonden ll, wat een overring verwerpt, om reden, narnelijk, dat, treding uitmaakt van de wetgeving op het
in de rechtspleging aangaande het exe- regime van den alcohol (wet van 29 Auquatur van het arrest van het Hof van gustus. 1919, gewijzigd door het besluitberoep te Douai, dat hen tot schadever: wet del. 14 November 1939) ;
goeding veroordeelt, de aanleggers de hoeOverwegende dat, daar de verweerder
danigheid hadden erkend waarin de ver- aan de agenten van het bestuur den vrijen
weerders verklaarden te handelen;
toegang en zonder voorbehoud tot zijn
Overwegende dat deze laatste beweeg- kelder had verleend en daar dienvolgens
reden door de middelen niet wordt gehe- de aanwezigheid der agenten in den kelkeld ; dat, dientengevolge,. de beweegreden der van den verweerder en de bezichtiging
in de middelen beoogd als overvloedig, ervan: regelmatig en wettelijk waren, de
en bet bestrijden ervan als zonder belang in die kelder gedane vaststellingen regel·
voorkomen;
matig zijn geschied;
Om die redenen, bet Hof verwerpt de
Overwegende dat de agenten van het
voorziening; veroordeelt . de aanleggers bestuur aldus artikel 12 der wet van
tot de kosten en tot een vergoeding van 29 Augustus· 1919 niet hebben kunnen
150 frank jegens de verweerders.
schenden, derwijl zij 'niet op grond van
1 Juli 1943. - 1" kamer. - Voorzitter, die wet de kelder van den verweerder
H. Soenens, raadsheer waarnemend voor- hebben bezocht;
Dat ze evenmin een woonstschending
~itter. Verslaggever, H. Wouters. hebben kunnen plegen, bij miskenning
GelifleMtidende conclusie, H. Roger Jansvan artikel 10 der Grondwet, daar ze met
sens de Bisthoven, advocaat generaal.
de toestemming van den verweerder in
dezes kelder zijn binnengetreden;
Dat bet micldel dus gegrond is;
2• KAMER. - 5 Juli )943.
Om die redenen, bet Hof verbreekt het
arrest; beveelt dat onderhavig
STERKEl DRANKEN. - BEDIENDEN VAN bestreden
arrest zal overgeschreven worden op de
DE ACCIJNZEN DRINGEN WETTELIJK BINNEN IN registers
het Hof van be:roep te
EEN WONING. - VASTSTELLING VAN EEN MIS- Brussel envan
melding ervan zal gedaan
DRIJF TEGEN DE WET OP RET REGIME VAN DEN worden op dat
den kant der vernietigcle beALCOHOL. - .REGELMATIGE VASTSTELLING.
slissing; veroordeelt den verweerder tot
Be(Uenden van de accijnzen die, op g1·on(l de kosten; verwijst de zaak naar bet Hof
van beroep te GenL
van de toestemming van den bewoner,
~oettelijk bilnnend1·ingen in een waning,
5 Juli 1943 .. - 2" kamer. - TToorzitter,
stellen e1· geldig een misd1"ijf vast tegen
H. Hodltm, raadsheer waarnemend voorde wet 01J het 1·egime van den alcohoL
zitter. - Verslaggever, H. Istas. - G-elijlcl~tidencle conclnsie, H. Raoul Hayoit
(BESTUUR VAN FINANCIEN, T. REYDAMS.)
de Termicourt, advo.caat generaal.
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 11 Juli
1942 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over. het tweede mid del afgeleid hieruit
dat, in de veronderstelling zelfs dat de
instemming van den verweerder wel noodig was, bet arrest ten onrechte aanneemt dat er onwettige huiszoeking kon
bestaan, wanneer het anderzijds aanneemt
dat de huiszoeking met cleze instemming
gebeurde :
Overwegende dat bet bestreden arrest
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1° REOHTERLIJKE MACHT.~ BEVOEGDHEID. - BEOORDEELING YAN DE GELDIGHEID
DER BESLUITEN DOOR UITVOERENDE MACHT. BINDT NIET DE RECHTERLIJKE MACHT.
2° STRAF. GELDBOETE. MISDRI.JF
WAARYAN AANGIFTE WERD' GEDAAN DOOR DE
BESTUURSOVERHEID OVEREENKOMS'l'IG RET BESLUIT VAN 15 FEBRUARI 1941. - DE GESTELDE GELDBOE'l'E IS EEN STRAFRECHTELIJKE.

-158-- VVET BETREFFENDE TOEPASSING VAN DE OPDECIMES VAN TOEPASSING.

1 o De· beoordeeling van de geldigheid of
de nietigheid der besluiten cloor de uitvoerencle maoht binclt niet de hoven en
reohtbanlcen.
2° De geldboeten wcw1·toe cle hoven en
t·eohtbanlcen de daders van misdri,iven
veroordeele1~, waarvwn aangifte woTdt
geclaan door de admhvistratieve overheid overeenlcomstig het besluit van
15 F'ebruari 1941, zijn strat1·eohtelijlCe.
geldboeten, waamp cle wet betreffencle
cle bijlcomm~cle deoimes van toepassing
is.
(GEYPEN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 3 September . 1942 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
. Over het eerste middel, eerste onderdee! : schencling der Gronclwet, doordat,
niettegenstaande alle Belgen v66r de wet
gelijk zijn, sommige misdrijfplegers, inzake inbreuken op de reglementeeringen
tot de voedselvoorziening, v66r de administratieve rechtsmacht worden gebracht
terwijl anderen, zooals de aanlegger, v66r
de gewone correctioneele rechtbanken tere.cht staan; tweede onderdeel, doordat
de inrichting van de administratieve
rechtsmachten, waardoor de aanlegger
krachtens' het besluit van 15 Februari
1941, aan de gew:one rechtbanken aangegeven werd, niet wettelijk is, derwijl de
secretarissen-generaal die vermelde rechtsmachten hebben ingericht, hun onwettelijkheid erkend hebben en bij besluit van
29 Juni 1942 een anderen jurisdischen
grond voor die inrichting hebben aangenomen :
Overwegende dat de aanlegger, daar hij
v66r de gewone rechtsmacht terechtstond,
niet tegen zijn wn· afgetrokken werd. van
den rechter dien de wet hem toekent ; ·
Dat' het middel, in zijn eerste onderdee!, van belang ontbloot is;
Overwegende dat de secretarissen-generaal der min1steries, . vaststeilende ·dat
hun actie, gesteund op de wet van 10 Mei
1940 aileen, op wankele gronclen berustte,
daardoor geenszins erkend hebben dat al
de door hen krachterts die wet genomen
besluiten nietig wareli.; dat, bovendien,
het oordeel van de secretarissen-generaal
der ministeries over de nietigheid of de
geldigheid van de door hen genomen besluiten niet · bind end kan zijn voor de
rechterlijke macht;
Dat het middel, in zijn tweede onderdee!, in rechte niet opgaat;
Over het tweecle middel : schending van
artikel 2 van het Strafwetboek, afgeleid
hieruit dat de straffen, voorzien bij artikelen 1 en 2 van het besluit der secreta-

rissen-generaal del. 16 .Augustus 1941 tot
verzwaring der straffen voor de misdrijven tegen de reglementen betreffende de
voeclselvoorziening begaan-op 15 Mei 1941,
op den aanlegger werden toegepast met
terugwerkende kracht, dan wanneer ·geen
misdrijf kan gestraft worden met straffen,
die bij"de wet niet waren bepaald voordat
het misdrijf werd gepleegd :
Overwegende dat de aanlegger vervolgd
was om bij de telling van 15 Mei 1941 de
oppervlakte van zijn bebouwingen onvolleclig te hebben aangegeven, en om verzuimcl te hebben alle noodige inlichtingen
dienaangaande aan de bevoegde overheicl
te verstrekken, misdrijven voorzien bij de·
besluiten van 2 Mei en 16 .Augustus 1941;
Overwegende dat artikelen 1 en 2 van
het besluit:dd. 16 .Augustus 1941 tot beteugeling dezer misdrijven een zwaardere
straf bepalen clan deze welke voorkomt
in vroeger genomene reglementen; doch
clat luiclens artikel 2, § 2, « die straf evenwei niet toegepast. worclt op de producenten die tijdens de maand die volgt op het
van kracht worden van dit besluit ... een
verbeterende aangifte· doen ll ; dat claarnit
volgt dat de artikelen 1 en 2 van dit besluit klaar en duidelijk er toe strekken
de toepassing met terugwerkende kracht
van de straffen welke het voorziet uit te
sluiten; dat, inderdaad, daar aan den
verantwoordelijken dader een nienwe· termijn wordt toegekend om zijn vorige aangifte terecht te wijzen, die dader er van
verwittigd is dat hij, door zich van aile
nieuwe aangifte te onthouden, in de toekomst onder de toepassing zal vailen van
de door het besluit voorziene straffen,
niet aileen· wegens het misdrijf dat hij
had begaan- v66r het van kracht worden
van dat besluit, maar wegens zijn ontllouding zelf na dien datum; dat aldus
blijkt dat de bij het besluit van 16 .Augustus 1941 voorziene straf niet met terugwerkende kracht op een misdrijf slaat
dat door geen wetsbepaling bedoeld was
vooraleer het begaan werd, doch een misdrijf bestraft waarvan al de bestanddeelen slechts na het van kracht worden van
het nieuw besluit vereenigd werden;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het derde middel : schending der
wet van 24 Juli 1921, gewijzigd door de
wet van 2:7 December 1928 tot verhooging
van het bedrag der strafboeten op 60 deciemen, doordat het bestreden arrest de
geldboete van 14.400 frank waartoe de
aanlegger veroordeeld werd met 60 opdeciemen verhoogd heeft, dan wanneer de
straffen voorzien bij artikel 6 van het
besluit van 15 Februari 1941 en bij artikel 11, alinea 2, van het besluit van 2 Mei
1941 administratieve sancties zijn waarvan het karakter niet daardoor veranderd
wordt dat de ·inbreuken welll:e ze beteugelen door de administratieve rechts-
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rnacht aan de gewone recbtsrnacht worclen aangegeven, en dan wanneer de wet
van 2± Juli 1921 en de wet van 27 December 1928 slecbts van toepassing zijn op de
strafboeten :
Overwegende dat; behoudens uitdrukkelijke uitzonderingen, de wet van 24 Juli
1921 van toepassing is op alle strafboete;n
die in de toekomst door de hoven en
rechtbanken zullen toegepast worden, deze
wet geen andere draagwijdte bebbende
dan bet bedrag der geldboeten aan de
werkelijke waarde van de wettige munt
aan te passen ;
Overwegende dat de hoven en recbtbanken, wat aangaat de overeenkornstig bet
besluit dd. 15 Februari 1941 aanbangig
gemaakte zaken, kennis nemen van de
publieke vordering wegens een misdrijf
ingesteld ; dat mitsdien de geldboeten
waartoe ze den beklaagde veroordeelen
bet karakter bebben van strafboeten;
Dat bet middel in rechte niet opgaat;
En overwegende (zonder belang) ;
Om die redenen, bet Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
5 Juli 1943 .. - 2" kamer. - ViJor·zitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. Gelijkl~tidende oonolusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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- BUURTSPOORWEGEN. - KoNINKLIJK BESLUIT VAN 24 ME! 1913. MAATREGELEN VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 11, A, 3°, VAN DIT BESLUIT. - VOORWAARDEN TOT TOEPASSING.

VE~KEER.

De voorzorgsmwatregelen voorzien bij artikel 11, A, 3°, van het koninklijk besl?tit van 24 Mei 1913 zijn door deze
bepaling niet ver·plichtend gemaakt tenzij op de banen waar druk verkeer
heerscht of in de ster·ke bochten.
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EN NATIONALE MAATSCHAPPIJ
DER BUURTSPOORWEGEN.)

BOND~l'

ARREST.
Gelet op bet bestreden vonnis op
3 Maart 1942 gewezen door de correctioneele rechtbank te Dendermonde zetelend
in graad van booger beroep;
I. Nopens de voorziening door bet openbaar ministerie ingesteld :
Overwegende dat die voorziening niet
beteekend werd aan de partijen waartegen ze gericbt is ; dat zij bijgevolg niet
ontvankelijk is ;
II. Nopens de voorzieningen ingesteld
door De Bondt, als beklaagde, en door
de Nationale Maatscbappij der buurt-

spoorwegen, als burgerlijk verantwoordelijk voor De Bondt :
Overwegende dat bet bestreden vonnis
De Bondt van de te zijnen laste gelegde
betichting vrijspreekt en verklaart dat de
Nationale Maatschappij der buurtspoorwegen voor dezen beklaagde niet burgerlijk verantwoordelijk is ;
Dat de voorzieningen dus geen voorwerp bebben en, bijgevolg, niet ontvankelijk zijn;
III. Nopens de voorziening van de Nationale Maatscbappij der buurtspoorwegen handelende als burgerlijke partij tegen Van Gysel :
Over bet eenig middel tot verbreking :
scbending van artikel iO, alinea 4, der
« Algemeene beschouwingen JJ, van artikel 11, A, 3°, in .'t bijzonder alinea 2, en
van artikel 21, alinea 4, van bet koninklijk besluit dd. 24 Mei1913 boudende politiereglement betreffende de exploitatie
van door de regeering vergunde of te vergunnen buurtspoorwegen, schending van
artikel 26, alineas 1 en 2, van bet koninklijk besluit van 1 Februari 1934 boudende
algemeen reglement op de verkeerspolitie,
artikel gewijzigd door artikel 5 van .bet
koninklijk besluit van 17 Januari 1936,
doordat bet bestreden vonnis den verkeersvoorrang miskent welke aan de treinen der Nationale Maatschappij der
buurtspoorwegen is toegekend en aan
deze verplicbtingen oplegt welke de reglementen haar terecbt niet opgelegd bebben
omdat ze van aard zijn den openbaren
dienst waarmede de Nationale Maatscbappij der buurtspoorwegen gelast is te ontredderen, althans . scbending van die artikelen en van artikel 97 der Grondwet,.
doordat bet bestreden vonnis onvoldoend
gernotiveerd is en aan bet Hof van verbreking niet toelaat zijn toezicht uit te
oefenen :
Overwegende dat bet bestreden vonnis.
de vrijspraak van De Bondt, bestuurder
van de electriscbe tram der Nationale·
Maatschappij der buurtspoorwegen en beticbt van bij dikken mist met een electriscbe tram gereden te bebben welke niet
voorzien was van de vereiscbte licbten,
bekrachtigt, Van Gysel in zijn burgerlijke
vordering tegen De Bondt en de Nationale
Maatscbappij der buurtspoorwegen, deze
gedagvaard als burgerlijk verantwoordelijke partij, niet ontvankelijk verklaart,
en de veroordeeling van Van Gysel, om,
vooraleer over de sporen va.n den buurtspoorweg te rijden, zicb niet verzekerd te
hebben dat er geen trein in de nabijbeid
was, bekrachtigt onder dit voorbehoud
dat de uitgesproken geldboete verminderd
wordt; dat bet vonnis Van Gysel nochtans alleen tot de belft van de vergoeding
der SChade veroordeelt welke aan bet
rollend materieel van voornoemde maatscbappij veroorzaakt werd ten gevolge
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bestuurd antovoertnig ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
tot rechtvaardiging der vermindering van
de aan voornoemcle maatschappij verschnlcligde schadeve]:goeding, er op wijst
dat De Bondt, indien hij het hem ten
laste gelegd misdrijf niet heeft gepleegd
toch niet van alle font klm ontslagen
worden ; clat het vonnis aan De Bonclt
verwijt << gezien den toestand van de verlichting van den tram en ten gevolge van
-de gedwongen lichtdempingsmaatregelen,
gelet op den zwaren mist nitzonderlijke
veiligheidsmaatregelen niet aangewend te
hebben om de kaseide met alle waarborgen over te steken >> ; dat het oordeelt
« dat de bepalingen van artikel 11, A, 3°,
van het koninklijk beslnit van 24 Mei
191S en, in 't bijzonder alinea 2 van ge~egd 3°, gewijzigd bij artikel 2 van het
koninklijk besluit dd. 22 November 19S2
dergelijke maatregelen voorschrijven >> ;
Overwegende dat dns, naar den rechter,
gezegd artikel 11, A, S", uitzonclerlijke
yoorzorgsmaatregelen voorschrijft voor
het oversteken van de baan bij mist of
gedwongen lichtafscherming;
Doch, overwegende dat, luidens artikel 11, A, so, de voertuigen en treinen
.stapvoets moeten rijden en door een be·diende voorafgegaan worden daar waar,
uit 'hoofde van de drukte van het verkeer
<>P de banen, wegen ·en straten, die maatregel voorgoed of toevallig client genomen;
dat alinea 2 zegt dat hetzelfde moet geclaan worden in de bochten met kleinen
straal telkens als de geleider het spoor
niet ver genoeg kan overzien om alle ongeval te knnnen vermijden;
Dat die bepalingen derhalve hetzij een
druk verkeer, hetzij het bestaan van een
lJocht met kleinen straal onderstellen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
op geen enkel dezer omstandigheden
wijst;
Waarnit volgt dat het geenszins het
lJestreden gedeelte van zijn dispositief
rechtvaardigt, en ten onrechte beslist dat
-de hierboven aangehaalcle teksten op algemeene wijze en zonder eenig onderscheid
van toepassing zijn in geval van mist en
gedwongen lichtafscherming, welke ook
het profiel van cle sporen en de drukte
van het verkeer mogen zijn;
Om die redenen, het Hof : I. Uitspraak
doende· op de voorziening door de Nationale Maatschappij der bnnrtspoorwegen
als · burgerlijke partij tegen Van Gysel
gericht; verbreekt het bestreden vonnis
voor zoover het nitspraak doet op de V()rdering van de Nationale Maatschappij
-{ler bnnrtspoorwegen tegen Van Gysel;
II. Uitspraak doencle : 1° op de voorziening van De Bondt als betichte; 2° op de
voorziening van de Nationale Maatschap-

pij der bunrtspoorwegen als burgei'lijk
verantwoordelijk voor De Bondt; so op
de voorziening van het openbaar ministerie ; verwerpt die voorzieningen; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers der rechtbank van
eersten aanleg te Dendermonde en da t
melding ervan zal gemaakt worden op den
kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt De Bondt tot de kosten
van zijn voorziening; laat de kosten der
voorziening van het openbaar ministerie \
ten laste van den Staat; veroordeelt de
Nationale Maatschappij der buurtspoorwegen tot 1/4 en Van Gysel tot de S/4 der
overige kosten ; verwijst de zaak aldus
bepaald naar de rechtbank van eersten
aanleg te Gent zetelend in graad van beroep.
5 Juli 1943 .. - 2<' kamer. - Voor·zitte·r,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever·, H. Istas. - Gelijlvluidende concl?tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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5 Juli ]943.

STRAF. - MISDRIJVEN. - HoF VAN BEROE!'
BESLISSEND. DAT MEER MISDRIJVEN GEVOLGD
ZIJN UIT HETZELFDE MISDADIG OPZET. ZWAARSTE STRAF ALLEEN VAN TOEPASSING ..
Wanneer het Hot van ber·oep, d(tt lcennis
neemt van meer misdrijven, qjaststelt
(lat deze misdrijven ae uitvoer·ing zijn
van hetzelfde misdadig opzet, lean het
slechts een enlvele strat ?titsprelcen,
wellve stra.t het bedrag van de zwaar·ste
straf niet mag overschrij(lfl'n. (Strnfwb.,

artt. 65 en 63.)
(VERBRAEKEN.)
ARREST.
Gelet op het arrest op 20 Maart 1943
gewezen door het Hof van beroep te
Brnssel;
Over het middel, ambtshalve getrokken
nit de schending der artikelen 25, 63 en 65
van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat
de diefstallen, ten laste van aanlegger
gelegd, zich vermengden in den zin van artikel 65 van het Strafwetboek, als zijnde terzelfdertijd en met een zelfde strafbaar inzicht gepleegd, den aimlegger niettemin veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van zes jaren, welke het bedrag
der zwaarste straf overtreft :
Overwegende dat aanlegger vervolg(l
werd wegens zeventien diefstallen, waaronder verscheidene gepleegd met behnlp
van braak, inklimming of valsche sleutels·;
Overwegende dat hij door beschikking
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der raadkamer, na aanneming van verzachtende omstandigheden · wat de misdaden betreft, voor de correctioneele
rechtbank verzonden werd;
Dat het arrest steunend op artikel 65
van het Strafwetboek, een enkele straf
uitspreekt, daar de verschillende misdrijven « terzelfdertijd en met een zelfde
strafbaar inzicht werden gepleegd >> ;
Overwegende ecliter dat die straf, wat
de gevangzitting aangaat, een straf van.
vijf jaar niet mocht te boven gaan, krachtens_ artikelen 25, 63 en 65 van het Strafwetboek; dat het arrest desondanks den
aanlegger tot een straf van zes jaren gevangzitting veroordeelt en aldus de in het
middel aangecluide wetsbepalingen heeft
geschonden ;
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 bdslissing; kosten te dragen door den Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
5 Juli 1943. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. - VerslaggevM, H. De Wilde. Gelijkl~tidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Terinicourt, advocaat generaal.
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lo BEVOEGDHEID

8 Juli 1943,
EN

AANLEG.

BURGERLIJKE ZAKEN. SCRATTING VAN RET
GEDING DOOR DE PARTIJEN. ZONDER VOORWERP INDIEN ER EEN WETTELIJKEN GROND.SLAG TOT SCHATTING BESTAAT.

2o BEVOEGDHEID

EN

AANLEG.

BURGERLIJKE ZAKEN. RECRTSVORDERINGEN BEDOELD BI,J ARTIKEL 12 VAN RET BESLUIT VAN 20 SEPTEMBER 1940.- JAARLIJKSCRE RUURPR1JS OVERSCRRIJDT 2.500 FR.
BESLISSING VAN DEN VBEDERECRTER IN
EERSTEN AANLEG.

·wanneer een geding van dien aa·rd .is
dat het naar wettelijlcen grondslag lean
geschat tD01'den, beho01·t . het niet aan
de pnrtijen de schatting te doen overeen1comstig cwtilcel 33 de1· wet van
25 Manrt 1876.
·
2o De v1·ede1·echter doet uitsprctalc in
laatsten ctctnleg over de 1'echtsq;orderingen becLoelcl bi,j nrtilcel 12 van het besl~t'it vnn 20 Septembe·1· 1940, houclende
uitzorule1·lijlve en tijdelijlce bepalingen
in znlcen van h~ttwovereenlcomsten,
slechts in zoove1· het janrlijksch bearag
van den hutW1Jn:js 2.500 t1·anlc niet ove.rschr·ijclt (1).
·

1o

'·

(1) Artikel 12 van het besluit van 20 September 1940 werd gewijzigd bij besluit van
15 J uli 1943, art. 1:
VERBR.,

1943. -
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(AERTS,

•r.

VAN DYCK.)

ARRES'l'.

Gelet op het bestreden vonnis op
10 Maart 1941 gewezen door de rechtbank
van eersten aanleg te Antwerpen, zetelend' in graad van beroep;
Over het eenig middel tot verbreking :
schending van artikelen 12 van het besluit
van den secretaris-generaal van het ministerie van justitie, dd. 20 September 1940,
houdende uitzonderingsbepalingen van
tijdelijken aard in zake huurovereenkomsten ; 5 van de wet van 10 Mei 1940 ;
33 van de wet van 25 Maart 1876; 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na vastgeste1d te hebben dat de eisch
ertoe strekte, vermindering van huurprijs
te bekomen, beslist heeft dat het door
eischer tot verbreking aangetekende beroep niet ontvankelijk was om reden dat
eischer « oorspronkelijke aanlegger, in
zijn inleidende dagvaarding, zijn eisch
op min dan 1.000 frank geschat had en
alzoo den wensch uitgedrukt had dat de
eerste rechter in laatsten aanleg 1litspraak zou doen », als wanneer het vaststand dat de in de kwestieuze huurovereenkomst bepaalde huurprijs 225 frank
per maand bedroeg, dat de huur van de
overeenkomst meer dan een jaar was en
dat bijgevolg het jaarlijksch huurgeld
Il1eer dan 2..500 frank bedroeg, en als wanneer artikel 12 van het besluit van 20 September 1940 bepaalt dat de vrederechter
over de eischen tot vermindering van
huurgeld slechts in hoogsten aanleg uitspraak doet, indien het jaarlijksch bedrag van den huurprijs 2.500 frank niet
overschrijdt, en, · minstens, doordat het
bestreden vonnis niet voldoende gemotiveerd was, wat de onontvankelijkheid van
het beroep aangaat :
Overwegende dat de eisch ingesteld door
den aanlegger tegen den ·Verweerder v66r
den vrederechter van het kanton Berchem, bij exploot van 20 November 1940,
er toe strekte bevredigend te hooren verklaren het aanbocl van aanlegger om, ten
titel van huur, vanaf 1 December 1940,
de som van 125 frank per maand te betalen; en den achterstal, of 625 frank, bij
maanclelijksche afkortingen van 25 frank ;
Overwegende dat het vonnis van den
vrederechter vaststelt dat, ingevolge een
mondelinge overeenkomst, tusschen par. tijen gesloten v66r 1 September 1939, de
aanlegger van den verweerder een kwartier in huur had, tegen · den vrijs van
275 frank per maancl; dat echter, bij
mondelinge overeenkomst gesloten in de
maand Maart 1940, het verhuurcle verminderd werd met twee kamers en de huurprijs gebracht op '225 frank per maand,
vanaf 1 April 1940;
Overwegende dat de dagvaarding van
20 November 1940 in zich sloot dat de

-162huurovereenkomst, tusschen partijen v66r
1 September 1939 bedongen, nog in voege

was; dat het vonnis van den vrederechter
zulks impliciet aanneemt; dat, bijgevolg,
vastgesteld is dat de huurovereenkomst
voor meer dan een 'jaar gesloten was ;
Overwegende dat, luidens artikel 12,
alinea 2, van het besluit van den secre:
taris-generaal van het ministerie van jus- ,
titie dd. 20 September 1940, besluit houdende uitzonderingen van tijdelijken aard
in zake huurovereenkomsten, de vrederechter uitspraak doet in hoogsten aan,
leg, indien het jaarlijksche bedrag van
den huurprijs _2.500 frank niet overschrijdt;
.
Overwegende dat, in oasu, het jaarlijksche bedrag van den huurprijs 2.500 frank
overschreed; dat, dienvolgens, de vrederechter slechts in eerstEm aanleg mocht
uitspreken ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
het hooger beroep ingesteld tegen het
vonnis van den vrederechter niet ontvankelijk verklaart om de eenige reden
dat aanlegger, in zijn inleidende dagvaarding, den eisch geschat heeft op min dan
1.000 frank, en alzoo den wensch uitgedrukt heeft dat de eersten rechter in
laatsten aanleg uitspraak zou doen;
Overwegende dat, nopens de ontvankelijkheid van een hooger beroep, wanneer
er een schatting van den eisch door de
wet gedaan wordt, de beraming door de
partijen krachteloos is;
Overwegende dat, in oasu, volgens de
wet, de bepaling· van den aanleg afhangend was van het jaarlijksche bedrag van
den huurprijs ; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door te statueeren zooals
hierboven werd gezegd, de wetsbepalingen
in het middel ingeroepen heeft geschonden;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
ondernomen vonnis/; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden in
de registers van de rechtbank van eersten
aanleg te Antwerpen en dat melding ervan zal gedaan worden op den kant van
het vernietigd -vonnis; verwijst verweerder in de kosten ; verwijst de zaak
naar de rechtbank van eersten atmleg
te Mechelen.
8 Juli 1943.- 1e kamer.- Foo1'zittet·,·
H. Soenens, raadsheer waarnemend voorzitter. - Fm·slctggever, H. Fontaine. Gelijkluiclencle oonolusie, H. Eaoul Hayoit ·
de Termicourt,_ advocaat generaal.
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12 Juli 1943,

1° VERANTWOORDELIJKHEID

BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
- VERGOEDENDE INTERES'l'EN. - VERTREKPUNT. - BINDENDE BEOORDEEUNG DOOR DEN
.IlEOHTER,

2° BINDENDE BEOORDEELING VAN
DEN REOHTER. STR•AFZAKEN. SOHATl'ING VAN' DE SCHADE BINNEN DE GRENZEN
VAN DE -OONOLUSIE DER BURGERLIJKE PARTIJ.
-~ BINDENDE BEOORDEELING.
1 o In zaken van vf:!rantwoot·cle-lij kheicl,
die· zo1uler ovet·em~komst .is ontstaan,
bepaalcl cle reohter op binclencle wijze
het tijcltntnt van waar cle interesten van
veTgoedenclmt aard aanvanoen te loopen.,

(Bgl. Wb., artt. 1382. en 1153.)
2° Binnen cle perken van de oonol~tsie der
burgerlij lee partij beoot·deelt cle t·eohtet·
bindend de hoegrootheicl en de uitgestrektheicl van de cloor het misdrijf
vet·ooTzctakte sohacle.

(MYLEMANS, T. NAAMLOOZE VENNOOTSOHAP
« PATRIOTIC >> li;N DE GROOF.)
ARREST (UITTREKSEL).
Gelet op het bestreden arrest op 26 December 1942 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 97 der Grondwet, 1153, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek; eerste
onderdeel, doordat het bestreden arrest
aan derden verwee1'der verwijl-interesten
heeft toegekend sedert den datum van het
ongeval, en zulks op het bedrag van al de
sommen, volgens het arrest verschuldigd,
zonder de besluiten van eischer tot verbreking te beimtwoorden, waarin deze
staande hield dat de interesten op de geneeskundige onkosten slechts verschuldigd
waren van .af den ·dag. waarop het slachtoffer deze onkosten werkelijk betaald
had ; dat de interesten op de vergoeding voor tijdelijke werkonbekwaamheid
slechts verschuldigd zijn naar gelang de
salarissen, die aan het slachtoffer toekwammen, .zouden betaald geweest zijn,
indien het slachtoffer ze door zijn werk
had kunnen verdienen, en dat de interesten op de vergoeding voor bestendige
werkonbekwaamheid slechts verschuldigd
zijn sedert den datum der consolidatie
der gecapitaliseerde salarissen, d. i. sedert 22 Maart 1942, wanneer artikel 97
der grondwet gebiedt dat aile rechterlijke ·
beslissing gemotiveerd zou zijn; tweede
ondercleel, doordat het bestreden arrest
de kwestieuze interesten aan derden verweerder ·heeft toegekend van af den dag
van het ongeval, en aldus cleze interesten
heeft laten loopen op eene andere manier
dan door artikelen 1153, 1382 en 1383 bepaald wordt, wanneer, inderdaad artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schacle en interesten voortvloeiende uit het niet-uitvoeren van eene
verbintenis tot betaling van eene zekere
som, bestaat in de wettelijke interesten
welke beginnen te loopen van af den dag
der aanmaning om te betalen, en wanneer
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nit artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, die hein, die schade veroorzaakt, verplichten tot vergoeding, blijkt
dat interesten slechts gerechtvaardigd
zijn van af het oogenblik dat de vergoeding in het patrimonium van het slachtoffer had moeten komen; derde onderdeel,
doordat .het bestreden arrest minstens de
vraag onzeker heeft gelaten, op welke
rechtsbepaling of op welk rechtsbeginsel
het heeft gesteund om de interesten te
laten loopen, woals het heeft gedaan,
wanneer het aldus onmogelijk wordt voor
het Hof van verbreking de wettelijkheid
der bestreden beslissing na te ·gaan :
Over de eerste en derde onderdeelen :
Overwegende dat de rechter over den
grond de interesten sedert den dag van
het ongeval heeft toegekend om het aanvullend nadeel te vergoeden dat de dader
van het misdrijf veroorzaakt heeft door
de herstelling der schade te vertragen en
dat die interesten -waarvan sprake, aldus
in verband staan met den omvang zelf
van die schade ; dat de vaststelling van
den datum waarop ze moeten beginnen te
loopen van feitelijk{m aard is, en, evenals
de afrekei:J.ing van 't eigenlijke schade,
aldus van het bindend oordeel van den
rechter ten grond afhangt; dienvolgens
heeft mogen oordeelen zooals hij het gedaan heeft, dat het nadeel, dat de toekenning van die interesten moest vergoeden,
reeds bestond op den dag zelf van het
ongeval en niet alleen sedert de dntums
waarop de geneeskundige onkosten werkelijk betaald werden en waarop de salarissen - grondslag der vergoeding wegens
tijdelijke werkonbekwaamheid door
den det·den verweerder zouden ontvangen
geweest zijn, indien hij, ze door zijn
werk had kunnen verdienen, en ook niet
te rekenen van het tijdstip der consolidatie van de gecapitaliseerde salarissen
hoofdens bestendige werkonbekwaamheid ;
Overwegende dat de rechter over den
grond op voldoende wijze zijn beschikkend gedeelte heeft gemotiveerd door den
' aard van de vergoeding vast te stellen en
dat hij niet gehouden was de wetsbepaling of het rechtsbeginsel aan te duiden
welke hij toepaste ;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegger v66r liet
Hof van beroep niet staande gehouden
heeft dat de gerechtelijke interesten
slechts begonnen te loopen van af den dag
der aanmaning om te betalen; dat het
middel des aangaande als nieuw voorkomt en aldus niet ontvankelijk is;
Over het derde middel : schending van
artikelen 97 der Grondwet, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest de beslissingen van den
eersten rechter, betreffende de toe te pas-

sen sterftetabel en capitalisatie coefficient,
heeft bekrachtigc1, zonder voor die bekrachtiging een ander motiveering te geven dan dat de eerste rechter, betreffende
die punten, voldoende rekening had gehouden met hetgeen de billijkheid vereischt, wanneer artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, welke hier van
toepassing waren, bevelen dat gansch de
geleden schade, doch niets dan de geleden
schade, zou vergoed worden, en eene beslissing, welke alleen zou steunen op billijkheid uitsluiten en wanneer dus, het
uitsluitelijk inroepen van de billijkheid
eene onvoldoende motiveering uitmaakte,
om het recht van derden verweerder op
eene bepaalde schadevergoeding te verrechtvaardigen, des te meer daar dit
recht door de besluiten van eischer stellig
betwist werd :
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn beslissing in den zin der wet gemotiveerd heeft, door de eenige beschouwing
dat de eerste · rechter in de kens der
sterftetabel en der capitalisatie coefficient
zich heeft laten leiden door hetgeen de
billijkheid vereischt ;
Overwegende dat de rechter ten· gronde
zich slechts op de billijkheid beroept om
de gansche herstelling der door het slachtoffer wezenlijk geleden schade op het best
te verzekeren, daar de verschillende sterftetabellen en capitalisatie _ coefficienten
hem slechts als eenvoudige inlichtingen
konden dienen, en aan zijne vrije beoordeeling overgelaten w'aren; dat hij, alzoo,
bij voorkeur zekere sterftetabel en capitalisatie coefficient mocht raadplegen;
Dat zich te beperken bij de bewoordingen die het gebruikt heeft, het bestreden
arrest niettemin de uitgestrektheid van
het nadeel wettelijk vastgesteld heeft ;
wat tot het bindend oordeel van den rechter ten gronde behoorde-;
Dat het middel dien ten gevolge niet
kan aangenomen worden;
Om cUe redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt aanlegger tot de
kosten.
12 Juli 1943. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter .. - Verslaggeve1·, H. Istas. - Gelijlclu·iclencle oonolusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

2e

KAMER. -

MIDDELEJN

TOT

12 Jnli 1943.
VERBREKING.

STRAFZAKEN. MIDDEL GESTEUND OP EEN
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING. MIDDEL MIST FEITELIJKEN
GRONDSLAG.

111ist feit.elijlcen g1·onclslag het miclclel flat
ste1mt op een onjuiste jtitlegging van cle
bestreclen beslissing.
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(KOCH, T. EYKING.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 12 Fe·
bruari 1943 gewezen door bet Hof van
1
beroep te Br Jssel ;
Aangaande de openbare vordering :
Over het eerste middel gesteund op de
schending van artikel 97 der Grondwet,
doordat het bestreden arrest, zich ii:J. de
verplichting bevindende de draagwijdte
te beoordeelen een onderhandsche akte
op 14 Mei 1942 tusschen eischer in verbreking en zijn verhuurder, den beer
Van den Eynde gesloten, begint met gezegde akte als een echte en zuivere ruiling te beschouwen, en verder schijnt aan
te nemen dat de vijf « gemet J> weide aan
eLscher in verbreking als een vergoeding
werden toegestaan, dan wanneer er tusschen die twee verklaringen tegenstrijdigheid bestaat, en bijgevolg de rechtvaardiging der strafrechtelijke beslissing
op strijdige redenen berust wat met afwezigheid van re<:lenen gelijkstaat :
Overwegende dat aanlegger beticht was
te Lilloo, den 12 Augustus 1942, vruchten
te velde, ofwel van zelf uitgekomen of
gepoot plantsoen, namelijk 51.813 bloemkolen, behoorende aan Joam1es Eyking,
kwaadwillig te hebben afgesneden of verwoest;
Overwegende dat, om zich te verdedigen, aanlegger aanvoerde dat bet land
waarop Eyking zijne bloemkolen had geplant, hem verhuurd geweest was door
den beer Van den Eynde en dat bet
in de uitvoering van zijn recht van huurling was dat. hij het land doen beploegen
had; dat, om zijn gezegden te staven, bij
een onclerbanclsche akte overlegde tusschen hem en zijn verbuurder op 14 Mei
1942 gesloten, door dewelke. Van den
Eynde bern een weide in buur gaf, in
vervanging voor een perceel bouwland
in buur genomen door hem;
Overwegende dat aanlegger beweerde
dat de overeenkomst welke deze akte
vaststelt niet voor doel had hem een stuk
weicle in buur te geven in vervanging van
het land door Van den Eynde een tweede
maal aan Eyking verbuurd, maar dat bet
enkel voor doel had bern een ·vergoeding
toe te kennen voor de berooving van bet
land in het verleclen ;
Overwegencle dat het arrest deze akte
verklam;t als een vervanging vaststellencle van de weicle verhuurd in plaats
van het land door Ely king beplant; maar
dat het arrest daaraan toevoegt, dat :
« zelfs indien de vijf cc gemet » weicle hem
als vergoeding werden toegestaan door
Van den Eynde, Koch nog niet gerechtigd ;was te handelen tegenover Eyking,
zooals hij gehandeld heeft, te meer daar
Eyking een derde bleef bij cle transactie
tnsschen Van den: Eyncle en Koch » ;

Overwegencle dat die tweede verklaring
van gezegde akte slechts aangeduid is in
ondergeschikte orde ; voor het geval dat
men de eerste verklaring zou verwerpen;
dat zulke wijze van redeneeren geen tegenstrijdigheicl in de rechtvaardiging der
strafrechterlijke beslissing bevat, en dat
het middel feitelijken groncl mist;
Over bet ·tweede middel gesteund op de
schencling van artikelen 535 van het Strafwetboek, en 97 der Grondwet, doordat het
bestreden arrest, ten einde de toepassing
der · bij artikel 535 van het Strafwetboek
voorziene straffen· te rechtvaardigen, nopens de twee onderdeelen van zijn alternatieve verklaring laat gelden, dat eischer
in verbreking niet gerechtigd was tegenover de burgerlijke partij Eyking te handelen zooals hij gehandeld heeft, doordat,
bijzonder betreffend den tweeden tak der
gezegde verklaring, bet bestreden arrest
het beweerde kwaadwillig opzet van den
eischer in verbreking laat voortvloeien uit
de bovengemelde overwegingen, en daarbij
voegt dat het kwaadwillig opzet cc des te
klaarder op den voorgrond treedt daar
Eyking aan de rijkswacht heeft verklaard
dat hij Koch gewaarschuwd heeft terwijl
hij cle verwoesting van de beplanting deRCl
uitvoeren; Koch die daar in den omtrek
was heb ik gezegd dat ik naar de gendarmerie zou gaan om klacht tegen hem in te
clienen ; deze is mij daarop beginnen uit te
lachen >J ; dan wanneer het bij artikel 535
van . het Strafwetboek gestrafte misdrijf
het kwaadwillig opzet onderstelt, en bet
bier dus niet geldt objectief te weten of
eischer in verbreking gerechtigd was te
handelen zooals hij gehandelcl heeft maar
alleen op subjectieve wijze of l{ij gemeencl heeft binnen de perken zijner rechten te . blijven ; en dan wanneer in de
twee<:le alternatief, noch de vermelde
overwegingen, noch de omstandigheid dat
cle verklaringen en de bedreigingen van
de burgerlijke partij eischer in verbreking hebben doen lachen, van dergelijk
kwaadwillig opzet doen blijken :
Overwegende dat bet bestreden arr·est
geenszins zegt dat uit de verklaringen
gegeven van de akte van 14 Mei 1942 het
bewijs vloeit van het kwaadwillig opzet
van aanlegger; dat het arrest er zich bij
vergenoegt te zeggen, dat daaruit blijkt
dat aanlegger niet het recht had te handelen jegens Eyking zooals hij het gedaan
heeft; dat het arrest de , verklaringen
geeft en er het besluit van afieidt enkel
om het middel van aanlegger, in zijn
conclus1en aangevoerd en volgens hetwelk
hij in de perken van zijn recht was gebleven te weerleggen; dat het arrest slechts
nadien het kwaaclwillig opzet van aanlegger vaststelt en ervan een bewijs vinclt in
het feit dat aanlegger Eyking uitgelachen
heeft wanneer deze aankoncligde dat hij
klacht bij de gendarmerie zou inclienen;
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Overwegende dat het bestreden arrest
dam·door het bestaan van het kwaadwillig opzet, beoogd in artikel 535 van het
Strafwetboek op voldoende wijze heeft
vastgesteld; dat het middel niet gegrond
is;
Overwegende, voor 't overige (zondeT
bel.ang);

Aangaande de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept en dat het Hof er
geene van ambtswege opwerpt;
Om deze redenen, het Hof verwerpt c1e
voorziening ; · verwijst aanlegger in cle
kosten.
·
12 Juli 1943.- 2".kamer.- Voorz·itter,
H. Hodi.tm, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm-slaggever, H. Fontaine. Gelijlclttidenae conclttsie, H. Roger Janssens c1e Bisthoven, aclvocaat generaal.
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12 Juli 1943.

VERBREKING. - MIDDELEN AMBTSHALVE
OP TE WERPEN. - STRAFZAKEN. - VoORZIENING VAN BEKLAAGDE. - 0NWETTELIJKHEID DIE GEEN NADEEL TOEllRENGT AAN DEN
EISCHER. - GEEN MipDEL WORD'l' AMBTSHALVE OPGEWORPEN,
Op de voorziening van belclaagde gaat het
Hot ambtshalve slechts in op de onwettelijkheden- va-~• cle bestreden beslissing
d·ie den ei11cher nadeel toeb?·engen.
'

(SERNEELS, 'l'. VAN EGDOM.)
ARREST.
Gelet op de voorzieningen gericht tegen
het arrest op 17 Maart 1943 geveld door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat het bestreden arrest
geen onwettelijkheid behelst, die aan aanlegsters schade zou berokkenen en aan
het Hof de plicht l'iOU opleggen 'een middel ambtshalve op te werpen;
Overwegende dat de uitgesprokene straf
de door de wet bepaalde straf niet overtreft; dat de substantieele en op straf
van nietigheid voorgeschrevene rechtsvormen werden nageleefd ;
Om deze redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt aanlegsters tot
de kosten.
12 Juli 1943. - ze kamer. - VoMzitter
H. Hodi.tm, raadsheer waarnemend voor~
zitter. - Verslaggever, H. De Wilde. Gelijklttidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

YACANTIEKAMEB.. -

28 Juli 1943.

HUUROVEREENKOMST .. - LANDELIJKE
EIGENDOMMEN. - ARTIKEL 1774, LAATSTE
ALINEA, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. BEPALING DIE VREEMD IS AAN DE OPZEGGING
GEGEVEN OVEREENKOMSTIG AR'l'IKEL 1775.
De voTmvere·ischten WU!a?·aan, lttidens artilcel 1774, laatste. alinea, va-~• het Bttrgerlijlc, Wetboelc, de overeenlcomst is
on.clerworpen 1.oaarb-ij partijen een einde
stellen aan de loopende pachtovereenkomst van ee?u lanaeigenclom, zijn
v?'eemd c~an de 01Jzegging gegeven overeenlcomstio artilcel 17'75.

(DEGARD, T. HAUSMANNE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 17 December 1941 door de rechtbank van eersten aanleg te Hoei, zetelend als rechter
van beroep van de door de vrederechter
gewezen voi:missen;
Over het eenig middel tot verbreking :
schending van de wet van 24 Juli 111:1!1
artikel 3, tot vrijwaring van de re~htt>l;
der wederopgeroepen burgers ; van artikel 97 c1er Grondwet, van artikelen 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek over de bewijskracht .der conclusies ·
van artikel 1774 van het Burgerlijk Wet~
hoek, laatste alinea (wet v. 7 Maart 1929
art. 6) ; van artikelen 2261, 2262 en 226J
van het Burgerlijk Wetboek; van artikelen 1775, in 't bijwnder alineas 1 4 en 6
en 1776, alinea 1, van het BurgerllJk Wet~
boek (wet v .. 7 Maart 1929, artt. 7 en 8) ;
Eerste onderdeel, doordat het bestreden
vonnis, , door te beslissen dat de aanleggers in verbreking geldig aan het voorc1eel van artikel 3 der wet van 24 Juli
1939 verzaakt hadden door de handelingen
van een hunner en omclat, naar beweercl
werd, het te laat was om zich op die wet
te beroepen en om cle geldigheid van de
gegeven opzegging te betwisten, nagelaten
heeft de conclusies van de aanleggers in
verbreking te beantwoorden die om te
bewijzen dat de overeenkomsf. bet~·effende
cle vergelijking van de verschuldigde
pachtgelden met de waarde van de verbeteringen welke door den verhuurder van
cl~n pa~hte~. waren afgekocht, geen gelc1Ige stilzWIJgende of uitdrukkelijke verzaking kon uitmaken, waardoor het voordeel van de wet van 24 Juli 1939 niet
~eer kon ingeroepen worden, noch een
emde te stellen aan de pacht op 1 Mei
1942, deden. gelden dat een stilzwijgende,
z~lfs een mtdrukkelijke uitsluiting geen
mtwerksel kon hebben bij gebrek aan
de f?rmaliteiten welke bepaald zijn bij
c1e emdbepaling·en van artikel 1774 van
het Burgerlijk Wetboek;
« Op het eerste middel : door aan den

,
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welke hij gemaakt had, heeft de pachter wet del. 24 Juli 1939 geschonden heeft, en
stilzwijgend verzaakt aan het. recht om dat, anderzijds, de .andere door het vonnis
het voordeel van de wet dd. 24 Juli 1939 ingeroepen redenen, eveneens in de andere
onderdeelen van het middel bestreden
in te roepen ; ...
>> Overwegende dat de eindbepalingen
worden;
van artikel 1774 van het Burgerlijk WetDerde onderdeel, doordat de bestreden
boek, die van openbare orde zijn, bepalen beslissing, tot rechtvaardiging van de
dat een pachter niet mag overeenl,wmen weigering om den aa:rilegger in verbreking
om bij vervroeging een einde te maken het voordeel van de wet dd. 24 Juli 1939
aan de pacht tenzij bij inachtnehting van te laten 'genieten en om dezen ·1aatste te
zekere formaliteiten, daar waar een uit- veroordeelen om de gehuurde plaatsen ten
drukkelijke wilsuiting niet kan volstaan, laatste op 1 Mei 1942 ter beschikking te
kan een stilzwijgende kennisgeving a for- stellen van de verhuurders, datum waartiori geen uitwerksel hebben »;
voor dezen op 9 Maart 1940 opzegging
Dan wanneer de rechter dit verweer- hadden gedaan, zonder de bevestiging te
middel moest beantwoorden en zeggen of betwisten welke door den aanlegger in
artikel 1774 van het Burgerlijk Wetboek verbreking in conclusies werd gedaan, te
in fine, al dan niet invloed kon hebben weten, dat hij van 26 Februari 1940 tot
op (le geldigheid en de doeltreffendheid 15 Augustus 1940 gemobiliseerd was gevan de verzaking welke hij vaststelt, en weest, vaststelt (( dat hij (aanlegger in
O:at, aldus de bestrooen beslissing arti- verbreking) op 2 November 1940 zonder
kel 97 der Gro:ridwet geschonden heeft eenig voorbehoud, de vervroegde regeling
omdat het niet overeenkomstig dit artikel aannam bij vergelijking van de vergoegemotiveerO: is, alsook artikelen 1317, . ding welke hem toekwam wegens het
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet- maken van weilandeu· en waarvan het
boek nopens de bewijskracht der conclu- bedrag bij gemeenschappelijk akkoord
sies die dit hierboven aangehaald ver- tusschen Louis Hausmanne en hem was
weermiddel aanvoerden, en 3 der wet van bepaald geweest », en daaruit af!eidt cc dat
24 Juli 1939, en 1774 van het Burgerlijk <lit feit aileen .zou volstaan om te bewijWetboek, laatste alinea, dan wanneer, zen dat partijen toen de pacht als geldig
anderzijds, de . andere door de bestreden verbroken beschouwden en dat zij zich
beslissing ingeroepen rooenen in de vol- in den wettelijken termijn van opzegging
gende onderdeelen van dit middel bestre- bevonden », dan wanneer dergelijke beschouwingen van geener waarde zijn om
den worden ;
Tweede onderdeel, doordat de bestrooen de toepassing der wet van 24 Juli 1939,
beslissing de verzaking aan het recht om artikel 3, van de hand te wijzen, daar de
het voordeel van· de wet dd. 24 Juli 1939 omstandighe'id, dat de pacht door de gein te roepen hierin vindt dat de aanlegger geven opzegging wettelijk verbroken werd
in verbreking, toen gemobiliseerd, zich in en dat partijen zich op 2 November 1940
zijn woonplaats bevond, wanneer de deur- in den wettelijken termijn van opzegging
waarder zich aldaar aanbood, en de aan- bevonden, dit ter oorzake van die opzegzegging (der opzegging) heeft ontvangen ging, niet kan verhinderen dat de termijn
zoowel voor zichzelf als voor zijn echtge- van die opzegging gestuit werd van
noote, en in het feit dat hij' zijn hoed a- 9 Maart 1940 tot 15 Augustus 1940, zoodat
nigheid van gemobiliseerde, noch op dat de motiveering de bewijskracht der conoogenblik, noch later, bij de verhuurders, clusies schendt (Burg. Wetb., artt. 1317,
die het mogelijk niet wisten, heeft doen 1319, 1320 en 1322) en tevens artikel 3 der
gelden, dan wanneer de wet van 24 Juli wet dd. 24 Juli 1939 waarvan zij de toe·
1939 haar toepassing niet doet afhangen passing weigert bij beschouwingen welke
van de voorwaarden dat de gemobiliseer- gelijk staan met een ontstentenis van rede zich gedurende de mobilisatie niet in denen, alsook artikel 97 der Grondwet,
zijn woonplaats .bevindt of dat hij aan en dat, anderzijds, de andere bij de bederden, en inzonderheid aan zijn verhuur- streden beslissing ingeroepen redenen in
der, zijn hoedanigheid van gemobiliseerde de andere deelen van het middel eveneens
·
heeft doen kennen, en dat bijgevolg, het bestreden worden;
bestreden vonnis, uit het niet vervullen
Vierde o~erdeel, doordat de bestreden
dier voorwaarden niet mocht af!eiden dat beslissing b weert dat hij die zich op een
aan het inroepen van deze wet verzaakt recht beroe t dit laatste zonder verwijl .
werd en de toepassing van een wet van moet doen gelden en als te laat ingeroe- I
publieke or(le niet mocht doen afhangen pen en, bijgevolg, als niet geldig bevan voorwaarden welke die wet niet heeft schouwt de beweringen door de aanlegvoorzien en welke ook niet onrechtstreeks gers in verbreli:ing op 9 Mei 1941 geuit
bU het vonnis kunnen voorzien worden (tegen de opzegging welke op 9 Maart 1940
door te beslissen dat hun -niet verwezen- gedaan werd voor 1 Mei 1942), op een
lijking een verzaking uitmaakt aan het oogenblik waarop de oorspronkelijke aanvoordeel van dergelijke wet, zoodat de leggers, bedrogen door de houding van de
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aanleggers in verbreking, een nieuwe
pacht hadden gesloten, dan wanneer, bij
ontstentenis van bijzondere regelen betreffende den termijn gedurende denwelke
het voordeel der wet van 24 Juli 1939 mag
worden ingeroepen, het recht der aanleggers in verbreking om zich op die wet te
beroepen, inzonderheid op haar artikel 3,
moest worden erkiomd zoolang het niet
verjaard was, te weten bij het verstrijken
van den gewonen termijn van dertig jaar,
en dat, aldus, de bestreden beslissing artikelen 2261, 2262 en 2264 van het Burgerlijk W etboek, en artikel 3 der wet van
24 Juli 1939 heeft geschonden, wet die
geen enkelen bijzonderen termijn voorziet
binnen denwelke haar toepassing moet
worden ingeroepen om zich te kunnen
beroepen op de rechten welke ze voorziet,
en dat, anderzijds, de andere redenen der
bestreden beslissing eveneens door. de
voorziening bestreden worden;
Vijfde onderdeel, doordat de bestreden
beslissing, uitspraak aoende in zake stuiting van den termijn . van opzegging
krachtens de wet van 24 Juli 1939,_ opzegging waarbij een einde wordt gemaakt
aan een pacht, en verklarende te steunen
op den geest der wet, niet aanneemt,
alhoewel zij in de zaak geenszins het
bestaan vaststelt van een overeenkomst
in de vormen van artikelen 1775, vierde
alinea, en 1774, laatste alinea, van het
Burgerlijk Wetboek, dat de huurder «de
geldigheid van de opzegging kan betwisten tot bij het verstrijken van de pacht JJ,
termijn « gedurende denwelke de eigenaar.
een huurder moet kunnen zoeken die hem
bevalt JJ, dan wanneer de pacht, bij ontstEmtenis van een overeenkomst waarbij
van de. hooger aangeduide vormen wordt
afgeweken, krachtens artikel1775 van het
Burgerlijk Wetboek op straf van nietigheid slechts eindigt door een opzegging
bij deurwaardersexploot of bij aangeteekend schrijven, twee jaar v66r het verstrijken der pacht zonder dat aan den
huurder een termijn is voorgeschreven
om de geldigheid van de opzegging te betwisten en, integendeel, bij artikel 1776,
alinea 1, van het Burgerlijk Wet]Joek
voorzien is dat, bij gebreke van een geldige opzegging er, bij den afioop van de
vroegere pacht, een nieuwe pacht ingaat
en <)an wanneer het recht om de geldigheid van de opzegging dd. 9 Maart 1940
te betwisten slechts na dertig jaren verjaart, de bestreden beslissing aldus schendende : artikelen 1775, inzonderheid alineas 1, 4 en 6, en 1776, alinea 1, van het
Burgerlijk Wetboek, artikel 1774, laatste
alinea, .van het Burgerlijk Wetboek (aangeduid voor zooveel als noodig), artikelen '2261, 2262 en 2264 van het Burgerlijk
Wetboek, en 3 der wet van 24 Juli 1939 :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de aan den· rechter

gestelde vraag deze was : 1 o of de opzeg·
ging welke, overeenkomstig het nieuw artikel 1775 van het Burgerlijk Wetboek,
op 9 Maart 1940, voor 1 Mei 1942 gedaan
werd van de op 20 October 1932 door partijen gesloten pacht, goed en geldig was
en haar uitwerksels moest hebben ov
1 Mei, ofwel 2° of, daar de aanlegger van
26 Februari tot 15 Augustus· 1940 weder
opgeroepen werd, de termijn, krachtens
artikel 3 der wet van 24 Juli 1939 slechts
beginnen loopen had vanaf 16 Augustus
1940 om uitwerksel te hebben op 1 Mei
1943, of zelfs, 3° of de aanleggers het
recht niet hadden het voordeel van het
besluit van 26 November 1940, waarbij de
pachten worden verlengd tot op den tweeden verjaardag van den voor het vertrek
vastgestelde datum, die volgt op den dag
waarop den oorlogsti.id een einde neemt,
te genieten;
Overwegende dat de verweerders staande hielden dat de aanleggers verzaakt
hadden zieh op de wet van 24 Juli 1939
te beroepen ;
Overwegende dat de aanleggers antwoordden door de eindbepaling van artikel 1774 van het Burgerlijk Wetboek in
te roepen, luidens dewelke partijen aan
de loopende pacht een einde kunnen rnaken, op voorwaarde dat hun . akkoord
wordt vastgesteld bij een authentieke
akte, of bij een verklaring op omJervraging afgelegd .v66r den vrederechter van
het kanton waar het goed gelegen is;
Overwegende dat deze bepaling met de
zaak geen verband heeft, en dat de rechter op dat punt zijn beslissing heeft gemotiveerd· door te zeggen « dat het vaststaat
dat het hier over .een pacht gaat waarvan
de duur bij overeenkomst bepaald werd
op negen jaren te rekenen va:naf 1 Mei
1933, en waarvoor ten laatste op 30. April
1940 opzegging moest gedaan worden JJ,
en door vast te stellen << dat Louis Hausmanne op 9 Maart 1940 aan de echtgenooten Degard opzegging had gedaan voor
den 1n Mei 1942 JJ;
Dat het vonnis dus zonder dubbelzinnigheid beslist dat de toepasselijke wetsbepaling niet artikel 1774, laatste alinea,
van het Burgerlijk Wetboek is doch artikel1775, eerste alinea, va:n hetzelfde Wetboek;
Dat, bijgevolg, de conclusies juist werden beantwoord en dat aldus het middel
in zijn eerste onderdeel gesteund op de
schending van artikel 97 der Grondwet,
in feite niet opgaat;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het bezwaar zeker zou
gegrond zijn zoo alleen moest rekening
gehouden worden met de letterlijke beteekenis van de door den rechter gebruikte
bewoordingen ;
Doch overwegende dat, wanneer die bewoordingen in verband gebracht worden
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met den samenhaug der bestreden besUssing en met de feitelijke vaststellingen
die voorafgaan, het dan opvalt dat die
gehekelde reden niet de onduidelijke beteekenis heeft die de aanleggers eraan
geven;
Overwegende clat, wanneer de rechter
zegt « dat partijen het alsdan z66 opvatten dat de pacht geldig verbroken was
geweest ll, hij wil zeggen· dat de opzegging
zooals ze door den rechtvoorganger der
verweerders gedaan werd, 't is te zeggen
voor den 1n Mei 1942, regelmatig en geldig
was, en dat wanneer hij daarna vermeldt
<< dat partijen alsdan (op 2 November
1940) achtten dat zij zich in den wettelijken termijn van opzegging bevonden ll,
hij wil zeggEm dat beide partijen aannamen dat de in loop zijnde opzeggingstermijn de wettelijke termijn was, 't is
te zegge1i de termijn van twee jaar vanaf
den dag van de gedane opzegging ;
Overwegende dat het middel in ,zijn
derde Oll{lerdeel, steunende op een onjuiste interpretatie van het bestreden
vonnis, in rechte niet <mgaat;
Overwegende dat in de onderstelling
dat het middel in zijn tweede, vierde en
vijfde onderdeel gegrond is, het toch moest
verworpen worden als van belang ontbloot
zijnde omdat het de verbreking van het
vonnis niet kan met zich brengen ;
Overwegende, inderdaad, dat de redenen welke het bestrijdt overbodig zijn;
Overwegende dat het beschikkencl gec1eelte gewettigd blijft door de beschouwing dat Degard op 2 November 1940 zonder eenig voorbehoud de vervroegde regeling bij vergelijking aannam van de vergoeding die hem toekwam wegens het
maken van weilanden en waarvan het
bedrag bij gemeenschappelijk akkoord
tusschen Louis Hausmanne en hem· werd
bepaald, en door de bindende beoordeeling
dat clit feit alleen in zich sluit dat de
gemobiliseerde aan het inroepen van (len
te zijnen voordeele gevestigden uitzonderlijken maatregel verzaakt heeft;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten en tot de vergoeding van
150 fralik jegens de verweerders.
28 Juli 1943.- Vacantiekamer. - Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggevm·, H. Vitry. Gelijklu.idende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicom't; advocaat generaal.
Pl.; HH. Veldekens en Resteau.

SLUIT DA1' DEN TOEGANG T01' DE BETEELDE
GRONDSTUKKEN EN DE VELDWEGEN REGELT. TOEKENNING VAN DE BEVOEGDHEID AAN DE
POLITIERECH1'BANKEN. - 0NWETTELIJKE BEPALING.
1 o In zoover het den toegang tot de beteelde grondshtkken en (le veldwegen
regelt, en in zoover .het co1·rectionee.Ze
straffen stelt tegm~ de ove1·treding van
die regeUng, is het beslttit van 25 JU1J,i
1942, gen.ornen (loo1· de sec1·etar·issen"
generaal vwn (le rniniste1'ies van binnenlandsche zaken en vo!Tcsgezonclheid, van
landbottw en voerlselvoo·rziening, wetteUjk. ·
2° De bepaling van artikel 4 van het besluit V(tn 25 hmi 1942 hmtclende 1·egeling
van den toegiJJng tot de beteelde · fJ1'oiulstttlclcen en de veldwegen, waa1·bij aan
de politierechtbank (le kennisneming
worclt opgednwen V(IA~ feiten gestratt
met oorrectioneele straffen, valt buiten
de beroepstoerkzaamheden eigen aan de
secretarissen-generaal, (lie ze hebben
uitgevaarclig(l, en is derhalve onwettelijk.

(PROCUREUR DES KONINGS TE NI.JVEL,
T, HENNA U'l' EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op de bestreden vonnissen op
12 December 1942 door de correctioneele
rechtbank te Nijvel, zetelend in graad
van hooger beroep gewezen, in de zaken
sub n18 214 tot 231 op de rol van het Hof
ingeschreven ;
L Wat de voorzieningen betreft gerieht
tegen Giordano en Feletto (nr 215), Are
(nr 220) en Broos (nr 224) :
Overwegende dat de bestreclen vonnissen, waarbij de verweerders veroordeeld
werden, bij verstek gewezen zijn; dat de
voorzieningen dd. 21 December 1942, ingediend werden alvorens de gewone termijn
om verzet te doen verstreken was; dat ze
dus niet loiJ.tvankelijk zijn (Wetb. van
Strafv., art. 413; wet van 9 Maart 1908,
art. 3);
·
IL Wat de tegen de andere verweerders
gerichte voorzieningen betreft :
Overwegende dat op de dDor den aanlegger opgeworpen vraag . de bestreden
vonnissen in dezelfde bewoord.ingen zijn
opgesteld en door hetzelfde middel bestreden worden; dat die voorzieningen
clus verknocht zijn ~n dienen samengevoegd;
.
Over het eenig middel : schending der
wet "~;an 10 Mei 1940 en inzonderheid arVACANTIEKAMER. 28 JuJi 1943.
tikel 5 dier wet, en van de wet van 7 September 1939 en inzonderheid artikel1 dier
1° OORLOG.
TOEGANG TOT BETEELDE wet, doordat de vonnissen zeggen dat het
GRONDSTUKKEN EN VELDWEGEN. - STRAF- · besluit der secretarissen-generaal. dd.
BEPALINGEN. - WETTELIJKHEID.
25 Juni 1942 niet het karakter van een
2° 00RLOG .. - MISDRI.JF TEGEN RET BE- wet heeft; dat, bijgevolg, cle aan de be-
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klaagden ten laste gelegde feiten niet het
karakter hebben van een wanbedrijf, aldus aan de secretarissen-generaal der
ministeries de macht ontzeggende wetten
te maken en straffen voor te schrijven,
dan wanneer hun een zekere wetgevende
macht is toegekend, inwnderheid <<de
macht om maatregelen te treffen die,
alhoewel van administratieven aard, in
den breeden zin van het woord, in gewonen tijd slechts door den wetgever
mogen genomen worden 11 :
·Overwegende dat de verweerders v66r
de politierechtbank van het kanton Nijvel werden gedaagd om : A) in overtreding met artikelen 11 en 88, 4°, van het
Landelijk Wetboek te hebben nageoogst;
B) het besluit van 25 Juni 1942, houdende
reglementeering van den toegang tot de
beteelde gronden en de veldwegen om het
behoud der oogsten en der vruchten van
den grond te verzekeren, te hebberi overtreden ; 0) de eerste ·verweerster, dar enboven, niet voorzien geweest te zijn van
haar kaart van eenzelvigheid en inschrijving in de bevolkingsregisters (art. 4 van
het kon. besl. van 6 Februari 1919 verbonden aan art. 6 der wet van 2 Juni 1856) ;
Overwegende dat ·uit de bindende vaststellingen van den rechter· blijkt dat de
betichtingen A en B uit een en hetzelfde
feit voortspruiten dat tevens voorzien is
bij het Landelijk Wetboek, waarbij het
met een politiestraf wordt beteugeld en
bij het hierboven aangeduid besluit dd.
25 Juni 1942, waarbij het met con·ectioneele straffen wordt bestraft;
Overwegende dat de bestreden vonnissen de verweerders veroordeelen wegens
de feiten A en 0 ;
Dat die voril).issen, steunende hierop dat
de wet van 10 Mei 1940 aan de secretarissen-generaal der ministeries de wetgevende macht niet verleent, en dat geen
straf kan worden ingevoerd of toegepast
dan uit kracht van de wet, beslissen dat
het besluit van 25 Juni 1942 niet het
karakter van een wet heeft; dat de aan
de verweerders ten laste gelegde feiten
dus niet als· wanbedrijven kunnen om-schreven worden, en bijgevolg, de dagvaarding en al wat volgt, betreffende de
sub litt. B. aangehaalde betichting vernietigen;
'
Overwegende dat bovenbedoeld besluit
genomen werd door den secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandsche zaken en volksgezondheid, en door
den secretariscgeneraal van het ministerie
van landbouw en voedselvoorziening · dat
cUt besluit, voor wover het den toe'gang
tot de beteelde gronden en de veldwegen
regelt om het behoud der oogsten en der
vr~lChten van den grond te verzekeren, en
voor wover het de overtreding die bepalingen met correctioneele straffen beteugelt, binnen het kader valt van de mach-

ten welke aan de secretarissen-generaal
werden toegekend door artikel 5 der wet
van 10 Mei 1940; dat de in dat besluit
behandelde stof in de bevoegdheidligt van.
de departementen van de secretarissengeneraal die het besluit hebben onderteekend; dat de maatregelen welke het voorschrijft de voile doeltreffendheid beoogen
van de bepalingen der wetten en der reglementen betreffende de voedselvoorziening van de bevolkiilg ;
Doch overwegende dat het besluit van
25 Juni 1942 zich niet beperkt bij die
reglementeering en bij de vaststelling
dezer straffen; dat het in zijn artikel 4,
alinea 2, beschikt dat << de vrederechter
van deze wanbedrijven kennis neemt >> ;
Overwegende dat deze beschikking,
waarbij aan den politierechter de kennisneming wordt opgedragen van met correctioneele straffen beteugelde feiten, de regelen nopens de bevoegdheid en nopens
de rechterlijke inrichting in strafzaken
raakt ; dat ze vreemd is aan de beroeps~
werkzaaniheden welke eigen zijn aan de
twee secretarissen-generaal van wie ze
uitgaat, werkzaamheden die, luidens de
wet van 10 Mei 1940, niet aileen de bron
doch ook de beperking hunner bevoegdheid uitmaken;
Dat, dienaangaande, het bestreden arrest dus onwettelijk is en dat, bijgevolg,
de politierechter in eersten aanleg en de
correctioneele rechtbank in graad van
hooger beroep onbevoegd waren om zich
uit te spreken over het bestaan van het
s~tb litt. B ten laste der verweerders gelegd wanbedrijf; dat zij het dus ook waren wat de betichting A betreft, die op
hetzelfde feit gesteund was;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ingediend in de zaken sui}
nis 215, 220 en 224 en laat de er aan verhouden kosten ten laste van den Staat;
voegt de andere voorzieningen samen;
verbreekt de bestreden vonnissen, behalve
wat de veroordeeling betreft welke tegen
de eerste verweerster wegens overtreding
van het koninklijk besluit del. 6 Februari
1919 wera uitgesproken; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der rechtbank van
eersten aanleg te Nijvel en dat melding
ervan zal gemaakt worden op den kant
der vernietigde vonnissen; veroordeelt de
verweerders tot de kosten ; verwijst de
zaak naar de correctioneele rechtbank te
Brussel uitspraak doende in eersten aanleg.
28 Juli 1943.- Vacantiekamer.- Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkl~tictende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

170 VACAI:<TIEJKAMBJR. -

28 JuJi 1943.

lO OORLOG. -

BOERENWACHT. - REGELING
VAN DE OPEISCIDNGEN DOOR DE BURGEMEESTERS EN STRAFBEPALINGEN. - WETTELIJKHEID.
zo OORLOG.- BoERENWAQHT.- OvERTREDING. VAN RET BESLUIT BETREFFENDE DE OPEISCHINGEN DOOR DE BURGEMEESTEHS. TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID AAN DE POLITIERECHTBANK. - 0NWETTELIJKE BEPALING.

1o In zoovet· het de opeisohingen t·egelt,
die te verriohten zijn cloor de bu1·ge_meeste1·s ten einfle de vrijw'illige boeren-wcboht aan te vullm~, en in zoover het
oorreotioneele stt'affen stelt tege<n de
overtredingen van die bepalingen, is het
besluit van 4 A~bfl'lbstus 1941, genomen
floor de secretarissen-genet·aal van binnenlanflsohe zaken en vollcsgezondheid,
van lanflbouw ·en voedselvoorziening,
wettelij lc.
·
De bepaling van a1·tikel 5 van het beslwlt van 4 A~bgust~bs 1941, bet1·ejJenfle
de otJeisohingen te .floen floor fle burgemeesters ten einde de vrijwillige boerenwaoht aan te m~llen, waarbij de lcennisneming van feiten gestraft met C01'1'eotioneele st1·ajJen aan de politiereohtbanlc worflt opgedragen, valt buiten de
beroepswerkzaamheifl eigen aan fle seo1·etarissen-uene1·aal die ze h.ebben uitgevaardigd, en is derhalve onwettelijlc.

zo

(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL, T. ROCH
EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op de bestreden vonnissen op
12 December 1942 door de correctioneele
rechtbank te Nijvel zetelend in graad van
hO'oger beroep gewezen in de zaken s~bb
nis 232 tot 237 op de rol van het Hof
ingeschreven;
Overwegende dat die vonnissen, die in
dezelfde bewoordingen zijn oPgesteld,
door hetzelfde middel bestreden worden ;
dat de voorzieningen dus verknocht zijn
en dienen samengevoegd ;
Over het eenig middel : schencling der
wet van 10 l\IIei 1940 en inzonderheid artikel 5 dier wet, en van de wet van 7 September 1939 en in~Zonderheid artikel 1 dier
wet, doordat de vonnissen zeggen dat het
besluit der secretarissen·generaal del.
4 Augustus 1941 niet het karakter van een
wet heeft; dat, bijgevolg, de a an de beklaagden ten laste gelegde feiten niet het
karakter hebben van een wanbedrijf,
alclus aan de secretarisseit generaal der
ministeries de macht ontzeggende wetten
te maken en straffen voor te schrijven,
dan wanneer hun een zekere wetgevende
macht · is toegekend, inzonderheid « de
macht om maatregelen te treffen die,
alhoewel van administratieven aard, in

den breeden zin van het woord, in gewonen tijd slechts door den. wetgever
mogen genomen worden >> : ·
Overwegende dat de verweerders v66r
de politierechtbank van het kanton Nijvel
gedaagd werden wegens overtreding van
het besluit van 4 .Augustus 1941, om, lid
zijnde van de boerenwacht de gelaste
diensten niet te hebben gepresteerd;
Overwegende dat dit besluit genomen
werd door den secretaris-generaal van het
minli.sterie van binnenlandsche zaken en
volksgezondheid en door den secretarisgeneraal van het milliisterie van landbouw
en voedselvoorziening om de diefstallen
van vee en veldvruchten te vermijden;
Overwegende dat dit besluit, voor zoover het de opeischingen regelt welke door
de burgemeesters wordt gedaan tot aanvulling der vrijwillige boerenwacht en
voor zoover het de overtredingen dier
bepalingen met correctioneele straffen beteugelt, binnen het kader valt van de
machten welke aan de secretarissengeneraal worden toegekend door artikel 5
der wet ·van 10 l\IIei 1940; dat -de in dat
besluit behandelde stof in de bevoegdheid
ligt van de departementen van de secretarissen"generaal die het besluit hebben
onderteekend; dat de· maatregelen welke
het voorschrijft de volle doeltreffendheid
beoogen van de bepalingen der wetten en
der reglementen betreffende de voedselvoorziening van de bevolking die in gevaar wordt gebracht door de diefstailen
van vee en van veldvruchten;
Doch overwegende dat bovenbedoeld
besluit zich niet beperkt bij die reglementeering en bij de vaststelling dezer straffen; dat het in zijn artikel 5, alinea 2,
beschikt dat «de vrederechter ter zake
van deze inbreuken bevoegd is >> ;
Overwegende dat deze beschikkin·g,
waarbij aan den politierechter de kennisneming wordt opgedragen van met correctioneele straffen beteugelde feiten, de regelen nopens de bevoegdheid en nopens
de rechterlijke inrichting in strafzaken
raakt; dat ze vreemd is aan _de beroepswerkzaamheden welke eigen zijn ·aan cle
twee secretarissen-generaal van wie ze
uitgaat, werkzaamheden die, luidens de
wet van 10 l\IIei 1940 niet alleen de bron
doch ook de beperking hunner bevoegclheicl uitmaken ;
Dat, clienaangaande, het bestreden arrest dus onwettelijk is en dat, hijgevolg,
de politierechter in eersten aanleg en de
correctioneele rechtbank in graad van
hooger beroep onbevoegd waren om zich
nit te spreken over het bestaan van het
ten iaste der verweerclers gelegd wanbedrijf;
Om die redenen, het Hof voegt de voorzieningen samen ; verbreekt de bestreden
vonnissen; beveelt dat onderhavig ~frest
zal overgeschreven worden op de regis.,.
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-171ters cler rechtbank van eersten aanleg te
Nijvel en clat melcling ervan zal gemaakt
worden op~ clen kant cler vernietigde vonnissen ; veroorcleelt cle verweerclers tot de
kosten; verwijst de zaken naar de correctioneele rechtba,nk te Brussel uitspraak
doende in eersten aanleg.
28 Juli 1943. - Vacantiekamer. - Voor.zittm·, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Fauquel.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.

VACAN'l'IJ]]KAMER. -

28 Juli 1943.

VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN W AARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. ARRES'f VAN DE KAMER VAN
INDESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ RET VERZET VAN BEKLAAGDE 'rEGEN EEN BESCHIKKING
TOT VERWIJZING NIET ONTVANKELIJK WORDT
VERKLAARD. BESLISSING GEEN UITSPRAAK
DOENDE OVER EEN BETWISTING BETREFFENDE
DE BEVO~GDHEID. VOORZIENING VOOR EINDBESLISSING. NIE'l' ONTVANKELIJK.

Is niet nntvankeli.ile de voorzi.ening ingesteld v66r de eindbeslissing tegen een
a1·1·est van de Ieamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder ovm· een betwist·ing beti·effende de bevoegdheid uitspmak te doen, niet ontvankelijlc verklwa~·t het verzet van den belclaagde
tegen em~ beschileking van de raadlcamer, die er zich heeft toe beperkt
hem naar de correctioneele kamer te
1'm-wijzen op g1·ond van een wanbedrijf.

(Wetb. v. Strafv., art. 416.)
(LEROY .EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het arrest der kamer van inbeschulcligingstelling te Luik dd. 12 Mei
1943•
O~erwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij bestreden arrest
verklaart, zonder op een geschil van bevoegdheid te statueeren, dat het verzet
van aanleggers tegen een beschikking der
raadkamer, die zich er bij bepaalt de aanleggers, hoofdens een misdrijf naar de
e<>rrectioneele rechtbank te verwijzen
niet ontvankelij]l: is ; dat de voorziening'
dienvolgens, niet mocht ingecliend worde~
voor het eindarrest na:ar luid van artikel '116 van het W etboek van Strafvordering;
Dat de voorzieningen van aanleggers
· niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, het Hof verwerDt de
voorzieningen; kosten ten laste van aanleggers.
28 Juli 1943. - Vacantiekamer.- Vooi·zittm· en 1Jersla!Jgever, H. Waleffe, raads-

heer waarnemend voorzitter. - GeliflrMtidende conclusie, H. Roger Janssens cle
Bisthoven, advocaat generaal.

VACANTIEKAMER. -

11 Augustus 1943.

1° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL .
BESLUIT VAN 11 DECEMBER 1942, ARTIKEL 4, § 1. RAVITAILLEERINGS'l'ITELS DIE
RET VOOR\VERP VAN EEN M ISDRIJF WAREN
1
OF VERKREGEN WERDEN DOOR l>IIDDEL VAN EEN
MISDRIJF. ZIN VAN DEZE WOORDEN.

2° POLITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
BESLUIT VAN 11 D;ECEMBER 1942, ARTIKEL 5, § 1. - RAVITAILLEERINGSTITEL IN DE
VOORGAANDE ARTIKELEN BEDOELD. DEZE WOOBDEN.

ZIN VAN

1o ,Pe woorden « ravitailleeringstitels in
ve·1·bamd waarmede een mis1kijf werd
gepleegcl of die door 1niddel van een
mistlrljf we·rtlen verlcregen ll, in artikel 4; § 1, van het beslttit van 11 Decembei" 194'2 bet~·effencle de bestTaffin !l
van valschheitl en van z.elcere antlei'e
mistlrijven inzalce i"avitailleeTingszegel s
en anclm·e ravita'illeeringstUels, betloelen tle titels !lie het voorwe·rp ttitmakeu
van een misdrijf of !lie veTlm·egen tvet·tlen tlom· mitltlel van een misdn:ff, tlat
rloo1· een .antlet· is gepleeg(l, cl. w. z.
door een ctntler persoon cl(JII.I, tlen!Jene clie
de titels voo1·han(len had.
2° De woo1·den <t bij tle vo'l'i!Je artilcelen
venneltle iW!YitailleeringsUtel >), in artilcel 5, § 1, vwn l1et beslttit van 11 December 194'2 betreffende de bestmjfing
van valschh0ltl en van zelce1·e antlei'e
miB(lt'ijven inza,lce ravitailleeringszerfels
en andere ravitailleeringstitels; betloelen tle t·avitailleedngstite/.s die hetzij
nagemaakt, hetzij vervalscht we1·1len.
hetzif het voorwerp hebben t/.itgema.akt
van een mistlri.if of verlcregen werden
tloor mitlcle.l van een mistl'l'i,if, geplee!Jtl
cloo·r een andm· 1Jersoon.
(PROCUREUR GENERAAL TE LUIK, T. SMEETS.)
ARREST.

Gelet op het 'bestreden arrest OD
30 Maart 1943 gewezen door het Hof van
beroeD te Luik;
Overwegende · da t de voorzieningen samenhangend zijn en (lienen samengevoegcl;
Over het miclclel door de 'voorziening
van clen Drocuretir generaal opgeworpen :
schending van artikel 4 van het besluit
dd. 11 December 1942, doordat het Hof
verklaarcl heeft dat deze bepaling slechts
toegel)ast kan worclen OD het voorhanden
hebben van nagemaakte of vervalschte
·ravitailleeringstitels of op clergelijke titels
die bij miclclel van een door een ander

-172gepleegd misdrijf verkregen werden, dan
wanneer de tekst van § 1 van artikel 4
van gezegd besluit, algemeen in zijn bewoordingen, niet toelaat. onderscheid te
maken tusschen de misdrijven gepleegd
door hem die ze voorhalJJClen had of door
een ancler :
Overwegende clat nit den tekst zoowel
van § 1 als van ·§ 2 van artikel 4 van het
besluit del. 11 December 1942 betreffende
de bestraifling van valschheid en van zekere andere misdrijven inzake ravitailleeringszegels en andere ravitailleeringstitels blijkt dat c1it artikel slechts toepassing vindt voor zooverre de door den beklaagde voorhanden gehouden titel, het
voorwerp van een misdrijf is geweest of
verkregen werd door micldel van een door
een derde gepleegcl misdrijf ;
Dat het middel in rechte Iliet opgaat;
Over het middel door den aanlegger
Smeets opgeworpen : schending van artikel 97 der Grondwet en van artikel 5 van
het besluit del. 11 December 1942, doordat
het bestreden arrest aan de bewoorclingen
« bij de vorige artikelen vermelden ravitailleeringstitel >> de uit}lreidende beteekenis van << om 't even welken ravitailleeringstitel >i verleent, dan wanneer de eerste vier artikelen van het bes:tuit slechts
de ravitailleeringstitels bedoelen die nagemaakt of vervalscht werden of het voorwerp zijn geweest van een misdrijf dat
door een derde gepleegd werd :
Overwegencle dat, luidens artikel 5 van
het besluit dd. 11 December 1942, wanneer
een misdaad of een wanbeclrijf, bij het
Wetboek van Strafrecht omschreven en
bij de bovenstaande bepalingen niet voorzien of niet bedoeld, een bij de vorige
artikelen vermelden ravitailleeringstitel
geldt, dan kan het minimum van de
straf ... niet minder dan clrie maanden · gevangenisstraf bedragen;
Dat, luidens § 2, het minimum op zes
maanden gevangenisstraf wordt gebracht
zoo de waarde van · de door de titels
vertegenwoordigde voorwerpen meer dan
1.000 frank bedraagt of zoo de titels de
reglementaire hoeveelheid voor de behoeften van het gezin gedurende een maancl
overschrijden ;
·
Overwegencle dat het Hof van beroep
te Luik, steunende op dit artikel, den
aanlegger veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van zes maanden en tot een
geldboete van 100 frank uit hoofde van
bedrieglijke verberging van 420 ravitailleeringszegels n.r 1 en op hem artikel 5
van het besluit del. 11 December 1942
heeft toegepast, wat de verzwaring cler
straf betreft;
Overwegende dat de bewoordingen « bovenstaande bepalingen >> van · artikel 5,
§ 1, van het besluit del. 11 December 1942,
•le bij artikelen 2 tot 4 be.doelde ravi-

tailleeringszegels betreffen, 't is te zeggen
de titels die hetzij nagemaakt of vervalscht werden, hetzij het voorwerp van
een misdrijf geweest zijn, hetzij door middel van een misdrijf verkregen werden;
Dat hieruit blijkt dat, om onder de toepassing van artikel 5 te vallen, de beklaagde, in geval van bedrieglijke verber.ging, in bezit moet g~weest zijn van ravitailleeringstitels wier strafbare herkomst
de daad voorafgaat waarvoor hij zelf
terecht staat en waardoor hij in bezit
ervan is gekomen;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
toepasS'ing op den aanlegger Smeets van
artikel 5 van het besluit del. 11 December
1942 de vaststelling vereischte : 1 o dat hij
schuldig was aan bedrieglijke verberging
in den zin van artikel 508 van het Wetbock van Strafrecht ; 2° dat de in ZIJn
bezit gevonclen ravitailleeringstitels een
strafbare herkomst haclden ·;
Overwegende clat het bestreden arrest
vaststelt dat het niet bewezen is dat de
herkomst der verborgene titels strafbaar
zou geweest zijn; dat het cle verzwaring
van straf geenszins rechtvaardigt in de
wettelijke omstandigheden voorzien bij
artikel 5, waarvan het bijgevolg de be-·
schikkingen heeft ge~chonclen;
Om die redenen, en zonder clat de andere miclclelen dienen onclerzocht te worden, het Hof verbreekt het bestreden arrest voor zooveel het den aanlegger
Smeets wegens bedrieglijke . verberging
van ravitailleeringstitels veroordeelt; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers van het
Hof van beroep te Luik en dat melding
ervan zal gemaakt worden op den kant
der vernietigde beslissing; laat de kosten
ten laste van den Staat; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
11 .Augustus 1943. -

Vacantielmmer. ·-

Voorzitter, H. Waleffe,

raadslle~r WU3i'

nemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Louveaux. - Gelijkl~ticlende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.

vA.cANTimKAMER.

-11 Augustus 1943.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VoN)'!IS
VAN VEROORDEELING DAT NIET DE VERWEERM!DDELEN VAN BEKLAAGDE BEANTWOORDT. VONNIS NIET MET REDENEN OMKLEED.
Is niet wettelijk met redenen omkleed het
vonnis van ve1·oordeeling dat niet antwoordt op een door beklaagde bij conclusie drmgebmcht middel, waantit hif
heett afgeleid dat het hem ten laste
gelegd teit geen misclrijf was .
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173(MAREoHAL.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op
17 Maart 1943 gewezen door de correctioneele rechtbank te Neufchateau zetelend in graad van hooger beroep ;
Over het derde mid{lel : schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het be·
streden vonnis al de door den aanlegger
in conclusies aangevoerde middelen niet
beantwoord heeft :
Overwegende dat de aanlegger, vervolgd
{)ill, als wielrijder, den uitersten rechterkant van den rijweg niet te hebben gehou{len, in conclusies inzonderheid staande hield dat wo het door hem bereden
gedeelte van den weg geen rijwielpad was,
het een niet verhoogde berm uitmaakte,
welke hij, luidens artikel 24, 3°, van het
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, in
de twee richtingen mocht gebruiken;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zich bepaalt bij de verklaring dat het
door den aanlegger gevolgd deel van den
weg geen rijwielpad was en dat hij, bijgevolg, de uiterste rechterkant van den
rijweg niet hield ;
Dat het vonnis dus niet overeenkomstig
.(le wet gemotiveerd is;
Om die redenen, en zonder rekening te
houden met de andere middelen, het Hof
verbreekt het bestreden vonnis; beveelt
dat onderhavig arrest zal overgeschreven
worden op de registers der correctioneele
rechtbank te N eufchateau en dat melding
€rvan zal gemaakt worden op den kant
der vernietigde beslissing; laat de kosten
ten laste van den Staat; verwijst de zaak
naar de correctioneele rechtbank te Aarlen zetelend in graad van hooger beroep.
11 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Voorzitter en ve1·slaggevei·, H. Waleffe,
raadsheer waarnemen{l voorzitter. - Gelijlch~iclende conol1~sie, H. Raoul Hayoit
{le Termicourt, advocaat generaal.

VACANTI:EJKAMilliL -

11 Augustus 1943.

1° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - HEROPENING VAN DE DEBATTEN. BINDENDE BEOORUEELING VAN DEN RECHTER.
2° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. -'- VERSLAG VOORGESCHREVEN DOOR
ARTIKEL 209 VAN HET WETBOEK VAN STRAF\•ORDERING. - BIJKOMENDE GEGEVENS AANGEBRACHT NA HET VERSLAG. - GEEN NIEUW
VERSLAG VEREISCHT.
3° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - GETUIGEN GEHOORD TER TERECHTZITTING VAN DE CORRECTIONEELE RECHTBANK.
- BEWIJS VAN DE EEDAFLEGGING NIET VEEMELD. - NIETIGHEID VAN DE VEROORDEELING
GESTEUND OP DERGELI.JK ONDERZOEK.

1° Het behooi·t clen reohtm· te oorcleelen
of, naa1·. aanleiding van bijlcomende gegevens in verband met het onderzoelr
van cle zaalc, het gepast blifkt de heropening van de clebatten te bevelen,
hetzij op aanvmag van de partij, hetzij
ambtshalve.
2° W annee1·, nadat het bij artike-l :209 van
het Wetboek van Stratvordei·ing voorgeschi·even verslag wercl gedaan, bijkomencle gegevens wordw, aangebraoht,
vereisoht de wet niet dat een nie1~w
ve1·slag cloor een van de reohters zou
wonlen geclaan.
3° Is nietig cle ,vei·ooi·deeling van eefl- bekla.agde op gi·oncl van een ter terech tz'itting van de coiTectioneele reohtbank
gedct~w onderzoek, 1vaarin getuigen wei·den gehoo1·d zoncler dat vastgestel!l
wercl clat Z'ij den wettelijlcen eed hebben
afgelegd.

(HAYEN EN ANDER EN.)
ARREST.
Gelet op de bestredene vonnissen op
13 Maart 1943 en 10 April 1943 gewezen
door de correctioneele rechtbank te Luik
zetelend in hooger beroep;
Over het eerste middel ingediend tegen
het vonnis dd. 13 Maart 1943 : schending
van artikelen 190 van het Wetboek ·van
Strafvordering, en 146 der wet dd. 18 Juni
1869 op de rechterlijke inrichting, alsook
van de rechten der verdediging, doordat
de correctioneele rechtbank te Luik bij
het vonnis dd. 13 Maart 1943 geweigerd
heeft recht te doen op de conclusies van
de aanleggers welke ertoe strekten nit de
debatten zekere documenten te doen verwerpen die door het openbaar ministerie
bij de heropening der verhandelingen
werden overgelegd, heropening op zijn
verzoek · bevolen bij vonnis dd. 16 J anuari
1943, dan wanneer gezegde heropening der
v.erhanaelingen buiten weten van de huidige aanleggers in verbreking bevolen was
geweest, en zonder dat deze geroepen werden om uitleg te geven nopens den grond
van den eisch van het openbaar ministerie
of om kennis te nemen van de stukken
welke dit laatste in de debatten wil{le
overleggen :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de heropening van de debatten, op
het bindeml oordeel van den rechter over
dim groml, verbiedt indien nieuwe elementen, betreffende het on{lerzoek der zaak.
v66r de uitspraak voorkomen;
·
Overwegende dat het bestreden vonnis,
ver van buiten weten van de aanleggers
de debatten te hebben heropend, (leze op
16 .J anuari 1943 heeft hero pend gedurende
een terechtzitting waarop de zaak verschoven was geweest krachtens een vonnis op 12 December 1942 op tegenspraak
gewezen;

-174Overwegende dat de aa11leggers kennis
zoek verwijst, en bijgevolg naar de ver-hebben gehad van de in de debatten op klaringen der twee gehoorde getuigen ; .
16 Januari ·overgelegde stukken vermits
Overwegende dat noch uit het procesze, ter terechtzittfng dd. 30 Januari, Wel- verbaal der terechtzitting van 3 April
ke vastgesteld werd om hun toe te laten 1943, Iioch uit het bestreden vonnis blijkt,
van deze stukken kennis te nemen, geclat gezegde getuigen den eed hebben afgevraagd li.ebben dat deze laatste uit de de- legd welke op straf van nietigheid voorbatten zouden gesloten worden, verzoek geschreven is bij artikel155 van het Wetdat bij het bestreden vonnis dd. 13 Maart
hoek van Strafvordering, artikel dat door
verwovpen werd;
artikelen 189 en 211 van hetzelfde W etc
Overwegende dat de rechten der verde- boek van toepassing is op de vonnissen
. diging dus geenszins geschonden werden,
na beroep gewezen ;
en dat het middel feitelijken en rechteOm die redenen, het Hof verwerpt de
lijken grondslag mist;
voorziening ingediend tegen het vonnis
Over het tweede middel : ingediend te- dd. 13 Maart 1943; verbreekt het vonnis
gen beide bestredene vonnissen : schending op 10 April 1943 gewezen; beveelt dat
van artikelen 209 van het Wetboek van onderhavig arrest zal worden overgeschreStrafvordering, en 5 der wet del. 1 Mei ven op de registers der rechtbank van
1849 op, de politierechtbanken, doordat eersten aanleg te Luik en dat melding
noch uit den tekst der bestreden beslis- . ervan zal· gemaakt worden op den kant
singen, noch uit de vermeldingen der pro- van de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar .de rechtbank van eersten
cessen-verbaal van de terechtzittingen dd.
27 Februari 1942 en 5 April 1943 blijkt aanleg te Hoei zetelend in hooger beroep;
legt de helft der kosten ten laste van de
dat vermelde vonnissen zouden voorafgegaan geweest zijn van het verslag dat aanleggers, het overige ten laste van den
door hierboven bedoelde teksten voorge- ..Staat.
schreven is, dan wanneer deze for111aliteit
11 Augustus 1943. - Vacantiekamer. als onontbeerlijk voorkwam wegens het Voorzitter, H: Waleffe, raadsheer waarfeit dat, sinds de terechtzitting dd. 12 De- nemend voorzitter.
Verslaggever,
cember 1942 waarop een eerste verslag H .. Wouters. - Gelijlclttidende conolusie,
door den 1Voorzitter van den z'etel werd H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
uitgebracht, nieuwe elementen overgelegd f?eneraal.
werden, van aard om vanwege de rechters een verschillende beoordeeling mede
te brengen der feiten welke aan den grond
. VACANTIBJKAMER. II Augustus 1943.
van de betichting liggen :
Overwegende dat het proces-verbaal der
terechtzitting dd. 12 December 1942 vast- 1° HOF VAN ASSISEN. - MONDELING TE
HOUDEN DEBATTEN. - VOORLEZING VAN EEN
stelt dat het verslag voorgeschreven bij
GEDEELTE VAN EEN GESOHREVEN GETUIGENartikel 209 van het Wetboek van StrafVERKLARING. - LEZING GESOHIEDT OM DE
vordering op dien datum door een der
VERANDERINGEN IN DE VERKLARINGEN VAN DEN
rechters uitgebracht werd;
GETUIGE IN RET LICHT TE STELLEN. --,- NIET
Overwegende dat noch de in 't middel
VERBODEN DOOR ARTIKEL 318 VAN RET WETbecloelde bepalingen, noch een enkele anBOEK VAN STRAFVORDERING.
dere wetsbepaling vereischen dat een
nieuw verslag u:i,tgebracht worde wanneer 2° HOF VAN ASSISEN. ____: ARTIKEL 352
aanvullende elementen overgelegd worVANIRET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. den; dat het verslag overigens slechts tot
NIET VAN TOEPASSING IN GEVAL RET HOF
voorwerp heeft de rechtspleging en de
VERKLAART DAT RET ZICH SOHAART BIJ DE
M~NDERHEID VAN DE JURY, DIE DEN BESCHULakten v66r het onderzoek der zaak door
DIGDE NIET SCHULDIG VERKLAART.
de rechtbank in hooger beroep te. doen
kennen;
3° VOORZIENING IN VERBREKING. Dat het middel in rechte niet opgaat ;
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN BESCHULOver het derde middel ingediend tegen
DIGDE TEGEN RET ARREST VAN VEROORDEELING.
- SCHORST NIET RET BERECHTEN VAN DE
het vonnis dd. 10 April 1943 : schending
VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
van artikelen 155 van het Wetboek van
Strafvordering, en 5 der wet dd. 1 Mei
1849 op de politierechtbanken, doordat 1o De voorlezing, op de terechtzitting van
niet vastgesteid is dat de getuigen Duhet Hot van assisen, 'l)an een gedeelte
van de vet·fr,lat·ing, die een getuige voot·
rieux en Renard, ter terechtzitting van
3 April 1943, d(m wettelijken eed zouden
den onderzoeksrechter heett ged(Mln,
heett niet tot gevolg dat de voorgeschreafgelegd hebben :
.
Overwegen!le dat de rechtbank, zetelend
ven mondelinge behandeling van de
in graad van beroep, alvorens het bestre~
zaalc vervangen wordt door een sch1"iftelijlce, indien deze voorlezing slechts
den vonnis te wijzen, op 3 April1943 twee
geschied is om de veranderingen in de
getuigen gehoord heeft ; dat het vonnis
verlclaringen van dezen getuige, vet·genaar het ter terechtzitting gedaan onder-
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-175!eken met zijn v·roege·re ·ve1·klaringen,
in het .Ucht te stelien.
2° Artikel 352 VaAl het Wetboek van Strat·vordering, hetgeen voorziet dat de zaak
:zrol verwezen wo1·den naaA· een volgenden zUtingstijd van het Hot van assisen, iiuUen de 1·echters een1JM'ig overtnigcl zijn dat de gezwo1·enen zich ove1'
rle zaak zelf hebben ve1'gist, is niet vnn
toepass·ing wa,1mee1· cle beschltlaigcle
schulclig ve1·lclaanl is wegens een hoofdfeit, bij eenvoudige meerderheid,, en het
H of verklaanl heett dat het zich
sohaart bij de mincle1·he:id van de jttry.

(Wet van 15 Mei 1849, art. 2; wet van
18 Juni 1869, art. 118.)
3° In st1·atzalcen scho1·st de voo1·ziening
van clen beschnldigde tegen het nTre-st
van veroo1·deeling niet het beTechten
van (le vordering der bnrgerlijke part~j.
(llODINEAUX EN JULIEN, T. FABRY EN ANDEREN.)
ARREST

(1).

Gelet op de bestreden arresten door het
Assisenhof te Luik gewezen op 5, 10 en
16 April 1943;
I. Wat het incidenteel arrest dd. 5 April
1943 en het eindarrest op de publieke vordering dd. 10 April 1943 betreft :
Over het middel aangevoerd door den
aanlegger Bodineaux afgeleid uit de
schending van artikel 368 van het Wetbciek van Strafvordering, doordat het inciclenteel. arrest dd. 5 April 1943 door het
Hof van assisen gewezen werd zonder dat
werd vastgesteld dat dit laatste erover
beraadslaagd had en dat de aanlegger en
zijn raadslieden, alsook de burgerlijke
1mrtijen in hun uitleggingen gehoord werclen :
Overwegende dat het zittingsblad van
5 April 1943 vaststelt dat << het Hof, na
erover te hebben beraadslaagd, bij monde
van den heer voorzitter in 't openbaar het
arrest wijst )) dat uitspraak doet over de
ter terechtzitting van 1 April 1943 genomen conclusies; dat het middel in zijn
eerste onderdeel in feite niet opgaat;
Overwegende dat, daar gezegd -arrest
zich erbij bepaalt antwoord te geven op
een verzoek om akte te verleenen, verzoek
dat door de aanlegster Julien alleen werd
ingediend, de aanlegger Bodineaux en
zijn raadslieden niet ambtshalve moesten
uitgenoodigd worden om voorafgaandelijk
hun opmerkingen te maken;
Dat, eindelijk, de aanlegger geen belang
heeft zich er over te beklagen dat de burgerlijke partijen niet gehoord werden;
Over het middel cloor 'de twee aanleg(1) Zie, betreffende het tweede middel, de
. conclusie van den heer a,dvocaat g<meraal
Raoul Hayoit de Termicourt, in Bttll. en
PASIC., 1943, I, 316..

gers aangevoerd, en afgeleid uit de schending van artikelen 317, .318 en 341 van het
W etboek van Strafvordering, luidens dewelke de debatten mondeling moeten geschieden, doordat de raadsinan V1an de
burgerlijke partijen lezing heeft' gegeven
van een gesclireven getuigenis welke door
een getuigen v66r den onderzoeksrechter
werd afgelegd en dit nietegenstaande het
verzet van de beklaagde Julien en zonder
eenig nazicht bij tegenspraak :
Overwegende dat het incideriteel arrest
:van 5 April 1943 vaststelt dat «zoo het
juist is dat de raadsman der burgerlijke
partijen ter terechtzitting van 1 April
1943 lezing heeft gegeven van een deel van
cle getuigenis welke door den getuigen
Lambert v66r den onderzoeksrechter, op
11 Mei 1942, w.erd afgelegd, die lezing
slechts plaats gehad heeft nadat de getuige zijn getuigenis mondeling en onder
eed ter terechtzitting had afgelegd, getuigenis voortgezet v66r het Hof, de jury, de·
beklaagden en hun raadslieden; dat ze
gegev{m werd wegens de lichte wijzigiugen waarop in de verklaring van den getuige v66r het Assisenhof gewezen werd )) ;
Overwegende dat de lezing ter terechtzitting van een deel van een getuigenis
v66r den onderzoeksrechter, lezing gegeven om op wijzigingen te wijzen bestaande tusschen de verklaring van den getui'
gen v66r het Hof van assisen en zijn
voorgaande verklaringen, de geschreven
rechtspleging niet in de plaats stelt van
de mondelinge rechtspleging ; dat ze ten
andere toegelaten is door artikel 318 van
het Wetboek van Strafvordering;
-Dat, aldus; het middel in rechte niet
opgaat;
Over het middel aangevoerd door Bodineaux en afgeleid· uit de schending van
artikelen 291 en 329 van het Wetboek van
Strafvordering, doordat stukken van overtuiging niet overeenkomstig gezegd artikel 291 v66r de opening der debatten werden neergelegd en dat meer stukken ter
terechtzitting zelfs niet werden neerge·
legd :
·
Overwegende dat nit geen enkel eleJ·
ment waarop het Hof acht mag slaan
blijkt dat de stukken van overtuiging
waarvan het middel gewag maakt bij de
rechtspleging behoorden v66r het oogenblik
waarop ze op bevel van den ·voorzitter
van het Hof van assisen bij den bundel
werden gevoegd, noch dat sommige dezer
stukken ter terechtzitting niet werden
neergelegd ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
II. Wat het incidenteel arrest van
10 April 1943 en het eindarrest van denzelfden datum betreft :
Over het middel door de twee aanleggers aangevoerjl en afgeleid uit de schending van artikelen 317, 318 en 341 van het
W etboek van Strafvordering, doordat het
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incidenteel arrest beslist dat bet verslag
Overwegencle dat artikei 352 van bet
-der deskundigen in zijn geheel aan de Wetboek van Strafvordering, · door den
jury zal medege(leeld worden, dan wan- aanlegger ingeroepen, zooals zijn tekst
neer een deel der besluiten :van bet ver- bet beschikt, niet van toepassing is « ov
slag als grond geschreven getuigenissen bet geval bij het vorig artikel voorzien >> ;
heeft, welke door den onderzoeksrechter
Dat bet geval voorzien bij artikel 351,
opgenomen werden, en doordat bet over- zooals bij cle wetsbepalingen die dat artihandigen van dit verslag door den voor- kel later hebben vervangen, dat is waarin
:zitter aan de jury de overhandiging in- de beklaagde slechts bij eenvoudige meersluit van de geschreven verklaringen, wat derheid schuldig verklaard wordt aan
-door bet hiervoren aangeduid artikel 341 , een hoo:l'dfeit; dat •. in dergelijk geval, de
verboden is :
rechters onder elkander over dat zelfde
Overwegende dat de door den onder- punt moeten beraadslagen (wet' van
:zoeksrechter aangestelde deskundigen, 15 Mei 1849, art. 2; wet van 18 Juni 1869,
daar ze als opdracht hadden aile inlich- art. 118);
Overwegende, bijgevolg, dat artikel 352,
tingen in te winnen welke noodig Waren
om hun opdracht te volbrengen, om te in het middel aangeduid, niet van toepasweten of teekenen van vergiftiging. zich sing was, en dat het middel in rechte·
hadden vertoond bij de personen die on-. niet opgaat;
En overwegende dat de bestreclen bedersteld waren vergiftigd geweest te zijn,
den bundel van bet onderzoek hebben slissing geveld werd op een rechtsplegjng
moeten nazien en, inzonderheid, de ge- in dewelke de substantieele of op straf
schreven getuigenissen V!ln de personen van nietighejd voorgeschreven rechtsvordie bij de slachtoffers waren gekomen men werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig
v66r dezen. overleden waren;
Dat de in hun verslag gegeven besluiten de wet zijn;
noodzakelijk afgeleid zijn uit de inlicbIII. Wat de twee arresten betreft welke
tingen welke zij hebben gevonden in de op 16 April 1943 op de vorderingen van
gescbreven verklaringen, alsook uit hun de burgerlijke paftijen gewezen werden :
andere vaststellingen;
Over bet middel afgeleid door aanlegger
Dat de voorzitter van het Hof van as- Bodineaux nit de schending van artisisen, luidens artikel 341 van bet Wet- kel 373 van bet Wetboek van Strafvordeboek van Strafvordering, dit verslag {ian ring, doordat bet eerste der bestreclen
den hoofdman van de jury moest over- arresten verklaart de uitspraak over de
bandigen;
burgerlijke vorderingen niet uit te stelDat bet middel in rechte niet opgaat; len, dan wanneer de aanlegger voorzieOver bet middel door den aanlegger Bo- ning had ingesteld tegen het op de pu-dineaux afgeleid uit de schending van blieke vordering gewezen eindarrest, en
artikel 352 van bet Wetboek van Straf- dat bet tweede arrest onmiddellijk daarop
vordering, doordat terwijl de jury op de wenl gewezen :p.iettegenstaande de schorvijfde vraag betreffende de scbuldigbeid sende uitwerking van de voorziening ·:
Overwegende dat, krachtens artikel -1
van de beklaagde Julien aan de dooding,
welke op de echtgenoote van haar mede- der wet van 23 Augustus 1919, bet Hof
beklaagde werd begaan, ja geantwoord van assisen uitspraak doen moet in zake
beeft met 7 stemmen tegen 5, llet Hof schadevergoeding waarop de burgerlijke
verklaarde dat bet zicll bij de minderheid partij aanspraak maakt zoo in geval van
van de jury aansloot en dat llet de be- niet-schuldig verklaring als in geval van
klaagde Julien van dat feit vrij sprak, schuldigverklaring van den beklaagde;
-clan wanneer, Iuidens artikel 352, bet Hof dat de beslissingen over de burgerlijke
vaststellende dat de gezworenen zich ver- vordering geen uitvoeringsmaatregelen
gist hadden, de uitspraak moest uitstel- · zijn van ·cle op de publieke vordering uit. len en de zaak naar een anderen zittijd gest>roken veroordeeling; dat, bijgevolg,
de voorziening tegen deze laatste beslismoest verwijzen :
Overwegende dat aanleggers ervan be- sing bet oordeel over de burgerlijke vorticht waren medegewerkt te hebben aan dering niet schorst;
twee doodingen, de eerste op den persoon
Over. bet tweede middel afgeleid door
van de echtgenoote Bodineaux en de aanlegger Bodineaux, hieruit dat die twee
tweecle op den persoon van den man van bestreden arresten door bet Hof van as.Julien; dat de jury op de vijfcle vraag
sisen gewezen werden zonder dat wordt
betreffencle de schuldigheid van de be- vastgesteld dat het Hof beraadslaagll
klaagcle Julien aan de dooding van de had:
echtgenoote Bodineaux ja geantwoord
Overwegende dat nit het zittingblad
heeft met 7 stemmen tegen 5; dat het Hof blijkt dat bet Hof beraadslaagd heeft
zich bij de minderheid van de jury veralvorens de twee bestreclen arresten te
klaarde aan te sluiten, en dat alclus de wijzen;
.
aanlegster .Julien aan die misdaad niet
Dat het middel in feite niet opgaat;
schuldig erkend werd;
Om die redenen, het Hof ·verwerpt de

.I ,:_
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-177voorzieningen; veroorcleelt de aanleggers
tot de kosten.
11 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Voorzitte1· en Verslaggever, H. Waleffe,
raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Gelijkluidende oO'IWlusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, aclvocaat generaal.

VACANTIEKAMER. -

ll Augustus 1943.

POLITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
0NWETTIG VERVOER EN BEZIT VAN VLEESCH.
Het ver·voer of het bezit van vleesch is,
luidens arUkelen 1 en 4 van het besl1tit
van 19 htni 191/B, sleohts strafbaar wanneer het gebleken is dat het vleesch
voortlwmt van een onwettelijke slachting, of wel wanneer het vleesch niet
het merlcteeken draagt van een regelmatige keuring en de vervoerder of bezitter niet aantoont dat het voortkomt
van 1·eqelmatig geslachte dieren.

(BOLLIER EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op bet vonnis op 16 April 1943
gewezen door de correctioneele rechtbank
te Charleroi, kamer samengestelcl uit een
rechter, overeenkomstig artikel 6, § 2, I,
van bet besluit del. 27 Juni 1942;
Over het middel ex o jficio : sche:ilding
van artikel 97 cler Gronclwet, cloorclat bet
bestreclen vonnis bet bestaan van al de
bestanclcleelen cler inbreuk niet heeft
vastgestelcl welke bet ten laste vim den
aanlegger bewezen verklaart en alclus de
uitgesprokene v:eroorcleeling niet wettelijk
beeft gerecbtvaarcligcl :
Overwegencle clat de aanleggers veroorueeld werclen om << te Courcelles en te
Gosselies, op 16 Februari 1943, betzij met
bet oog op den verkoop of de vercleeling,
betzij met winstbejag, vleescb voortkomencle van een slacbting bedoeld bij artikel 1 van bet besluit del. 19 Juni 1942,
dat geen regelmatig keuringsmerk droeg,
te bebben vervoerd of voorbanden te bebben gebad >> ;
Overwegende clat bet bestreclen vonnis
zijn bescbikkend gedeelte grondt op artikelen 1 en 4 van bet besluit del.
19 Juni 1942;
Overwegende clat artikel 4, wat betreft
de strafbare berkomst van bet vleescb,
bepaalt : << Voor de toepassing van deze
bepaling wordt bet vleescb waarop geen
regelmatig keuringsmerk staat, tot levering van bet tegenbewijs, verondersteld
voort te komen van dieren geslacbt bij
overtrecling van genoemcl artikel >> ;
Overwegende clat bet .door bet bestreden
vonnis weerbouclen feit dus niet noodzakelijk een i'nbr~uk uitmaakt; dat bet
VERBR., 1943. - 12

enkel strafbaar is wanneer bet niet bewezen is clat bet voorbanden zijnde of
vervoerd vleescb, dat bet regelmatig keuringsmerk niet draagt, voortkomt van
regelmatig geslacbte clieren;
Overwegende dat, door te verzuimen het
gebrek aan dergelijk bewijs vast te stellen, het bestreden vonnis zijn beslissing
niet wettelij~ gemotiveetcl -heeft en de in
't midclel ingeroepene wetsbepaling ge. schonden beeft;
Om_die redenen, het Hof verbreekt bet
bestreden vonnis; beveelt dat onderbavig
arrest zal overgescbreven worden op · de
registers van de correctioneele rechtbank
te Charleroi en dat melding ervan zal
gemaakt worden op den kant van bet
vernietigde vonnis; verwijst de zaak naar
de correctioneele rechtbank te Doornik ; ·
laat de kosten ten laste van den Staat.
11 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Voorzitter, H. Waleffe, raaclsheer waarnemend voorzitter. ·
Verslaggever,
H. Louveaux. - Gelijkl?tid,ende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, aclvocaat
generaal.
VACANTIEKAMEJR. -

ll Augustus 1943,

BINDENDE
BEOORDEELING
VAN
DEN REOHTER. STRAFZAKEN. MISDBIJVEN DIE BESTAAN IN VERSCHILLENDE
FElTEN. - BINDENDE BEOORDEELING.
De rechter stelt bindend vast in feite dat
~em· misdrijven bestaan in van ellcander onde1·scheiden feiten.
(PAULY.)

ARREST.
Gelet op bet bestreclen arrest op 1 Juni
1943 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
Over het miclclel : scbencling van artikelen 97 cler Gronclwet, 65 van bet Wethoek van Strafvorclering, en' 15 van bet
besluit van 3 Januari 1941 betreffende de
ontucbt, doordat het bestreden arrest de
aanlegster veroorcleelcl heeft tot twee onderscheiden straffen clan wanneer de eerste twee in de clagvaardiilg aangehaalcle
beticbtingen in werkelijkbeicl slechts de
clubbele omscbr-ijving waren welke aan
een en betzelfcle feit werd gegeven, feit
dat bijgevolg, luidens artikel 65 van bet
Strafwetboek, slecbts een enkele straf
medebracbt :
Overwegende dat bet Hof van beroep,
door te zeggen dat uit bet onderzoek,
waartoe bet is overgegaan, is gebleken
dat de ten laste van de beklaagde gelegde
beticbtingen bewezen zijn zooals ze in de
dagvaarding vermeld waren, zijn beslissing ten genoege van artikel 97 der Grondwet heeft gemotiveerd;

Dat het, bij gebrek aan conclusies over
dat punt, niet verplicht was daarenboven
in uitdrukkelijke bewoordingen te zeggen
dat de eerste twee inbreuken in .onderscheidene feiten bestonden ;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden arrest, door de aanlegster tot een
gevangenisstraf van een maand en eeil
geldboete van 100 :frank te veroordeelen
omdat ·ze zich tot ontucht heeft prijsgegeven elders dan in een huis waar zulks
toegelaten is, en tot een geldooete van
100 frank om, zich gewoonlijk tot ontucht
prijsgevende, daarvan geen aangifte te
hebben gedaan bij het college van burgemeester en schepenen, op bindende wijze
heeft vastgesteld dat de twee bewezen
verklaarde inbreuken uit onderscheiden
feiten voortvloeiden, en dus noch artikel 65 van het Strafwetooek, noch artikel 15 van het besluit van 3 Januari 1941
heeft kunnen schenden ;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende, voor 't overige, dat de
besti'eden 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 de aanlegster
tot de kosten.
11 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Foorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vers~aggever,
H. Vitry. Gelijkl~~idende concl~tsie,
H. Raoul Hay<lit de Termicourt, advocaat
generaal.
·
VACANTIEKAMER. -

II Augustus 1943.

1° VERZET.
STJlAFZAKEN. VRIJSPRAAK BIJ VERSTEK. - BESLISSING NIET
VATBAAR VOOR VERZET DOOR BEKLAAGDE.
2° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
MISDRIJF TEGEN RET BESLUIT VAN
28 JUNI 1941. - VERVOLGING GEBRACRT
VOOR DE RECHTBANK DOOR DAGYAARIJING GEDAAN VOOR RET EINDE VAN DEN TERMIJN VAN
TIEN DAGEN, DIE VOLGT OP DE INWERKINGSTELLING VAN RET BESLUIT VAN 27 JUNI 1942. ARTIKEL 6, § 2, VAN DIT BESLUIT NIET VAN
TOEPASSING.
3° RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. - VONNIS BJ.J VERSTEK. - GEEN
VERPLICRTING VOOR OPENBAAR MINISTERIE
DIT VONNIS .AAN BEKLAAGDE TE BETEEKENEN.
1° Het bij verstelc gewezen vonnis, (lat
(letn belclaagde vctJn cle vervolging vrijstelt· zondm· kosten, is niet vatbaa?- voor
verzet vanwege den beklaagde.
2° Artikel 6, § 2, van het besluit van
27 Juni 1942 is niet van toepassing op
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een vervolging ingesteld op ·grond van
een miB(lrijf tegen het besluit van
28 Juni 1941, wanneer (lie vervolging
·v66r (le oorrectioneele 1'Cchtbank is gebracht door een dagvaarding verleen(l,
als gevolg van een beschikking tot ve?·wijzing, v661· het verstrijlcen van den
termijn van Uen dagmL na het in werking treden van bedoelcl besluit van
27 Juni 1942. (Besl. van 27 Juni 1942 tot

wijziging en aanvulling van het besl.wet van 27 October 1939, artt. 6, § 2,
en 9.)
.
3° Geen enkele wetsbepaling verplicht het
openbaar ministerie e1· toe aan beklaagde een bij vm·stek gewezen vonnis,
waarbij aeze van de vervolging wordt
vr·ijgesteld zonder lcostoo, te beteekenen.'

(DIEUDONNE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 7 April
1943 door het Hof van beroep te Luik
gewezen;
Over het eerste middel: afgeleid hieruit
dat het Hof van beroep uitspraak heeft
gedaan dan wanneer het vonnis a quo
geen eindbeslissing was vermits de aanlegger nog verzet er tegen kon doen :
Overwegende dat de aanlegger bij het
vonnis a quo, op 27 October 1942. bij verstek gewezen, van de vervolging zonder
kosten ontslagen werd ;
Overwegende dat de . aanlegger tegen
dergelijke beslissing, die voor hem geen
nadeel medebracht, geeil ontvankelijk
verzet kon doen ;
Dat het middel in rechte ·niet opgaat;
Over het tweede middel : hieruit afgeleid dat het bestreden arrest artikelen 6
en 9 van het besluit van 27 Juni 1942 geschonden heeft, doordat het beslist heeft
da:t de kamer met drie rechters der correctioneele rechtbank van de zaak mocht
kennis nemen en het door het openbaar
ministerie tege:t;t het vonnis a quo gericht
hooger beroep heeft aangenomen, dan
wanneer de aanlegger op 6 October '1942
gedagvaarcl werd om v66r de correctioneele rechtbank te verschijnen, hetzij
meer dan tien dagen nadat het hiervoren
aangehaalde besluit in werking was getreden :
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het arrest, de aanlegger, bij
beschikking der raadkamer dd. 1 Mei
1942, naar de correctioneele rechtbank
verwezen werd wegens inbreuk op artikel 1 van het besluit van 28 Juni 1941;
Dat hij, als gevolg van die beschikking,
op 6 Mei 1942 geclagvaard werd om v66r
de rechtbank, kamer met drie rechters,
te verschijnen op 19 Mei 1942; dat de
rechtbank op die terechtzitting een vonnis wees waarbij de zaak op onbepaalden
datum werd verschoven ;
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Overwegende, bijgevolg, dat het Hof
van beroep terecht beslist heeft dat de
bij artikel 6 van het besluit dd. '2:7 Juni
1942 voorziene rechtspleging niet van toepassing was;
Dat, inderdaad, luidens artikel 9, alinea 2, van gezegde besluit, « de rechts:
pleging voorzien bij artikel 10 van het
besluit-wet dd. 27 October 1939, zooals dit
bij artikel 6 van dit besluit is gewijzigd,
toepasselijk is op de verdachten die, meer
dan tien dagen na de inwerkingtreding .
van dit besluit, door rechtstreeksche dagvaarding, of door dagvaarding na beschikking tot verwijzing, v66r het vonnisgerecht worden gebracht )) ;
Dat aldus de· nieuwe rechtspleging niet
van toepassing is op de verdachten die,
v66r het verstrijken van tien dagen volgende op de inwerkingtreding van dit besluit, reeds v66r het vonnisgerecht werden gebracht door rechtstreeksche dagvaarding of door dagvaarding na beschikking tot verwijzing, 't is te zeggen, op
verdachten ·wier zaak reeds het voorwerp
is geweest van een akte van rechts:pleging
waarbij ze ter terechtzitting werd gebracht;
Overwegende, wel is waar, dat nadat
de zaak van den aanlegger op 19 ~ei 1942
aanleiding had gegeven tot een vonnis
waarbij ze op onbepaalden datum verschoven werd, aan den aanlegger een
nieuwe dagvaarding werd gegeven, dat
deze laatste dagvaa:rding plaats had na
ciat een termijn van tien dagen, volgende
op de inwerkingtreding van het · besluit
van '2:7 Juni 1942, verstreken was;
Doch overwegende dat uit die omstandigheid niet zou kunnen afgeleid worden
dat de zaak van den aanlegger niet regelmatig ter terechtzitting werd gebracht
v66r de inwerkingtreding van het hiervoren aangeduid besluit; dat daarbij de
nieuwe dagvaarding niet gegeven werd
als gevo~g ·van de beschikking tot verwijzing, <loch als gevolg van het vonnis dd.
19 Mei 1942 waarbij de zaak verschoven
wer<l;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het derde middel : schending van
de rechten der verdediging, doordat het
bestreden arrest uitspraak gedaan heeft
op een vonnis bij verstek dat door den
beklaagde alsdan rechtens niet kon besti-eden worden vermits hij het wettelijk
niet kende; inderdaad, die beslissing bij
verstek was hem niet beteekend geweest :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling het openbaar ministerie verplicht aan
den beklaagde een bij verstek gewezen
vonnis te beteekenen waarbij deze van de
vervolging zonder kosten ontslagen is;
Dat, daar dergelijke beslissing voor den
beklaagde geen bezwaar medebrengt, deze
geen belang heeft ze te bestrijden ;

Dat het middel en in rechte en in feite·
mist;
Om die redenen, het Hof verwerpt de·
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
11 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
H. Fontaine. - Gelijlcluideiute conolusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
VACANTITIJKAMER. -

25 Augustus 1943.

HOF VAN ASSISEN. - BESCHULDIGDE
VAN EEN MISDAAD SCHULDIG VERKLAARD. VR,AAG BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE
WET VAN 9 .APRIL 1930. - VERPLICHTING
VAN DE JURY ER OP TE ANTWOORDEN.
W arwwer, buiten de vraag betrefjende de
sohuld van besch1t~digde aan een bepaald misdri,jf, aan de jury de m·aag
wordt onderworpen of besohuldigde
zich thans niet bevindt in el3'n van de
toestanden vm·meld' ·in a1·tilcel 1 van de
wet van 9 April 1930, ontslaat het bevestigend antwoord op de eerste vractg
de jm·y niet van de verplichting te antwoonten op lle tweede v1·aag. (Wet van

9 April 1930, artt. 1, 7 en 10; Wb. van
Strafv., art. 364.)

(DE CATELLE, T. FLAMENT, BURGERLIJKE
PARTIJ.)
ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 15 Mei
1943 door het Hof van assisen der provii'iGie Oost-Vlaanderen gewezen ;
Over het eenig middel : schending van
artikelen 7 en 10 der wet van 9 April 1930
tot bescherming van "de maatschappij tegen de abnormalen en de gewo9ntemisdadigers, van artikel 364 van · het
Wetboek van Str~fvordering, gewijzigd
door artikel 4 der wet van 23 Augustus 1919, doordat het bestreden arrest
eischeres veroordeeld heeft zonder dat de
jury de bijkomende vragen sub nr 5 en in
elk geval sub nr 6 beantwoord had, vragen die sloegen op het punt. te weten of,
ten tijde der behandeling der zaak v66r
het Assisenhof, eischeres aan krankzinnigheid leed of door erge geestesstoornis
was aangedaan waardoor zij onbekwaam
was hare daden te beheerschen :
Overwegende dat de aanlegster naar het
Hof van assisen werd verwezen : 1 o om
een vrijwillige dooding te hebben gepleegd
met het oogmerk om te dooden en met
voorbedachten raad, op den persoon van
Jules Flament; 2° om ten nadeele van
delizelfde een bedrieglijke wegneming te
hebben gepleegd, met de omstandigheid
dat•de dooding begaan werd om deri dief-
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stal te vergemakkelijken ofwel om de
straffeloosheid er van te .verzekeren; dat;
betreffende die punten van de beschuldiging, regelmatig vier vragen werden gesteld aan de jury die er bevestigend op
antwoordde ;
Overwegende dat, op verzoek van de
verdediging en overeenkomstig artikel 10
der wet van 9 April 1930, daarenboven
aan de jury werd gevraagd : 1 o of de
beschuldigde de dooding (5" vraag) en den
diefstal (7• vraag) welke haar worden ten
laste gelegd, gepleegd had; 2° of de beschuldigde thans niet aan krankzinnigheid leed of door erge geestesstoornis of
geesteszwakheid was aangedaan waardoor zij onbekwaam werd haar daden te
b,eheerschen (6• en 8" vraag) ;
· Overwegende dat de jury zich onthouden heeft op deze laatste vier vragen antwoord te geven; dat die onthouding gewettigjl is wat de 5• en de .7" vraag betreft, dewijl d.e jury door de beschuldigde schuldig te verklaren aan dooding
en diefstal die het voorwerp. er van zijn,
noodzakelijk verklaard heeft dat zij die
twee misO.aden gepleegd had ;
Overwegende dat het gebrek aan antwoord niet gerechtvaardigd wordt wat de
6• en 8" vraag betreft; dat men zich, ·
inderdaad, op het oogenblik van het vonnis moet stellen en niet op het oogenblik
van het ten laste gelegd feit, om te oordeelen of, wegens de geestesgesteldheid
van den dader van het feit, deze tot de
door de strafwet voorziene straffen dient
veroordeeld, ofwel, of op hem de maatregelen tot bescherming der maatschappij
yoorzien bij de .wet van 9 April 1930 dienen toegep11st; dat, bijgevolg, zoo de bevestigende antwoorden van de jury, nopens de schuldigheid der aa:rilegster, volstaan om te bewijzen dat deze op het
oogenblik der misdaad voor haar daden
verantwoordelijk .was, zij geenszins medebrengen dat de aanlegster op het oogenblik waarop ze werd geoordeeld, zich niet
in .een geestesgeste~dheid bevond waardoor ze onbekwaam werd haar daden te
bejleerschen ;
Dat de jury dus verplicht was antwoord te verstrekken op de 6• en .de
8" vraag, en dat het Hof, in geval van
bevestigend antwoor~l, uitspraak moest
doen overeenkomstig artikel 10, alinea 2,
der wet van 9 April 1930; dat het bestreden arrest, op grond van deze onvolledige
uitspraak van de jury, de. aanlegster tot
een straf te veroordeelen, de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest en vernietigt al wat er
nit gevolgd is, inzonderheid bet arrest
van veroordeeling dat op 19 Mei 1943 ten
bate van de burgerlijke partijen gewezen
werd; beveelt dat onderhavig arrest zal

overgeschreven worden op de registers
van het Hof van assisen der provincie
Oost-Vlaanderen en dat melding ervan
zal gemaakt worden op den kant der vernietigde arresten ; veroordeelt de burgerlijke partijen tot de kosten ; verwijst de
zaak naar het Hof van assisen van WestVlaancleren.
25 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Foo1·zitt6'r, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter.
TTersZaggever,
H. Fauquel. - GelijkZnidende corwZusie,
H. Raoul Rayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
VACANTIEKAMilJR. -

25 Augustus 1943.

REOHTERLIJKE INRIOHTING.- CoRRECTIONEELE RECHTBANK. AMBT VAN HE'l' ·
OPENBAAR MINISTER•IE W AARGENOMEN DOOR
SUBSTITUUT-PROCUREUR DES KONINGS BIJ
EEN ANDERE R•ECHT"BANK. - ,00RLOGSTIJD. 0PDRACHT GEGEVEN DOOR PROCUREUR. GENE"
RAAL OP GROND VAN DE WET VAN 5 MAART
1935 .. - REGELMATIG SAMENGESTELDE HECHTBANK.

In oorZogstijcl wonU het ambt van het
openbaar n~inisterie regeZmatig waargenomen bij cle oon·ectioneeZe reohtbank floor den substituut-procuretw cles
Konings bij een anclere 1'eohtbank, weZlce magist?-aat opclraoht claaTtoe heett
ontvangeit van clen ·prooureur generaal
bij het Hot van beroep, oveTeenlcomstig
a1·tilcel 1 cler wet van 5 JJ1aart 1935.
(NAESSENS.)
ARREST (UITTREKSEL).

Gelet op het bestreden arrest op
17 Maart 1943 door het Hof van beroep
te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 1 der wet van 17 April 1878,
7 en 97 der Grondwet, 22, 27, 41 en 47 van
het Wetboek van Strafvorder~ng, 148 der
wet van 18 Juni 1869, doordat, op de terechtzittingen van de correctioneele rechtbank dd. 13 November en 11 December
1942, de zetel van het openbaar ministerie
bezet werd door den heer Buysse, die in
de zittingbladen als substituut van den
procureur des Konings wordt aangeduid,
dan wanneer de heer Buysse niet voorkomt op de ranglijst van de i"echtbank
van eersten aanleg te Gent, voorzien bij
artikel 190 cler wet van 18 Juni 1869, en
dat alclus zijn deelneming aan de debatten
onwettelijk voorkomt, althans wat de
hiervoren aangehaalde terechtzittingen
betreft, daar het bevel van den procureur
generaal, die de opdracht aan den heer
Buysse tot het vervullen van het ambt
van substituut den procureur des Konings
te Gent vernieuwde van latere. dagteeke-
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dat het bestreden arrest aldus de rechtspleging v66r den eersten rechter moest POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. ~
vernietigen wegens haar onregelmatigheid
BESLUIT VAN 27 JUNI 1942, AR·TIKEL 6. of wegens den twijfel nopens haar wette0PHEFFING VAN HET BEROEP. - BEPALING
DIE DE HOVEN EN RECHTBANKEN BINDT, DOCH
lijkheid en doordat het Hof van verbreALLEEN BETRE~'l<ENDE DE MISDRIJVEN VOORking niet in staat is na te gaan of de
ZIEN BIJ HET BESLUIT-WET VAN 27 OCTOcorrectioneele rechtbank te Gent op dP
terechtzittingen van 13 November pn
BER 1939.
11 December 1942 regelmatig waS< samenDe bepaling van at·tikel 6 van het besl1tit
gesteld :
vnn 27 hmi 1942, lltidens wellce de
Overwegende dat uit de zittingbladen
eewige 1'echtm· 'ltitspraetlc doet in lnntblijkt dat de heer Buysse, als substituutsten nanleg over de nvisddjven rl'ie hem
procureur. des Konings, deel uitgemaakt
ter kennisnenvi-ll[J wonlen opged1·ngen
heeft van den zetel waarvoor de aanlegger bij toepnssi11.g vnn flnt beslu-it, moet
verschenen is op de terechtzittingen van
door cle hoven en rechtbwnlcen wonlen
30 October en 13 November 1942 wamieer
toegepnst, doch enkel in zoove1· zij de
de zaak werd onderzocht, van 11 Decemnuis(kijven betr·eft, cUe voorzie-n zijn. bij
ber 1942 wanneer het openbaar ministerie
cle nrtikelen 5, 8 en- 9 vwn het besl·ttitvorderde en van 8 Januari-1943- wanneer
wet vctn 27 October 1939.
·
het vonnis werd gewezen;
Overwegende dat het vaststaat dat de
(VAN
LOVEREN.)
heer Buysse niet ingeschreven is op de
ranglijst van de werkende of plaatsverARREST.
vangende magistraten _van de rechtbank
van eersten aanleg te Gent, dat hij echter
Gelet op het bestreden arrest op 28 Jaingeschreven is op de ranglijst van de
nuari 19±3 door het Hof van beroep te
werkende magistraten van de rechtbank Brussel
gewezen ;
van eersten aanleg te Brugge ;
Over het middel der voorziening :
Overwegende dat een bevel van den
procureur generaal bij het Hof van be- schending der Grondwet en der wetten
roep te Gent, gedagteekend van 5 Decem- betreffende de verhaalmiddelen op rechber 1942, gesteund op de wetten van terlijk gebied, namelijk van artikelen 9±
10 Mei 1940 en van 5 Maart 1935, in eens- der Grondwet, 199 van het Wetboek van
luid!'md verklaard afschrift bij den bundel Strafvordering, van artikelen 5 en 6 der
toegevoegd, de aan den heer Buysse, sub- wet van ~ Mei 1849·, doordat, eenerzijds,
stituut van den procureur des Konings het beslmt van de secretarissen-generaal
te Brugge, gegeven opdracht vernieuwt d_~r ministeries dd. 27 Juni 1942, geen wet
- om hetzelfde ambt waar te nemen bij de ZIJnde, overeenkomstig met de wetten
rechtbank van eersten aanleg te Gent en moet zijn, en doordat, aldus, de hoven en
dit tot 15 Januari 1943; dat uit dat b~vel rechtbanken bevoegd zijn om de grondvan den procureur generaal blijkt dat de wettelijkheid en de rechtsgeldigheid er
heer Buysse bij vroegere bevelschriften van na _te gaan, en anderzijds, doordat
opdracht had gekregen om als substituut- ~e . Bel_glsche wetten op de rechterlijke
mnchtmg en op de werking der hoven
procureur des Konings te Gent te zetelen
opdracht die op 16 December 1942 eindigd~ en rechtbanken, die de rechterlijke veren die dus het bevelschrift van 5 Decem- haalmiddelen en het recht om beroep in
te stellen voorzien, essentieele bepalingen
ber 1942 verlengd werd;
Dat daaruit volgt dat er geen twijfel d~r Belgische wetgeving zijn op strafgekan bestaan nopens het regelmatig aan- bled e~ dat, aldus, de secretarissen-genewezig zijn van den heer Buysse op den raal met bevoegd waren om een besluit
zetel die op de terechtzittingen van 13 No- te nemen dat, na zekere zaken in de bevember en 11 December 1942 de zaak van voegdheid van den alleenrechtspreketiden
den aanlegger onderzocht heeft en uit- rechter te hebben gelegd, het recht ontspraak er over gedaan heeft, en dat het zegt beroe_p in te stellen tegen de beslisHof van verbreking dank zij de stukken singen welke die rechter in een aantal
der rechtspleging in staat is na te gaan correctioneele zaken wijst, en een rechtsof de zetel regelmatig was samengesteld · macht tot stand brengt die uitspraak doet
Dat het middel niet kan aangenome~ in eersten en hoogsten aanleg, en doordat
daarcloor de rechten der verdediging geworden.
schonden werden : 25 Augustus 1943. - Vacantiekamer. 'Overwegende dat de aanleggers slechts
Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarvervolgd werden we'gens inbreuken tegen
nemend voorzitter. Verslaggever,
artikelen 1, 2 en 4 van het besluit del.
H. Louveaux.- Gelijkluidende concl1tsie, 19 Juni 1942;
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
Overwegende dat het in het middel begeneraal.
doeld besluit van 27 Juni 1942 de rechterlijke organisatie niet wijzigt noch den

vorm noch de werking der rechtbanken,
noch hun bevoegdheid door aan kamers
der rechtbank van eersten aanleg welke
slechts uit een rechter bestaan, deze aangeduid door den eersten voorzitter van
het Hof van beroep, de kennisneming op
te dragen van zekere wanbedrijven die
in de bevoegdheid vallen van die rechtsmacht; dat het aldus· slechts een bestaande instelling gebruikt ;
Overwegende dat het besluit, door bij
zijn artikel 6, § 2, II, te beschikken dat
de alleenrechtsprekende rechter in eersten en hoogsten aanleg beslist cc over al
de bij hem aanhangig gemaakte inbreuken ll, zich van de regelen van de rechtspleging en den aanleg verwijdert, en dat
die regelen cc de werking der rechtbanken
aang.aat ll op strafrechtelijk gebied;
Overwegende nochtans dat een beschikking die tijdelijk, op een bepaald punt de
in voege zijnde wetgeving aanvult of van
deze slechts een hoofdzakelijk tijdelijke
afwijking is, voor een bij een bijzondere
wet · voorziene soort rechtszaken - ontstaan nit de hoogdringendheid en uit de
noodzakelijkheid - en dan wanneer die
beschikking slechts de aanvulling is van
een anderen maatregel welke genomen
werd om eene der bij de wet van 7 September 1939 bepaalde doeleinden te bereiken, te weten de bevoorrading van het
land verzekeren, niet voorkomt als buiten
het kader dezer wet vallende;
Overwegende dat nit de inleiding en den
tekst van het besluit van 27 Juni 1942
klaar blijkt dat artikel 6, •§ 2, II, slechts
een essentieel tijdelijke maatregel is genomen ter aanvulling van ·de andere door
datzelfde besluit getroffen maatregelen
om de bevoorra{ling van het l:md te verzekeren;
Dat, anderzijds, gezegd artikel 6, § 2,
II, voor zoover het zich beperkt bij de
beschikking dat de alleenrechtsprekende
rechter in eersten en hoogsten aanleg beslist over de bij artikelen 5, 8 en 9 van het
besluit-wet van 27 OCtober 1939 bedoelde
inbreuken, slechts een afwijking invoert
van de regelen nopens de rechtspleging
en den aarileg, afwijking · welke slechts
van toei)assing is op een bepaalde soort
nieuwe inbreuken die bij een bijzondere
wet voorzien zijn; dat hoogergemelde bepaling overigens niet in strijd is met de
plichten waartoe de burgers gehouden
zij1i;
Overwegende dat uit deze · beschouwingen volgt dat artikel 6, '§ 2, II, van het
besluit van 27 Juni 1942, in de hiervoren
bepaalde maat, het kader der wet van
7 September 1939 niet te buiten gaat; dat
het, krachtens gezegde wet, aan de hoven
en rechtbanken niet behoort na te gaan
of die bepaling, door de secretarissengeneraal onder hun verantwoordelijk)leid
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Dat het middel in rechte niet opgaat ;
En overwegende, voor 't overige, dat de
bestrede11 beslissing geveld werd op een
rechtspleging in dewelke de substantieele
en op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
·voorziening; veroorcleelt de aanlegger~J in
de kosten.
25 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter.
VerslaggeveT,
H. Louveaux. - Gelijkl7tidende conolusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
VACANTIIilKAMEJR. -

25 Augustus 1943.

1° M1JDEPLICHTIGHEID.

WANBEDRIJF. - STRAF DIE DE TWEE DERDEN NIET
OVERSCHRIJDT VAN DIE WELKE OP DE DADERS
TOEPASSELIJK IS. - BEREKENING VAN DE
STRA~".

I

2° POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
- BESLUIT VAN 28 JUNI 1941. - SLACHTiNGEN BEDOELD BIJ DE ARTIKELEN 1 EN 4. SLACHTINGEN IN BELGIE.
.
1 o Doot· de woorden c< twee denlen van de
st1·at welke op hen zou toegetJast W01'den indien zij de daders va;n dat ivarzbed·rijf waren ll, in alinea 2 va;n artikel 69 va;n het Stratwetboek, moeten
worden verstaan de twee derden van het
maximum .van de strat voorzien tegen '
fle da(le1·s van het wanbe(kijf.
2° De slachtingen gestratt bij aTtikel 1
van het besluit van 28 J1JA'I!i 191{1, st?·ekkeml tot het ve·rzwaren van de st1·ajferz
tegen sluikslachting e111 onwettigen handel in vleesch, en wawrnaar artikel 4
vwn hetzelfde besluit verwijst, zijn de
slaohtingen die in Belgie worden gedftan.

(PROCUREUR DES 'KONINGS TE GENT,
T. LEMAIGRE EN ANDEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 13 November 1942 gewezen door de correctioneele rechtbank te Gent, kamer welke
overeenkomstig het besluit van 27 Juni
1942, artikel 6, § 2, slechts uit een rechter .
bestaat;
Wat den verweerder Lemaigre betreft :
Over het eerste middel : schending van
a1·tikel 69, alinea 2, van het Strafwetboek
en van artikel 6 van het besluit van
28 Juni 1941 strekkende tot verzwaring
van de straffen wegens sluikslachtingen
en onwettigen handel in vleesch, doordat
het bestreden vonnis den verweerder Le-·
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maigre, wegem; inbreuk tegen artikel 4
van het besluit van 28 Juni 1941, veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van
tien maanden dan wanneer de minimumstraf een jaar was :
Overwegende dat Lemaigre, als dader
of als medeplichtige vervolgd wegens vervoer of bezit met winstbejag van vleesch
voortkomende van sluikslachting, als medeplichtige veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van tien maanden ;
Overwegende dat de minimumstraf,
voorzien bij het overtreden besluit, een
jaar gevangenisstraf bedraagt en dat artikel 6 van het besluit van 28 Juni 1941
de toepassing van artikel 85 van het
Strafwetboek uitsluit ;
·
Overwegende dat, luidens artikel 69,
alinea 2, van het Strafwetboek, de straf
tegen de medeplichtigen aan een wanbe- ·
. drijf uitgesproken de twee derden niet zal
overschrijden van die, welke op hen zou
toegepast worden indien zij de daders van
het wanbedrijf waren; dat die- tekst door
de woorden (( de straf... de twee derden
niet zal overschreiden ll alleen de tegen
den dader voorziene maximumstraf bedoelt en niet de minimumstraf waaronder
de rechter niet mag gaan zonder overeen~
komstig artikel 85 van het Strafwetboek
ten voordeele van den ·betichte verzachtende omstandigheden aan te nemen ;
Dat, daar artikel 6 van het besluit van
28 Juni 1941_ voorziet dat artikel 85 van
het S:trafwetboek niet van toepassing is
op de inbreuken welke het bestraft, het
bestreden vonnis op den beklaagde geen
straf mocht toepassen die minder bedroeg
dan het wettelijk minimum, en daardoor
de in het middel aa:p_geduide bepalingen
geschonden heeft ;
Over het tweede middel : schending van
het besluit van 28 Juni 1941, doordat het
bestreden vonnis de verweerders sub nis 2
tot 7 vrijgesproken heeft omdat zij redelijk hebben kunnen meenen dat daar het
op hen inbeslaggenomen vleesch uit den
vreemde kwam de verkoop er van de Belgische bevoorrading niet kon benadeelen
en dat aldus de verkoop van vleesch, ·
waarover het gaat in artikelen 4 en 5 van
het besluit van 28 Juni 1941, enkel vleesch
betreft van in Belgie geslachte dieren,
dan wanneer boven bedoeld besluit dergelijk onderscheid niet maakt :
Overwegende dat artikel 4 van het besluit van 19 Juni 1942 en artikel 4 van het
besluit van 28 Juni 1941 diegenen treffen
die vleesch, voortkomende van een bij artikel 1 bedoelde slachting, bezeten of vervoerd hebben; dat de bij artikel 1 bedoelde slachtingen onwettige slachtingen
zijn, 't is te zeggen slachtingen welke gedaan worden in strijd met de bepalingen
van Belgische wetten en reglementen en
dat de secretarissen-generaal der ministeries slechts bevoegd zijn om reglemen-

ten te treffen binnen het Belgische grondgebied ·
Dat 'daaruit volgt dat, daar de aange-'
duide artikelen slechts van toepassing
zijn op vleesch voortkomende van in Belgie gedane slachtingen, het bestreden vonnis, door de verweerders st~b nis 2 tot 7
vrij te spreken om de reden dat ze wet-telijk _hebben kunnen meenen dat het
vleesch uit het buitenland kwam, de in
het middel aangeduide bepalingen niet
heeft geschonden ;
Wat de andere verweerders betreft :
Overwegende, voor 't vorige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat d~ beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis wat de jegens der: verweerder Lemaigre gewezen beslissing betreft; beveelt dat onderhavig arrest zal
overgeschreven worden op de registers
van de correctioneele rechtbank -te Gent
en dat melding ervan zal gemaakt worden
op den kant· van het vernietigd vonnis;
legt 1/7 der kosten ten laste van Lemaigre; verwijst de zaak aldus omschreven
naar de correctioneele rechtbank te Oudenaarde; verwijst de voorziening wat de
andere verweerders betreft; laat 6/7 der
kosten ten laste van den Staat.
25 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Voorzitter, H. Hodti.m, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Louveaux. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
VACANTIEJKAMER. -

25 Augustus 1943.

1° LANDLOOPERIJ. BIJLOOPER VAN
PUBLIEKE VROUWEN. - STELLING TER BESCHIKKING VAN DE REGEERING. - BESLISSING VAN DE CORRECTIONEELE RECHTBANK. VOORZIENING ONTVANKELIJK.
2° LANDLOOPERIJ. BIJLOOPER VAN
PUBLIEKE V~;!JUWEN. - VEROORDEELING TOT
DE KOSTEN. - 0NWETTELIJK.
1° De bijloope1· van pttblielce v1·ouwen, die
bij beslissing van rle correctioneele
1·echtbanlc ter beschilclcing is gesteld
1.'am de regeerring, lean zich in verbrelcing voorzien tegen deze beslissing.
2° De bijlooper van pttblielce vrouwen, die
ter beschilclcing van de 1·egee1·ing is gesteld, lean niet tot de lcosten vc~n de
rechtspleging wo1Ylen veroon.leeld.

{MEYNAERT.)
ARREST.
. Gelet op het bestreden vonnis op
5 Maart 1943 gewezen door de correctioneele rechtbank te Antwerpen, zetelend
in graad van hooger beroep ;
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Over het middel em ojfiaio : schending
van artikel 194 van het Wetboek van
Strafvordering, cloordat het bestreden
vonnis den aanlegger veroordeeld heeft
zoowel tot cle kosten van eersten aanleg
als tot deze van hooger beroep :
Overwegende dat de door de bestreden
beslissing uitgesproken terbeschikkingstelling van de regeering, geen straf is
cloch alleen een aclministratieven maatregel uitmaakt;
Overwegende clat artikel 194 van het
Wetboek van Strafvorclering de veroordeeling van den beklaagde tot de kos~en
slechts toelaat ingeval tegen deze een
vonnis van veroorcleeling is gewezen; clat
bijgevolg de beslissing de kosten ten onrechte den aanlegger ten laste legt ;
En overwegende, voor 't overige, dat de
substantieele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest, doch in zoover slechts
het de kosten van eersten aanleg en van
hooger beroep ten laste van den aanlegger
gelegd heeft; beveelt dat onclerhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der correctioneele rechtbank te
Antwerpen en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant der gedeeltelijk vernietigde beslissing; zegt dat er
geen aanleiding bestaat tot verwijzing.
25 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever,
H. Wouters. - Gelijlel~tidencle conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, aclvocaat
generaal.
VACANTIEJKAMEJR. -

25 Augustus 1943.

POLI'l'IE VAN DEN KOOPHANDEL. SLUIKSLACHTING. - WINSTOOGMERK NIET
VEREISCHT.
De onwettelij lee slachting, befloelcl. bij artileel1 van het besl~tit van :28 Juni 1941,
lean straifbafw z·ijn oole ingeval fle dacler
niet met een winstoogmerlc heett gelwnfleld.

(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT,
T. NANTEN.)
ARREST.
Gelet op het bestreclen vonnis op
10 l\llaart 1943 gewezen .door de correctioneele rechtbank te Hasselt, kamer welke
slechts nit een rechter bestaat overeenkomstig het besluit van 27 Juni 1942, artikel 6, § 2;
Over het middel : schencling van artikel 1 van het besluit van 28 Juni 1941
strekkende tot verzwaring der straffen

wegens sluikslachtingen en onwettigen
handel in vleesch, doordat de verweerder,
beticht van, in September 1941, onwettig
een varken te hebben geslacht, slechts
veroordeeld werd tot een geldboete van
200 frank bij toepassing van artikel 4 van
het besluit van 9 Februari 1941 en van
artikel 9 van het besluit-wet van 27 October 1939, omdat de slachting slechts had
plaats gehad voor het persoonlijk verbruik van den verweerder, clan wanneer
artikel1 van het besluit van 28 Juni 1941
op alle onregelmatige slachtingeri zonder
onderscheid wordt toegepast :
Overwegende dat het bij artikel 1, alinea 1, van het besluit van 28 Juni 1941
voorzien wanbedrijf geen bijzonder opzet
vereischt;
Overwegende dat het bestreden arrest
ten onrechte beslist dat de sluikslachting
slechts strafbaar is inclien ze geschied is
met winstbejag; dat deze bij artikelen 4
en 5 van het besluit van 28 Juni 1941 voorziene voorwaarde niet vereischt is door
artikel 1 waarop de rechtsvervolging gegrond was ; Overwegende derhalve dat de eenige
reden waarom de verweerder slechts veroordeeld werd tot een geldboete van
200 frank de beslissing van den rechter
niet kan rechtvaardigen;
Dat het middel bijgevolg gegrond is;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van de rechtbank van eersten
aanleg te Hasselt en dat melding ervan
zal gemaakt worden op den kant der vernietigde beslissing; veroordeelt den verweerder tot de kosten; 'verwijst de zaak
naar de rechtbank van eersten aanleg te
Tongeren.
25 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Louveaux. - Gelijkluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
VACANTIEJKAMER. -

25 Augustus 1943.

1° HOF VAN ASSISEN. - lVIAGISTRAAT
DIE, OVEREENKOMS'l'IG DE ARTIKELEN 266 EN
293 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING,
DEN BESCHULDIGDE HEEFT ONDERVRAAGD. l\IIOET NIET NOODZAKELIJK DEEL UITMAKEN
VAN RET HoF VAN ASSISEN v66R HETWELK ·
BESCHULDIGDE YERSCHIJNT.
2° HOF VAN ASSISEN.- OPDR•ACHT VAN
DEN YOORZITTER. - REGELMATIGHEID. !IEWIJS VOLGT UIT RET J?ROCES-VERBAAL.
1° Geen enlcele wetsbepaling sohrijft voor
dat cle magistraat, clie ove1·eenleo11J,stig
de artikelen :266 en 293 van het W etboek
vwn- Strafvorclering, den besch~ucligde
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heeft ondet·vTaagd, moet deel ·uitmaken
van het H of van ass-isen voor hetwelk
de besclmldigde daarna vet·schijnt.
2° Het proces-vet·baal, hetwelk vermeldt
dat het H of van assisen is samengesteld
namelijk uit een bepaalden raadsheet·
in het Hoj van beroep a.ls voorzitter
aan,qewezen bij beschikking op een bepaalden datttm gegeven doot· den em·ste~ ·
voo·rzitter van het Hoj van beroep tot
vervanging van. een a1ule1·en ve1·melclen
raaclsheer, bewijst cle regelmatigheid
van de door den voorzitte1· verleencle
opd1·acht.
(BODDAERT.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op
16 Maart 1943 door het Hof van assisen
<ler provincie Oost-Vlaanderen gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikeleri 93 der wet van 18 Juni 1869,
266 en 293 van het Wetboek van Strafvordering, .doordat de voorzitter van het
Hof van assisen die is overgegaan tot de
ondervraging welke voorzien is door deze
laatste twee bepalingen, de debatten niet
heeft voorgezeten noch dee! uitgemaakt
heeft van den zetel en dat aldus de aanlegger geoordeeld werd door rechters
waaraan geen enkele hem voorafgaande!ijk ondervraagd had :
Overwegende dat noch de in het middel
bedoelde teksten noch eenig andere wetsbepaling vereischen dat de magistraat,
die, overeenkomstig artikelen 266 en 29J3
van het Wetboek van Strafvordering tot
de ondervraging van den beklaagde is
overgegaan, dee! uitniaakt van het Hof
van assisen waarvoor die beklaagde daarna gebracht wordt;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
Over het tweede middel : schending van
artikelen 92 en· 93 der. wet van 18 Juni
· 1869 en van artikel 97 der Grondwet,
doordat het bevel van den eersten voorzitter van het Hof van beroep, waarbij
~en lid van het Hof van beroep als voorzitter van het Hof van assisen werd afgevaardigd ter vervanging van den magistraat die eerst werd aangeduid om dit
ambt maar te nemen, aan de stukken der
rechtspleging niet is toegevoegd, wat het
Hof van verbreking in de onmogelijkheid
stelt zijn toezicht uit te oefenen op de
regelmatigheid van de samenstelling van
den zetel :
Overwe&"ende dat het proces-:verbaal der
debatten vaststelt dat « het Hof samengesteld is uit >> (inzonderheid) «den heer
Haus, raadsheer in het Hof van beroep
te Gent, aangesteld bij bevel van 6 Maart
1943 tot voorzitter, ter vervanging van
den heer Van Thorenburg, raadsheer in
het Hof van beroep te Gent, tot voorzitter

benoemd van den tegenwoordigen zittijd
bij bevel van den eersten voorzitter van
gemeld Hof, in dagteekening van 2 Februari 1943 >> :
Overwegende dat de hoedanigheid van
voorzitter van den hier-voren vermelden
heer Haus voor den eersten trimester van
1943 en de regelmatigheid van zijn aanstelling ter vervanging van den heer Van
Thorenburg door die wettelijke vaststelling authentiek bevestigd zijn; dat de wet
er geen ander bewijs van eischt;
Dat het middel noch in feit noch in
rechte opgaat;
Over het derde middel : schending van
artikelen 97 der Grondwet, 401 :van het
Strafwetboek en van de rechten der verdediging, doordat de derde aan de jury,
op verzoek van den beklaagde, gestelde
vraag dubbelzinnig is en opgesteld is met
bewoordingen welke niet overeen kwamen
met het gedacht dat in de conclusies der
verdediging is uitgedrukt :
Overwegende dat die conclusies er toe
strekten aan de jury de volgende vraag
te doen stellen : « Is Boddaert schuldig
aan slagen en kwetsuren die den dood
voor gevolg hebben gehad doch zonder
inzicht te dooden? >> ; dat de aan de jury
gestelde vraag werd opgestel!l in deze bewoordingen : << Staat het vast dat de slagen of verworidingen, voor;;~ien in de eerste vraag, zonder het oogmerk om te dooden werden toegebracht? >>; dat de eerste
vraag waarnaar de derde aldus verwijst,
is opgesteld als volgt : « Is het gebleken
dat Theofiel Boddaert, alhier beschulcligd,
schuldig is van te Mariakerke-Gent, op
25 Mei 1940 of daarna, vrijwillig eenen
doodslag, zijnde eene dooding met het
oogmerk om te dooden, te hebben gepleegd
op den persoon van Louis Boddaert? »;
Overwegende dat zoo 'deze vraag niet
uitdrukkelijke betrekking heeft op slagen
en verwondingen, de derde vraag nochthans, vergeleken met de eerste, geen enkele dubbelzinnigheid vertoont en tot \geen
den minsten twijfel heeft kunnen aanleiding geven nopens haar juiste draagwijdte; dat zij de door de verdediging in
haar conclusies uitgedrukte vraag stipt
weergeeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
En overwegende (zoncler belang) ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
25 Augustus 1943. - Vacantiekamer. Vooi·zitter, H. Hodiim, raadsheer waar- ·
nemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Fauquel. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
generaal.
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25 Augustus 1943.
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OVERDRACHT VAN MACHTEN.
SECRETARISSEN-GENERAAL VAN DE MINISTERIES. ~ MAATREGEL DIE OPHEFFING VAN
GEMEENTEN TOT .GEVOLG HEEFT EN WAARBIJ
WORDT BESCHIKT DAT DE SCHEPENEN VAN EEN
GEMEENTE VAN RECHTSWEGE BEKLEED WORDEN
MET DIE HOEDANIGHEID OVER ANDERE GEDEELTEN VAN RET GRONDGEBIED; MAATREGEL
DIE DE GEVESTIGDE POLITIEKE ORDE WIJZIGT
EN EEN GRONDBEGINSEL VAN DE GEMEENTELIJKE
WETGEVING :WHSKEN'l' .. MAATREGEL D:(E DE.
BIJ DE WET VAN 10 ME! 1940. VERLEENDE
OPDRACHT TE BUITEN GAAT.

2°

00RL0G. BESLUIT VAN EEN SEORETARIS-GENERAAL W AARBIJ RET GRONDGEBIED
VAN EEN GEMEENTE AAN DAT VAN EEN ANDERE
GEJI;IEENTE WORDT GEHECHT. BESLUIT DAT
DE GRENZEN VAN DE BIJ DE WET VAN 10 ME!
194(} VEBLEENDE OPDRACHT TE BUITEN GAAT.
VERORDENING VAN DE BEZETTENDE MACHT
VOORSCHRIJVEND DAT DE BESOHIKKINGEN VAN
DIT BESLUIT :!,:fOETEN WORDEN TOEGEPAST. GEVOLGEN VAN DEZEN BEZETTINGSMAATREGEL
TEN AANZIEN . VAN DE REOHTSPLEGINGEN DIE
DOOR DE GEMEENTE, WIER GRONDGEBIED WERD
AANGEHEOHT, ZIJN INGESTELD.

1° De wet vwn 10 Mei 1940,' betref!encle
cle overclraoht van maohten in oorlogstijcl, laat clen· seoretaris-generaal van
een ministerie niet toe, geclurencle cle
bezetting vwn het gronclgebiecl, maatregelen te ·t,·effen clie, cloor cle ophejfing
van gemeenten, cle in het land gevestigde politieke orde wijzigen, of die,
door voor te sohrijven dat cle cloor de
kiezers vwn een gemeente tot gemeentelijlce afgevaarcligden aangewezen sohepenen van reohtswege met dezelfde hoeclanigheicl z~tllen bekleecl zijn op anclere
gedeglten van het m·onclgebied, strijdig
zijn met een g1·ondbeginsel van de gemeentelijlce wetgeving (1).
.
2° Wannee1· de bezettenrle maoht, steunm~cl OJJ atrtikel 43 van het reglement
gevoegcl bij de overeenlcomst van den
Hcw.g, van '18 Ootober.1907, beveelt clat
moeten toegepast woraen de maat?·egelen, clie de seoretaris-generaal van een
ministe1·ie, buiten de g1·enzen vwn de
hem cloor de Belgisohe wet verleende
maohtsoverdraoht, heett ge1wmen, maatregelen wa(IJI'dOOI' het gebierl van een
gemeente geheoht wordt aan dat van
een anclere gemeente, de organen van
de aangeheohte rtemeente ontbonden
worclen verlclaanl en tot haar grondgebied de bevoegdheid der o1·ganen van
deze anclere gemeente wordt uitgebtceia,
dan sohept die bezettingsm(l)atregel een
teitelijlcen toestand vctn z~tllcen aard
dat, gedm·ende cle bezetting van het
(1) Zie verbr., 1 Februari 1943, supra, bladzijde 22.

gronclgebied, de o1·ganen va;n de aangeheohte gemeente in de materieele onmogelijlcheid verkeeren om een clo01· hen
v661· een -reohtbanlc ingestelde ?'eohtspleging te vervol,qen en dat alleeilr de
o1·ganen van~ de gemeente, bij welke de
aanheohting ·is gesohied, in staat zijn
om de verdediging van de belangen de1·
aangfJheohte gemeente waar te nemen
voo1· relcening van deze.
Daantit volgt dat de tweede gemeente
door cle Belgisohe reohtbanketn lean worden aangenomen om in de 1·eohtspleging
tussohetn te komen ten einde voor de
organen van de eerste gemeente en voor
1·elcening van deze, de ingestelde reohtspleging te vervolgen.
Inclien de voorziening wordt ve·rworpen,
worden cle kosten vwn het geding in
verbreking ten laste gelegd van de gemeente die de 1·eohtspleging heeft ingestelcl.
(GEMEENTE BORGERHOU'£ EN STAD ANTWERPEN,
T. SMETS EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op de bestreden arresten op 3 December 1941 door het Hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Overwegende dat de zaken sub n 1• 6996
en 6997 verknocht zijn;
Over de ontvankelijkheid der voorzieningen :
Overwegend~ dat de voorzieningen ingesteld zijn : 1° door de sta{l Antwerpen,
die v66r den rechter over den grond geen
partij was, doch verklaart in rechte op
te treden «in de mate dat zij, krachtens
de besluiten van 15 September en 30 December 1941, de rechten der gemeente
Borgerhout uitoefent )) ; 2° door de gemeente
Borgerhout vertegenwoordigd
door haar college van burgemeester en
schepenen ; ·
Overwegende dat, QP den datum waarop
de voorzieningen werden ingesteld, de
stad Antwerpen zich op de door haar
ingeroepen besluiten niet had kunnen
gronden, vermits, juist doordat die besluiten gemeenten afschaften, zij cle in het
land gevestigde politieke orde wijzigden,
en aldus de secretaris-generaal van· het
ministerie van binnenlanclsche zaken en
volksgezondheid, van wien die besluiten
uitg·aan, de bevoegdheicl is te buiten gegaan die door de wet van 10 Mei 1940 aan
de secretarissen-generaal der ministeries
werd overgedragen; dat deze wet aan die
ambtenaren de uitoefening der politieke
macht van de hoogere nationa1e overheitl
niet heeft willen, noch kunnen willen
overdragen, daar die bevoegdheid in het
bezet grondgebied, door het feit zelf der
bezetting, noodzakelijk verlamd is; dat,
daarenboven, het besluit van 30 December
1941, beschikkende dat schepenen enkel
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-187door de kiezers van de stacl Antwerpen schuldigd was, dan wanneer de gemeente
tot gemeenterriandatarissen aangestelcl,
Borgerhout geen verhaal kon bezitten teYan ·rechtswege met dezelfde hoedanigheid gen de schuldenaren van de taks tenzij
zouden bekleect zijn jegens inwoners van wanneer, ingevolge de opneming, voor
.andere gedeelten van het Rijksgrondge- haar een zekere en effene schuld zou ontbied, in strijd is met een grondbeginsel staan zijn :
-der gemeentewetten ; '
Overwegende dat, krachtens artikel 7
Doch overwegende dat, op 26 Januari der wet dd. 29 April 1819, alle invordering
1943, de militaire bevelhebber in Belgie van een onrechtstreeksche gemeentebelas.en Noord-Frankrijk, handelende met het ting door een verloop van vijf jaar veroog op de handha:ving van rust en orde jaard wordt, te rekenen vanaf den dag
in Belgie - waarmede, luidens artikel 43 dat de belasting geeischt worden kan ;
Yan het reglement, bijlage aan het verdat, daar de grondslag
-drag op 18 October 1907 te 's Gravenhage derOverwegende
vastgesteld wordt
aangegaan, en door de wet van 25 Mei doorgemeentebelastingen
de gemeenteraclen, onder het enkel
1910 goedgekeurd, de bezettende overheid
van qe hoogere overheid, de dais belast - een verordening heeft uitge- toezicht
tum der vorderbaarheid van de onrechtYaardigd, bepalende, voor Belgie, dat streekscbe
belasting, 't is te zeggen de
.hoogergemelde besluiten van den secre, taris-generaal van het ministerie van bin~ datum vanaf denwelke de verjaring beopgezocht in het
nenlandsche zaken en· volksgezondheid ' gint te loopen eerst client
tot vestiging van die
moeten toegepast worden, en dat de be- gemeentereglement
trokken instellingen zoomede al hun rech- belasting;
.Overwegende dat de artikelen 4, 12
t.en en plichten, door de Belgische wetten
en 39 van het gemeentereglement van
bepaald worden ;
Overwegende dat, uit oorzaak van dien Borgerhout, zooals het bestreden arrest
bezettingsmaatregel, eenerzijds, de ge- het vaststelt, bepalen dat de belastingen
meente Borgerhout tijdelijk in de mate- invorderbaar zullen worden zoodra de
rieele onmogelijkheid verkeert om de aanpalende eigenaars van de werken zul.rechtspleging, die ze v66r het Hof heeft len genieten door het feit (( dat de straat
ingesteld, door haar eigen organen voort voor het openbaar verkeer geopend
te zetten en, anderzijds, de stad Antwer- wordt »;
.pen alleen zich in staat bevindt om daarin
Overwegende dat de rechter over den
voor de organen der gemeente Borgerhout grond, die op bindende wijze vastgesteld
·en voor dezer rekening te voorzien;
heeft dat een beslissing van den gemeenteDat het te dien einde behoort de stad .raad va:n Borgerhout dd. 1 Mei 1930 op
Antwerpen met de gemeente Borgerhout dien datum de straat voor het openbaar
in onderhavigen aanleg te ontvangen;
verkeer had geopend, wettelijk heeft kunnen beslissen dat de belasting van af
Over den grond :
1 Mei 1930 invorderbaar was;
Over het eenig middel tot verbreking
Overwegende dat de aanlegster, door te
-scbending van artikel 76, nr 5, der gemeeritewet van 30 Maart 1836, van artie beweren dat de belasting slechts kon gekel 7, § 2, van de wet van 29 April 1819, eischt worden na de opneming der werYan artikelen 75, 'eerste lid, en 76 (vooral ken, aan het reglement een beschikking
n" 5) der gemeentewet van 30 Maart 1836, toevoegt welke er niet inbegrepen is en
van adikelen 1, 3, 4 en 12 van het regle- welke zelfs in strijd is met een uitdrukment der gemeente Borgerhout, en van kelijke bepaling ervan ;
Dat het middel mitsdien niet gegrond
artikel 1 van het koninklijk besluit van
.30 Juni 1928, dat · vermeld reglement be- is;
krachtigt, doordat het bestreden arrest
Om die redenen, het Hof voegt de voortoekent dat de verjaring van de vordering zieningen samen ; . verwerpt ze ; veroortot betaling van de betwiste taks begon deelt de aanlegster, gemeente Borgerhout,
te loopen op 1 Mei 1930 om de reden dat tot de kpsten en tot een vergoeding van
<< de college besloten heeft dat vanaf den
150 frank jegens de· verweerders Smets1n Mei 1930 voor het publiek geopend was
Van Geninden, en tot een tweede vergoehet gedeelte der Vosstraat, gelegen tus- ding van 150 frank jegens de verweerster
schen de Gitschotellei en een punt half- Boeynaams.
wege tusschen de Lantaarnhofstraat en
25 Augustus 1943. - Vacantiekamer. --'-de straat H ... , en dat feitelijk vaststaat
-dat het pand van appelanten binnen die Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
strook ligt >> zoo inbreuk rqakend op het
middel ingeroepen door de aan.legsters in H. Wouters. - Gelijkluidende conolusie,
verbreking, die beweerden dat de ver- H. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat
jaring geen aanvang kon nemen daar de generaal.
opneming der werken niet gebeurd was en
dat, ingevolge daarvan, de vergoeding
Yoorzien voor die werken nog niet ver-
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8 September 1943.

POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL. ADMINISTRATIEVE R•ECHTSPLEGING. - ADMINISTRATIEVE RECHTSMACHT ONTHEVEN OP
VRAAG VAN DEN OVERTREDER. _:c.__ 0NHERROEPELIJK.
De aanvraag van den ovB'rtreder·, gedaan
overeenkomstig artikel 5, § 1, :!l 0 , of artikel 29 van het besluit van :!l9 Juni 1942,
ontheft de administratieve reohtsmaoht
op onherroepelijke wijze van de kennisneming clB'r za,ak.

(PROCUREUR DEt;l KONINGS TE LUIK, T. PIETTE.)
ARRES'f.
Gelet op het bestreden vonnis op 22 April
1943 gewezen door de correctioneele rechtbank te Luik, kamer bestaande nit een
rechter overeenkomstig artikel 6, § 2, van
het besluit dd. 27 Juni 1942;
Over het middel : schending van artikelen 5 en' 29 van het besluit dd. 29 J uni
1942, doordat ·de correctioneele rechtbank
zich van de zaak ontmakend, den verweerder naar de administratieve rechtsmacht heeft verwezen :
Overwegende dat het vaststaat clat de
verweerder, voorwerp van een administratieve procedure wegens het voorhanden
hebben van niet aangegeven vet, op 3 Augustus 1942 zijn verwijzing naar de gewone rechtsmacht heeft gevraagd, overeenkomstig artikel 29 van het besluit dd.
29 Juni 1942 houdende instelling van een
administratieve procedure;
Dat, geclagvaard_ om op 8 April 1943
v66r de correctioneele rechtbank te verschijnen, hij aan deze laatste heeft gevraagd hem akte te verleenen hiervan (lat
hij zijn verzoek om v66r den strafrechter
te verschijnen introk, daarna zich onbevoegd te verklaren om uitspraak te doen
en de zaak naar de bevoeg(le administratieve rechtbank te verwijzen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
ten onrechte op deze conclusie recht heeft
gedaan;
·
Overwegende, inderditad, dat de administratieve rechtsmacht, eens outlast als
gevolg van het verzoek dat de overtreder
overeenkomstig artikel 5, § 1, 2°, of artikel 29 van het besluit dd. 29 Juni 1942
gedaan heeft, van de zaak geen kennis
meer kan nemen ;
Overwegende dat geen enkele beschikking van het besluit aan den overtreder
· die de gewone rechtsmacht heeft gekozen
de gelegenheid geeft om op zijn kens terug te komen en om zijn verwijzing naar
de administratieve rechtsmacht te vragen;
Overwegende dat slechts een geval voorzien is waarin de ontlaste administratieve
rechtsmacht · opnieuw van de zaak kan
kennis nemen : 't is wanneer ze zelf het

misdrijf bij het parket aangegeven heeft;
in dit geval, verklaart artikel 5, § 1, 1°,
kan de zaak, ten allen tijde, door de administratieve rechtsmacht, teruggetrokken worden zoolang het vonnis niet geveld werd;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis,
door zich onbevoeg(l te verklaren, om over
het geschil uitspraak te doen, artikelen 5
en 29 van het besluit dd. 29 Juni 1942
heeft geschon(len ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op. de
registers der correctioneele rechtbank te
Luik en dat melding ervan zal gemaakt
worden op den kant van het vernietigd
vonnis ; veroordeelt den verweerder tot de
.kosten; verwijst de zaak en de partijen
naar de correctioneele rechtbank te Hoei,,
bijzondere kamer.
8 September 1943. - Vacantiekamer. l'oo·rzitte·r, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter.
11 erslaggevet\
H. Vitry. Gelijkluiclencle conolusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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20 September 1943.

PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL. BESLUI'L' VAN 15 FEBRUARI 1941. - AANGU'TE DOOR ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIS.
- AANGIFTE DOOR REFERENDARIS. - · AANGIFTE NIET GELDIG.
De aangifte, cl·ie cle armnclissementsoommisswris, ludclens artilcel13'n 2 en 5, 1o,
van het besluit van 15 Februar·i 1941,
behoor·t te aoen, wonlt niet ge•lcl·ig geflaan flo01· een r·eterendaris.

(PROOUREUR DES KONINGS TE LEUVEN, T. DAUW.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 19 Februari 1943 gewezen door de correctioneele rechtbank te Leuven, kamer bestaande uit een rechter overeenkomstig
artikel 6, •§ 2, van het besluit del. 27 Juni
1942•
O~er het eerste middel tot verbreking :
schending van artikel 97 der Grondwet,
artikel10, •§ 2, II, van het besluit-wet van
27 October 1939 tot aanvulling van de
maatregelen genomen voorhet verzekeren
van de bevoorrading van het land, vervangen door artikel 6 van het besluit van
27 .Juni 1942 tot wijziging en aanvulling
van het besluit-wet van 27 October 1939,
doordat het vonnis het verzet ontvankelijk heeft verklaard zonder vast te stellen
dat een geval van overmacht den betichte
verhinderd had zijn verdecliging voor te
dragen :I
Overwegende dat, luidens artikel 6, § 2,

,.,.I
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II, van het besluit dd. 27 Juni 1942 tot
wijziging en aanvulling van het besluitwet van 27 October 1939, het verzet kan
ingewilligd worden, wanneer de verdachte
het bewijs levert dat een geval van overmacht hem verhinderd heeft zijn verdediging voor te dragen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
verklaart ·« dat het verstek aan den ei·scher in verzet niet toe te wijzen is >> ;
-dat het vomi.is aldus aanneemt dat de
Qpposant door een vteemde oorzaak verhinderd werd zijn verdedigingsmiddelen
voor te dragen ter terechtzitting waarop
het vonnis bij verstek werd geweze1;1;
Dat het bestreden vonnis mitsdien de
in het middel aangeduide bepalingen niet
heeft geschonden;
Over het tweede middel tot verbreking :
schendirig van artikelen 1, 2, 1, en 5, 1°,
van het besluit van 15 Februari 1941 hou-dende instelling van een administratieve
Techtspleging ter zake van misdrijven betreffende de voedselvoorziening, de rantsoeneering en de vaststelling van de prij'Zen, alsmede van artikelen 1, 2, 1, en 5,
§ 1, 1°, doordat het vonnis de aangifte
namens den arrondissementscommissaris
;door een zijner rechtsreferenten gedaan
nietig verklaart :
.
Overwegende dat, luidens artikel 5, 1°,
van het besluit van 15 Februari 1941, de
publieke votdering v66r de correctioneele
Techtbank wegens het misdrijf waarvan
verweerder beticht werd, slechts op aangifte van de administratieve rechtsmacht
vervolgd kan worden; .
·overwegende dat, krachtens artikel 2
van voormeld besluit, de administratieve
overheid in eersten aanleg, in het ondernavig geval, door den arrondissementscommissaris vertegenwoordigd wordt;
Overwegende dat geen wetsbepaling aan
rechtsreferenten overdraagt de macht toegekend aan den arrondissemelltscommissaris;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
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 beslissing wettelijk is ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; kosten te dragen {loor den
'Staat.
20 September 1943. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Wilde.
Gelijkl~tidende conol7tsie, H. Raoul
Hayoit de 'l'ermicourt, aclvocaat generaal.
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23 September 1943.

HUUROVEREENKOMST. - PAcHT. BESLUIT VAN 26 NOVEMBER 1940.- EERSTE
INGEBRUIKNEMING LOOPT BIJ RET INWERKINGTREDEN VAN RET BESLUIT. - VERPACHTER GEEFT OPZEGGING OM ZELF DE HOEVE TE
EXPLOITEEREN. - VOORWAARDEN TOT GELDIGDHEID.
W anneer de em·ste ingebntikneming van
eerz, Zandeigendom. nog loopende was 011
den dag dat het besluit van 26 November 1940 in werlcing trad, kan een dom·
den verpachter gedane opzegging, ten
einde het goed zelf te ewploiteeren,
slechts gevolg hebben ind!ien de verpacht·er zich, in een geschreven overeenkomst, het recht heeft voorbehouden om
voor die reden een einde te stellen aan
de pacht. (Besl. van 26 November 1940,

artt. 1 en 2, 6°.)
(FLORUS, T. DEPAEPE.)
ARREST.
Gelet op het bestreden·vonnis op 29 September 1942 op tegenspraak gewezen door
de rechtbank van eersten aanleg te Antwerpen, zeteli:md in hooger beroep ;
Over het eenig middel tot verbreking :
schending van artikel 6 der wet van
7 Maart 1929 betreffende de landpachten
(Bgl. Wb., art.l774), van artikelen 1 en 5
der wet van 10 Mei 1940 betreffende de·
overdracht der machten, en, van artikelen 1 en 2 (vooral.het eerste en de twee
laatste leden) van het besluit van 26 November 1940 betreffende de landpachten,
doordat het bestreden vonnis gevolg toekent aan een opzegging gegeven den
9n December 1940 aan een pachter waarvan . de eerste ingebruikneming in loop
was op dat tijdstip sinds het jaar 1933,
en daaraan gevolg geeft om de reden dat
de verpachter zijn hoeve zelf uitbaten
wou, dan wanneer de landpachten, welke
een eerste ingebruikneni.ing · uitmaken op
het oogenblik der inwerkingtreding van
het besluit van 26 November 1940, blijven .
voortduren ondanks cle verpachter zijn
hoeve zelf wil uitbaten, tenzij in het eenig
geval hier 'in specie niet vervukl, waar
hij zich in een geschrevene huurceel deze
mogelijklleid van opzegging voorbelloudt :
Overwegende dat llet besluit dd. 26 November 1940, bij zijn artikel 1 in algemeene bewoordingen bepaalt dat de bij
zijn in werking treden loopende pacllten
verlengd worden;
.
Dat llet, bij zijn artikel 2, 6°, van de
verlenging namelijk de eerste ingebruik-.
neming uitzondert ingeval cle verpacllter
zich, in een geschreven' paclltbrief, llet
recllt tot verbreking lleeft voorbehouden
om llet goed zelf in gebruik te nemen, of
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om het in gebruik te geven aan zijn afstammelingen ;
Overwegende dat, in oasu, de eerste
ingebruikneming van het landeigendom
door den aanlegger, bij het in werking
treden van het besluit,. aan den gang was ;
dat dus deze ingebruikneming door dit
laatste verlengd was, tenzij een geschreven pachtbrief het hierboven gemelde
voorbehoud ten voordeele van de'n pachter
zou hebben behelsd;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de kwestieuze pacht dat voorbehoud
niet bevatte;
Overwegende dat de bestredene beslissing, door, bij gebreke van dergelijk
schriftelijk voorbehoud, kracht te verleenen aan de op 22 .Augustus en 9 December 1940 door den verweerder gegeven opzegging; de verlenging zonder wettelijke
reden verhinderd heeft en, bijgevolg, de
in 't middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft ;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat onderhavig
arrest zal overge,schreven worden op de
registers der rechtbank van eersten aan.leg te .Antwerpen en dat melding ervan
zal gemaakt worden op den kant van het
vernietigd vonnis ; verwijst de zaak naar
de rechtbank van eersten aanleg te Mechelen ; legt de kosten ten laste van den
verweerder.
23 September 1943. -1• kamer.- Voorzitter, H. Soenens, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Bail. Gelij kluidende oonolusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal. - Pleiters, HH. Veldekens en Collette.
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23 September 1943.

HUUROVEJREEJNKOMST. - PACHT. 0PZEGGING GEGEVEN DOOR VERPACHTER. 0PGAVE IN DE OPZEGGING, VAN EEN DATUM DIE,
VOOR RET VERTREK VAN DEN _PACHTER, OP
MINDER DAN TWEE JAAR IS BEPAALD. - 0PZEGGING GELDIG, MAAR BRENGT VOOR DEN
PACHTER SLECHTS VERPLICHTING MEDE DE
PLAATSEN TE RUIMEN NA RET VERSTRIJKEN
VAN DEN BIJ DE WET BEPAALDEN TERMIJN.
W anneer de door den vet·paohter van een
landeigendom gegeven ov.zeg,qing, tot
het vertrek vwn den paohter, een datum
bepaalt, (lie op mindei· dan twee jaar
·is gesteld, is deze opzegging gelclig;
maar cle paohter is sleohts gehouden de
. plaatsen te ntimen na het vet·strijlcen
van bij de wet bepaalden termijn. (Bgl.

Wb., art. 1775; wet van 7 Maart 1929,
art. 7.)

(VERCAUTEREN, T., VERCAUTEREN.)
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 1 Februari 1943 door de rechtbank van vredevan Sint-Niklaas verleend;
Over het eenig middel : schending van_
artikel 1775, meer bepaaldelijk van lid:
twee, van het Burgerlijk Wetboek, zooals.
het gewijzigd werd door artikel 7 der wet
van· 7 Maart 1929, cloordat het bestreden.
vonnis een opzeg gegeven op 16 October·
1940 tegei1 Kerstdag 1941 geldig verklaard
heeft omdat de goedkeuring ervan gevraagd werd voor eenen valdag van min-stens twee volle jaren na den opzeg --'-wanneer de opzeg, eenzijdige wilsverkla-ring welke aan de pacht een einde stelt,.
gegeven moet worden met bepaling van.
een tijdstip dat ten minste met twee jaar
verwijderd is van den dag waarop hiji
beteekend is :
Overwegende dat de bedoelde wetsbepaling, tot bescherming van den pachter.
slechts twee vereischten bepaalt : 1° een
duidelijken en stelligen opzeg, en 2° een
tijdsverloop van t'wee jaren minstens,
tusschen den opzeg en het uittreden van
den pachter;
Overwegende dat die wetsbepaling niet
vereischt dat, daarenboven, de datum
waarop de pachter zal moete'n uittreden
in den opzeg zou aangecluid zijn, en dat
de aanduiding van den datum· enkel 'is·
vereischt en uitwerksel kan hebben voor
zooverre de verpachter daardoor den wettelijken termijn wil verlengen;
Dat het middel dus in rechte grondslag
mist;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den · aanlegger
tot de kosten en tot de •vergoeding van
150 frank jegens den verweerder.
23 September 1943. - 1 • kamer. ,.-'- Voo·rzittet·, H. S_oenens, raadsheer waarnemend
voorzitter ..- Vet·slaggever, H. Wouters.
Gelijlcluidencle conolusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.

~ Pleiters, HH. Van Leynseele en Struye.
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27 September 1943.

1° RIDGELING V.AN RECHTSGEJBIED.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - NEGATIEF CONFLICT TUSSCHEN BURGERLIJKE GERECHT EN
STRAFGERECHT.
2° BURGERLIJKE P.ARTIJ. - STRAFGERECHT HEEFT DEFINITIEF UITSPRAAK GEDAAN OVER DE RECHTSVORDERING DIE DE BURGERLIJKE PARTIJ HAD INGESTELD. - VoRDERING LATER DOOR DEZE PARTIJ AANGEVANGEN
·TOT HERSTEL VAN ANDERE DOOR RET MISDRIJ~'

----)
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-191VEROORZAAKTE SC:l!ADE. BEVOEGDHEID VAN
DE BURGEBLIJKE RECHTRANK.

1 o Wannem· twee besUssingen, die ondm·scheidenUjk gewezen zijn door de burgerlijke rechtbank en de oo1·rectioneele
rechtbank, en die in kracht van gewijsde zijn gegaan, een negatief conflict
van 1·echtsmacht doe1t ontstaan, bestaat
e1· grond tot 1·egeling van het ~·echtsge
bied. (Wb. v. Bgl. Rv ., ai:t. 364; wet

van 25 Maart 187.6, art. 19.)
2o Wannem· de strafrechter definitief uitspraak heeft gedaan over de 'Vordering
vwn de bu1·gerlijke partij, binnen de
perlcen waarin deze 'VOrdering te zijne·r
lcennisneming wMd opgedragen, dan is
de bu1·gerlijlce 1·echter bevoegd om lce'fl,nis te nemen van de vordering, die latm·
.dom· dezelfde partij wordt ingesteld tot
herstel van andere door het misd1'ijf
veroorzaakte schade. (Wet van 17. April

1878, art. 4.)
(DUCARME, T. COPPENS.)
ARREST.

Gelet op zijn arrest op 28 Juni 1943 tusschen partijen gewezen met het geregistreerd exploot van den heer Gilson, deurwaatder bij het Hdf van verbreking, dd.
15 September 1943, gezegd arrest beve-.
lende dat Jean Coppens zal gedagvaard
worden om heden 27 September 1943 v66r
clit Hof te verschijnen, ter fine van de
door aanlegger aangevraagde regeling van
rechtsgebied ;
Overwegende dat de in de zaak gewezen beslissingen, eerst op 7 Juli 1942 door
de burgerlijke rechtbank van het arrondissement N~jvel, daarna op 19 December
1942 door de correctioneele rechtbank van
hetzelfde arrondissement, kracht van gee
wijsde hebben bekomen en een negatief
geschil van rechtsgebied doen ontstaan;
Overwegende dat het vonnis dd. 7 Juli
1942 de door Ducarme ingestelde vordering niet ontvankelijk heeft verklaard :
1 o omdat krachtens de spreuk Electa una
via, non datur reoursus ad al.te1·am het
hem niet meer vrij stand de zaak bij de
burgerlij]j:e rechtsmacht aanhangig te rnaken na v66r de strafrechtsmacht, de schadeloosstelling te hebben geeischt van het
nadeel dat het door verweerder gepleegd
misdrijf hem veroorzaakt had; 2° omdat
de· vordering niet als voorwerp had de
herstelling van een nieuw nadeel, doch
een a:anvullende vergoeding welke de aanlegger zich uitdrukkelijk v66r den strafrechter had voorbehouden, zoodat deze
tweede vordering als zeer identiek voorkwam met de eerste die niet heelemaal
uitgeput werd, en dat het voorwerp en
de zaak van beide vorderingen dezelfde
waren;
Overwegende, over het eerste punt, dat
de wet van 17 April 1878 houdende den

voorafgaanden titel van het Wetboek van
Strafvordering als voorwerp heeft V<llledige en nauwkeurige regelen voor te
schrijven welke de toepassing niet toelaten van aan haar tekst vreemde spreuken;
·
Dat haar artikel 4 een dezer regelen
vaststelt zonder een enkele ·verwijzing
naar de spreuk Eleota una via, ... waarvan er noch in de voorbereidende werken
van dit artikel, noch in die van eenige
andere wetsbepaling spraak is ;
.
Overwegende, nopens het tweede punt,
dat uit de stukktm der rechtspleging
blijkt dat Ducarme, die zich burgerlijke
partij had aangesteld tegen Coppens, dader van het misdrijf, v66r de correctioneele rechtbank te Nijvel, waarbij de betichting van bedrieglijke heling van een.
koe aanhangig was gemaakt geweest, in
zijn besluiten geeischt had dat Coppens
veroordeeld werd hem de geheelde koe en ·
haar kalveren terug te geven of hem ervai:t de waarde te betalen « onder voorbehoud later de waarde op te eischen >>
namelijk « van de door de geheelde koe
voortgebrachte melk )) ;
Overwegende dat de correctioneele
rechtbank te Nijvel en, later, het Hof van
beroep te Brussel, door aan deze conclusilis, welke het eventueel uitoefenen van
een latere burgerlijke vordering v66r den
bevoegden rechter bedoelden, recht te
doen, de:tinitief uitsptaak hebben gedaan
bimien de perken van den eisch zooals
deze v66r hen g'ebracht was geweest;
Dat de strafrechters aldus hun rechtsmacht uitgeput hadden;
· Overwegende dat uit deze beschouwingen blijkt dat het ten onrechte is dat cle
burgerlijke rechtbank te Nijvel dd. 7 Juli
1942 om de hierbciven aangehaalde redeneri alleen de vordering van den aanlegger
niet ontvankelijk heeft verklaard;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, zonder acht te slaan op
het hierboven gezegd vonnis dd. 7 Juli
1942 dat nietig en als niet bestaande verklaard is; verwijst de zaak naar de burgerlijke rechtbanJl;, te Nijvel anders samengesteld, opdat er uitspraak zou worden gedaan over het geschil tusschen partijen; behoudt de kosten voor om bij deze
van de hoofdvordering gevoegd te worden;
beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de registers der rechtbank van eersten aanleg te Nijvel en dat
melding ervan zal gemaakt worden op
den kant van de vernietigde beslissing.
27 September 1943.- 2" kamer.- Voorzitter, H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
GeUjkluidende oonclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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VmRZmKmRING TmGEN OUDmRDOM
mN VROEGTIJDIGEN DOOD. BEDIENDE. BEGRIP.

Het contract van huur van diensten, onmisbaar bestwnddeel van de hoedanigheid van bedimvde, vn den zin van de
wet bet1·etJmtde de veTzekering tegen
oudeTdom en vroegtijdigen dood, ondersteU dat itegene cUe zijn werlczaamheid
ter . besehikking steU van een wnder,
zich ten aanzien van dezen in een
ve1·houding vwn ondergeschiktheid bevindt. (Wet van 18 Juni 1930, artt. 1

en 1Ms [wet van 3 Maart 1933, art. 2] .)
(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN,
T. PROVOST EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op de bestreden vonnissen op
12 Februari 1943 gewezen door de correctioneele rechtbank te Antwerpen, zetelend
in graad van hooger beroep;
·
Overwegende dat de voorzieningen tegen identische vonnissen ·gericht zijn en
de . behandeling derzelfde vraagpunten
medebrengen; dat zij verknocht zijn en
dienen. samengevoegd;
Over het eenig middel : schending van
artikelen 1, 2, 6, 7, ·11, 56 en 57 der wet
van 18 J1mi 1930•, gewijzigd door het .besluit van 22 December 1940; van art~ke
len 56 tot en met 63 der wet van 18 Juni
1930, gewijzigd door de wetten van
3 Maart 1933 en 23 Mei 1936; van a:ftlkelen 1, 2, 19 tot 27 en 40 van het koninklijk
besluit van 8 Juni 1931, doordat de bestreden vonnissen beslissen dat de apothekers,
clragers van een academisch diploma die
in dienst zijn van eigenaars eener apotheek, geen bedienden zijn die door een
dienstcontract gehouden zijn, en dat, bijgevolg, hun werkgevers niet onder de toepassing vallen van de wet op de sociale
verzekeringen :
Overwegencle dat de verweerders, niet
wettelijk · gediplomeerd zijnde, om een
apotheek uit te baten hun toevlucht hebben genomen tot den naam en de diensten
van een wettelijk gediplomeerden derde;
dat zij vervolgd zijn omdat. zij de verplichtingen niet hebben nageleefd welke
hun opgelegd zijn door de wet van 18 Juni
1930 betreffende de verzekering tegen geldelijke· gevolgen van ouderclom en vroegtijdigen dood der bedienden ;
Overwegencle dat tegen de bestreden beslissirigen wordt aangevoerd dat zij de
verweerders hebben vrijgesprokeri om de
reden dat de aangestelden niet als bedienden kunnen beschouwd worden in den zin
van gezegde wet, omdat zij, in de uitoefening van hun beroep strenge wettelijke
voorschriften moeten naleven zelfs, des-

gevallend, in strijd met den wil van de
aanstellers ;
Overwegende dat dergelijke omstandigheid, aileen genomen, alhoewel ze de gewone rechten van den werkgever beperkt,
het karakter van ondergeschiktheid van
den bediende niet uitsluit ; dat ze niet
volstaat om, in hoofde van hem die zijn
werkzaamheid ten dienste van een ander
heeft gesteld, de mogelijkheid weg te nemen van een uit een dienstcontract ontstanen band ;
Overwegende, evenwel, dat de bestreden
vonnissen, om hun beslissing te motiveeren, zich niet bij die eenige voorwaarde
beperken; dat zij uit de feitelijke elementen der zaak afleiden dat het niet bewezen
is dat de verweerders zich als werkgevers
en hun aangestelden als ondergeschikten
hebben gedragen; dat cleze bindende vaststellingen in de zaak het bestaan van een
dienstcontract uitsluiten, vermits dergelijk contract een band van ondergeschiktheid van een bedieride jegens den
werkgever in zich 'sluit;
Overweg~nde dat de bestreden vonnissen, door op het gebrek te wijzen aan
dien band tusschen de verweerders en
hun aangestelden, wettelijk hebben kt:m·
nen beslissen dat artikel 1 der wet van
18 Juni 1930, gewijzigd door deze van
3 Maart 1933, op de verweerders niet van
toepassing was ;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
mn overwegende (zonder belang) ;
Om die redenen, het Hof voegt de voorzieningen samen ; verwerpt ze ; laat de
kosten ten laste van den Staat.
27 September 1943c - 2" kamer. - Voorzitter, H. Hodli.m, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
Gelijlcl1tidende concl1tsie; H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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VmRKEmR. VERKEERSVOORRANG.
BEGRIP.
SECUNDAIHE WEGEN. -

Het besl1~it van 8 Juli 1941 betretfende cle
politie vcm het verlcee1· wijst geen stellige .lcenteelcenen awn cUe cle semmdai1·e
wegen eigen zijn; met het ooy op {/.e
toepassvng van de regelen aangaancle
clen veTkeersvoorrnng worclt cle secttnaai1·e cuvrd van een openbaTe bncvn met
betreklcing tot een anclere nfgeleicl netzij aaar1tit dat aUeen laatsgenoemcle
een of mee1· lcenteelcenen vcLn een hoofclbawn bez'it, hetzij aaaruit aat de eeTstvermelde bnan voorzien is vnn een omgelceerclen clriehoek bij het nacle1·en van
een splitsing, nnnsluiting of lcntispttnt.

(Besl.'van 8 Juli 1941, artt. 9 en 10.)
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(VAN MIERLO, T. SMIEDTS EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 26 Fel>ruari 1943 gewezen door het Hof van
·:beroep te Brussel ;
Wat de voorziening betreft van Jozef
-v'an Mierlo :
Nopens cle openbare vordering :
Over het eenig middel tot cassatie
c·schending van artikelen 1, 9 en 10 van
het besluit van den secretaris-generaal
van het ministerie van openbare werken
-del. 8 Juli 1941, daar het kwestieus arrest
c{)m huidigen aanlegger penaal en burgerlijk te veroordeelen gesteund heeft op de
oepaling·en ·Van artikel 51 van het alge·meen reglement op de verkeerspolitie dd.
1.. Februari 1934, verklarend dat clit arti·kel niet in strijd zou zijn met de bepalingen van artikelen 9 en 10 van voornoemd
'besluit van 8 Juli 1941, dat hetzelfde on·derwerp reglementeert en dat bijgevolg
,steeds van kracht zou zijn; wanneer' het
'blijkt zoowel nit den algemeenen samenhang der artikelen 9 en 10 van dit besluit,
.als nit het particuliere voorschrift van
§ 3 van bovengemelcl artikel 9 dat deze
.artikelen 9 en 10 voor kracht en gevolg
·.hebben gehad, o'iereenkomstig de bepalin-~ van artikel 1 van hetzelf{le besluit,
·niet alleen artikelen 57 en 58 van het algemeen reglement op de verkeerspolitie van
·1. Februari 1934 in te trekken, maar tevens
.artikel 51 :
Overwegende dat het besluit cld. 8 Juli
1941, het algemeen reglement van cle ver·keerspolitie dd. 1 Februari .1934 wijzigende, in zijn artikel 1 bepaalt : « De
·thims van kracht zijnde voorschriften
-van het algemeen reglement, betreffende
-{le verkeerspolitie welke in strijd zijn met
.-de bepalingen van onderhavig· besluit,
·worden ingetrokken ll ;
Overwegende, eenerzijds, dat in het
algemeen reglement dd .. 1 Februari 1934,
in afdeeling X, getiteld : « Verkeersvoor-rang ll, << I. Hierarchie der wegen ll, artikel 50 bepaalt dat, tot reglementeering
·van het verkeer aan de splitsingen ·of
ll:ruisingen, de openbare wegen, op die
·]Jlaatsen, als hoofdwegen of als secundaire
-wegen beschouwd worden ;
Dat artikel 51 bepaalt dat steeds als
·secundaire wegen beschouwd worden de
-Dpenbare wegen die voorzien zijn van de
s~tb 1, 2, 3 en 4 aang·eduide kenteekens
·en, inzonderheid, de openbare wegen die
niet verder dim de aansluiting loopen (artikel 51, 2°) ; dat hieruit vloeit dat, niettegenstaande den aard van hoofdweg hem
-<loor 't een of 't ander kenteeken van
artikelen 52 en 53 van hetzelfde reglement
·toegekend, een openbare weg niettemin
.als secundaire zal beschouwd worden zoodra hij een door artikel 51 vermelde ken·teekens bezit;
VERBR., 1943. - 13

Dat artikel 54, I, derzelfde afdeeling,
onder de rubriek II << Te volgen handelwijze >l, een regel stelt dat de weggebruiker die op een secundairen weg rijdt,
verplicht is den doorgang vrij te laten
voor den bestuurder die over den hoofdweg rijclt;
Dat artikel 55 de moeilijkheden oplost
welke ontstaan uit de samentreffing van
hoofdweg·en van dezelfde categorie, alsmede die welke kunnen voorkomen in al
de niet voorziene gevallen, en dit, door te
beslissen dat de weggebruiker . die een
splitsing, aansluiting of kruising nadert,
zich ten opzichte van clengene die van
rechts komt moet gedragen als weggebruiker van den secundairen weg;
Overwegende, anderzijds, dat onder den
titel : « Verkeersvoorrang ll, artikel 9 van
het nieuw besluit del. 8 Juli 1941 den
tegel ste]t dat aan de splitsingen, aansluitingen of kruisingen de bestuurders
van voertuigen die op een hoofdweg rijden op verkeersvoorrang recht hebben;
dat dit artikel'die hoofdwegen van gelijke
belangrijkheid verklaart welke het door
de kenteekens sub 1 en sttb 2, a, b en c,
aanduidt;
Dat het, aangaande de secundaire wegen, geen positieve en eigene kenteekens
aangeeft; dat er nit volgt dat de secundaire aard van een openbaren weg kan
voortvloeien nit het gebrek aan kenteekens van de hoofdwegen;
Overwegende dat artikel 9 zich in de
meest formeele bewoorclingen uitdrukt;
dat het aan den regel van den verkeersvoorrang ten bate van den weggebruiker
van den ho<Yfdweg slechts een uitzondering brengt, te weten : dat de weggebruiker op een weg, waarop een omgekeerde driehoek de nabijheid van een
·splitsing, aansluiting of kruising aanduidt, den verkeersvoorrang moet afstaan aan de bestuurders van voertuigen
op den weg dien hij wil oprijdeli.; dat het
dus slechts in dit geval is dat de gebruiker van den hoofdweg den verkeersvoorrang niet meer geniet;
Overwegende dat artikel 1 aanstipt dat
bi.i samentreffing vim hoofdwegen van gelijke .belangrijkheicl alsmede op openbare
pleinen de verkeersvoorrang worclt gegeven aan de bestuurclers van voertuigen
die van rechts komen;
Overwegende dat hieruit volgt dat, behalve wat 2°, litt. c, alinea 2, van artikel 9 van het nieuw besluit betreft, er
tegenstrijdigheid bestaat tusschen de beschikkingen van dit artikel en die van
artikelen 50, 51, 1°, 2° en 4°, 54. I, en 55
van bet algemeen reglement, vermits artikel 9 van de kategorie der hoofdwegim,
noch de openbare wegen die niet verder
dan de aansluiting loopen, noch de aarde
wegen, noch. de dwarsverbindingen tusschen ·de rijweg·en van eenzelfden openburen weg uitsluit, terwijl artikel 51, 1o,
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2o en 4o, deze wegen steeds als secundair
beschouwt ;
.
Overwegende dat uit deze .~eschouw:m
gen blijkt dat ten onrechte, brJ toepassmg
van artikel 51, 2°, van het algemeen reglement op de verkeerspolitie van 1 Februari 1934, bepaling die als ingetrokken
moet ·aangezien worden, het bestreden arrest aangenomen heeft dat aanlegg·er Van
lVIierlo den verkeersvoorrang niet bezat
jegens Daemen; dat de IJzerlaan waarop
Van Mierlo reed zoowel als de NoorcUaan
waarop Daemen reed, belegcl is met, twee
spoorwegen; dat Daemen dus den verkeersvoorrang moest afstaan aan Van
Mierlo die van rechts kwam; dat, in zooverre het arrest op den verkeersvoorrang
van Daemen steunt, het de in het middel
beoogde wetsbepalingen schendt;
Nopens de burgerlijke vorcleringen van
Constant Smiedts, Joanna Smiedts en August De Keyzer :
Overwegencle dat c1eze. vorderingen gericht zijn tegen Van ll1ierlo; dat de ver.breking van het arrest, wat de openbare
vordering jegens Van Mierlo aangaat, de
verbreking van het arrest wat de burgerlijke vorderingen gericht tegen hem medespleept;
Nopens de burgerlijke von1eringen van
de naamlooze vennootschap (( General
Accident Cy Jl en van de naamlooze maatschappij (( Lonca ll, gericht tegen Daemen
en De Keyzer':
Overwegende dat het bestreden arrest
het Hof onbevoegd verklaart om te beslissen over de eischen van c1eze aanleggers omdat het oordeelt dat verweerder
Daemen geen font heeft begaan en het
ongeval uitsluitew1 te wijten is aan de
font van Van lVlierlo;
· Overwegende dat uit hetg·een hierboven
is gezegd yloeit dat T1et arrest jegens aanleggers zooals jegens Van Mierlo client
verbroken;
Om c1ie redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat huidig arrest zal overgeschreven worden op de .
registers van het Beroepshof te Brussel
en da t er melding zal van worden gedaan
·op den . kant van het vernietigd arrest;
veroordeelt verweerders Constant Smiedts,
Joanna Smiedts en August De Keyzer tot
de kosten ; verwijst de zaak naar l1et Beroepshof te Gent.
27 September 1943.- 2e kamer.- Foorzi.tter, H. Hodi.tm, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslnggever, H. Fontaine.
Geli.iUu'iclende concl1tsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.

-r

NIET AANGEGEVEN AAKKODP VAN EEN RUNDDIER, --,-- KOOPER BEWEERT DAT :(IIJ NIET TOT
AANGIB'TE GEHOUDEN WAS, DAAR DE VERDERE

VERKOOP GESCHIED IS BINNEN DRIE DAGEN. TE LEVERE/\ BEWI.JS.

Hij clie, nn nnnlcoop vc~n een 1''l!luld'ier,.
beweert flat hij n4et gehotulen was nangifte 'Dnn clezen nnnlcoo1J te cloen, omclat·
hi,j het cUer b'innen cl1·ie clagen heeft
voortverkocht, moet clezen 'Uet'l.:OOJJ be~
1Diizen (loor vedoon 'Uctn cle st,rook van
cleit gelei.b·rief, clien hij nnn clen n·iemven
kooper. moest oveThnnrUgen. (Besl. . van

19 April 1941, art. 3.)
(VAN DlUESSCHE.)
AR.H.ES'r.

Gelet op de voorziening gericht tegeu
het vonnis op 22 Juni 1943 geveld door de
correctioneele rechtbank te Dendermonde,
kamer bestaande uit een rechter overeenkomstig artikel 6, § 2, van het besluit van
27 Juni 1942;
Over het eerste middel tot verbreking,
hieruit afgeleid dat een lezing van het
besluit van 19 April 1941 zou laten veronderstellen dat elkeen moet aangifte doen
in de drie dagen van elke mutatie, doch.
de nakomencle verordening van 12 Juni
1941 die dit besluit nitwerkt laat klaar
zien dat voor de kooplieden die gewoonfijk vlug ver'der verkoopen een speciale
regeling werd getroffen c1ie hen toeliet
niet te moeten aangeven zoo ze binnen
de drie dngen verder verkoopen :
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
aanneemt dat er geen voortverko9p binnen de drie dagen bewezen is;
Dat het middel dus als van belang antbloat voorkomt en niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel tot verbreking.
hiei·uit afgeleid dat Van Driessche zou,
volgens het vonnis n qno, moeten het bewijs leveren clat hij binnen de drie dagen
verder heeft verkocht :
Overwegende dat artikel 4 der verordening nr 15/41 van 12 Juni 1941 aan den
verkooper van een runddier die dat c1ier
binnen de drie dagen van zijn aankoopopnieuw verkoopt de verplichting oplegt
den geleibrief aan den kooper te overhandigen; dat het artikel daarbij voegt dat
de verkooper als bewijs van den verlwop,
het strookje van den geleibrief moet bewaren;
Overwegemle dat alc1us c1e bewijslast
aan den verkooper wordt opgedragen en
dat er zelfs een bijzonder bewijsmidclel
voorzien worclt;
Dat het middel in rechte mist;
Over het derde middel tot verbreking,
hieruit afgeleicl clat het niet bewezen i!>
dat de waarde meer dan 1.000 frank beloopt :
Overwegende clat het micldel feitelijke
gegevens, die aan de beoordeeling van het
Hof ontsnappen, aanraakt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel tot verbreking,
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hieruit afgeleid dat Van Driessche om dezelfde zaak reeds werd gestraft door vonnis der administratieve rechtsmacht van
26 Juni 1943, zoodat de aangifte door de
heer arrondissementscommissaris terzake
gedaan stilzwijgend teruggetrokken is gezien hij nadien zelf de zaak berechtigd
heeft :
Overwegende dat uit de stukken aan
het Hof voorgelegd niet blijkt dat (}e feiten, die aanleiding gaven fot de twee vervolgingen, dezelfde zijn ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
·
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
'2:7 September 1943.- 2" kamer.- Voorzitter; H. Hodiim, raadsheer waarnemend
voorzitter. - V erslaggever, H. De Wilde.
Gelijkluidende oonolusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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30 September 1943.

1° GEMEEJNTE. -

BEVOEGDHEID VAN DE
HOOGERE OVER.HEID OM DE HANDELINGEN VAN
DE GEMEENTEOVERHEID TE SCHORSEN OF TE
VERNIETIGEN. - BEVOEGDHEID NIET UITGESLOTEN DOOR HET BESTAAN VAN EEN BEROEP
TOEGESTAAN AAN PRIVATE PERSONEN.
2° GEMEEJNTEJ. - HANDELINGEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.
- KUNNEN GESCHORST WORDEN DOOR DEN
GOUVERNEUR.
3° GEMEENTEJ. - VERNIETIGING DOOR DEN
KONING VAN HANDELINGEN DER GEMEENTEOVERHEID. VERNIETIGING VOORAFIJEGAAN
DOOR SCHORSING. - TERMIJN VOOB VERNIETIGING.
1 o .De bevoegdheid om cle handelingen van
de gemeeliite-overheid te sohorsen of te
vernietigen, bij artikelen 86 en 87 der
gemeentewet toegekencl aan cle hoogere
(tdministratieve overheid, ,qeldt zezts ten
aanzien van ··f~an.flelingen van de gemeente-overheid, ·zoo(})Zs cle beslissingen
gegeven betrejfende de bouwplannen,
waartegwn de wet het beroep toestaat
aan de private pe1·sonen. (Gemeentewet,

artt. S6, 87 en 90, S 0 .)
2° De handelingen van het college van
burgemeester en schepenen zijn, even
als de beslissingen van den gemeenteraad, vatbaar voor schorsing clom· den
gottve1·neu1·.
(Gemeentewet, artt. S6

en S7.)
3° Wannee1· de uitvoering van een handeling van de gemeente-overheid is gescho:rst door den gouverneur, begint de
aan den Koning tot vernietiging verleenden termijn vwn veertig dagen eerst
te loopen te relcenen van de mededeelin g
van cle redenen der schm·s'ing aan de
bela.n,qhebbende gemeente-ovel·hei(l. (Ge-

meentewet, artt. S6 en S7.)
VERBR., 1943. -13.

(ONGENAE, T. BARON A. HOUTART EN BELGISCHE
STAAT [MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID] .)
ARREST;.
Gelet op het bestreden arrest op 2 Jnli
1941 gewezen door het Hof van. beroep te
Brussel;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 7S, S6, S7, 90, en in 't bijzonder
90, 8°, der gemeentewet van 30 Mailrt
1S36, met de wijzigingwetten samengeschakeld bij het koninklijk besluit dd.
27 November 1S91, gezegd artikel 90, 8°,
gewijzigd door het eenig artikel der wet
van 15 Augustus 1S97; 4, 5 en 16 der wet
van 1 Februari 1S44 op. de straatpolitie,
gewijzigd door het eenig artikel der wet
van 15 Augustus 1S97 en herzien door artikelen 1 en '3 der wet van 28 Mei 1914;
107 der Grondwet; 544, 1382, 13S3 en 13S4
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestrede:O: arrest verklaart dat het besluit
van het college van burgemeester en schepenen der gemeente Elsene, dd. 4 Jmii
1937, besluit dat aan den aanlegger 'in
verbreking een toelating om te bouwen
verlee:O:de, vatbaar was om, krachtens artikelen S6 en S7 der gemeentewet, door
den gouverneur der provincie geschorst en
door. den Koning vernietigd te worden,
dan wanneer het 1enkel in de zaak bestaande verhaal datgene is dat den enkeling door artikel 90, so, verleend is, wanneer de toelating toegestaan werd ·overeenkomstig het door den gemeenteraad
in uitvoering van artikel 7S van gezegde
wet genomen reglement ; dat, anderzijds,
artikel S6 slechts de besluiten va:q den
gemeenteraad betreft; dat, daare:O:boven,,
het door artikel S7 voorziene recht om
rechtstreeks te vernietigen, niet toepasselijk is . op de politiemaatregelen Welke,
zooals het het geval is voor de toelatingen
om te bouwen, slechts wezenlijk beperkte·
belangen betreffen en, in alle geval, in
casu niet meer kon uitgeoefend worden
daar de nuttige termijn verloopen was :
Overwegende dat het bestreden arrest
terecht 'beslist dat de bepalingen van artikel 90, S0 , der gemeentewet niet onvereenigbaar zijn met die van artikelen 86
en S7 derzelfde wet, vermits het aan. den
enkeling verleend verhaal het recht niet
belet dat door de centrale macht in het
algemeen belang wordt uitgeoefend;
Overwegende dat de Koning gerechtigcl
is de besluiten van het college van burgemeester en schepenen te vernietigen; dat
artikel S7 waarbij hem uitdrukkelijk deze
macht is toegekend, geen uitzondering
maakt aangaande de besluiten nopens de
bouwplannen;
Overwegen(le dat de omstandigheid dat
het gemeentereglement waarop het college
steunt, niet vernietigd is geweest, onverschillig is ; dat de Koning gerechtigd is te
beslissen of de toelating om te bouwen

-196door het. college verleend, in haar vorm
of in haar voorwerp de wet niet schendt
of het algemeen belang niet benadeelt ;
Overwegende dat zoo artikel 86 der gemeentewet slechts de besluiten van den
gemeenteraad betreft, de reden die. deze
bepaling heeft ingegeven beveelt dezelve
op de besluiteri van het college van burgemeester en schepenen toe te passen; dat
het in 't een zooals in 't ander geval geldt
de· onmiddellijke uitvoering te beletten
van een maatregel clie in schending der
wet wercl genomen of waarbij het algemeen belang werd benadeeld;
Overwegende dat niet mag verondersteld
worden dat cle wetgever de besluiten van
llet college, die onbetwistbaar aan vernietiging onderworpen zijn, aan de schorsing
zou hebben willen onttrekken;
Overwegende dat het bestreden arrest
dus terecht beslist cla t artikelen 86 en 87
door elkander clienen geinterpreteercl en
aangevuld;
Overwegencle elat de schorsing door een
mogelijk oitherstelbaar kwaad te beletten,
niet alleen het algemeen belang waarborgt
doch ook ele overheid, wier besluit geschorst is, toelaat cle waarde ervan te
bespreken en het zelf in te trekken om
de vernietiging ervan te voorkomen;
Overwegende elat, indien uit de voorbereidende werken der wet del. 30 Maart
1836 blijkt dat de wetgever het onbeperkt
toezicht van ele centrale macht op de gemeentelijke macht heeft Willen Vermijden,
niets echter toelaat te meenen dat het
verschil in de opstelling van artikelen 86
en 87. gewild is en dat de besluiten van
elen gemeenteraad aldils aan de schorsing
en 'de vernietiging, en elie van het college
aan de vernietiging onderworpen zijn ;
Overwegene1e elat geen bewijsgronel kan
getrokken worden uit den titel van het
hoofdstuk I van titel II eler wet wanneer
artikel 87 wegens de algemeenheid zijner
termen zonder twijfel van toepassing is
op de besluiten van bet college;
Overwegende dat uit het feit elat de
sChorsing regelmatig werd uitgesproken
blijkt clat de termijn van vernietigilig niet
is beginnen loopen van den dag der
ontvangst van het besluit op het provinciaal bestuur, vermits de schorsing namelijk als gevolg heeft dezen termijn te verlengen;
Overwegende da t het mid del elus in
rechte niet opgaat;
Over het tweeele middel : schending van
artikelen 86, 87, 90, en in 't bijzonder
90, 8°, eler gemeentewet van 30 Maart 1836,
met de wijzigingswetten samengeordend
bij koninklijk beslnit del .. 27 November
1891, gezegd artikel 90, so, gewijzigd door
het eenig artikel der wet van 15 Augustus
1897; 4, 5 en 16 der wet del. 1 Februari
1844 op de straatpolitie, gewijzigel eloor
het eenig artikel van de wet van
15 Augustus 1897, en herzien door arti-

kelen 1 en 3 der wet van 28 Mei 1914;
1017 der Grondwet; 1382, 1383, 1384, 2227,
2242 en 2251 van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat - gesteld dat de betwiste toelating om te bouwen vatbaar weze om door
het bestuur der provincie geschorst te
worden - bet bestreclen arrest verklaart
dat het koninklijk besluit van verni\)tiging del. 6 April 1938 niet te laat werd
genomen, onder voorwendsel dat de scborsing van bet besluit van bet schepencollege als gevolg zou bebben den vernietigingstermijn van veertig dagen te verlengen, te rekenen van den elag waarop het
besluit van schorsing aan de gemeenteoverheid medegedeeld werd; dan wanneer
de vernietigingstermijn van. veertig dagen
van artikel 87, alinea 3, der gemeentewet,
op 5 December 1937, was beginnen te loopen door de ontvangst van de toelating
om te bouwen op het provinciaal' bestuur
en nocb gestuit, noch geschorst, noch verlengd wercl, krachtens artikel 86 der gemeentewet, door de schorsing vim gezegde
toelating en cle mededeeling aan de gemeente-overheid cler redenen van de
schorsing; dat de vernietigingstermijn, in
all.e geval, verstreken was zoo artikelen 86
en 87 geinterpreteerd worden in dezen zin
dat yle vernietigingstermijn geschorst en
verlengd wordt door de mededeeling der
reclenen van de schorsing aan de gemeente-overheid, daar deze mededeeling slechts
plaats gehad heeft op 25 Februari 1938,
of dat de termijn geschorst is vanaf het
besluit van schorsing om terug beginnen
te loopen op het oogenblik van de mededeeling der redenen van ,de schorsing,
daar meer dan veertig dagen verloopen
zijn tusschen 5 December 1937 en 6 April
1938, rekening gehouden met de eventueele
schorsing van den termijn vanaf 11 Januari 1938, datum van het besluit van
schorsing, tot op 25 Febrliari 1938 :
Overwegende clat het middel aan verweerder Houtart vreemd is, daar het
slechts he't besluit van vernietiging bedoelt dat van den Belgischen Staat uitgaat;
Overwegende dat de schorsing een
nieuw vertrekpunt bepaalt voor den termijn door de wet aan den Koning toegekend om de besluiten te vernietigen welke
de wet schenden of het algemeen. belang
benacleelen; dat uit den samenhang van
artikelen 86 en 87 blijkt dat, in geval van
scborsing, de vernietiging moet geschieden
binnen veertig dagen na de niededeeling
aan de- gemeente-overheid, van de redenen
der schorsing; dat deze nieuwe termijn
·alzoo in de plaats gesteld wordt van clien
door de wet bepaald in geval van door
schorsing .niet voorafgegane vernietiging;
Overwegende clat de beginselen welke
cle schorsing der termijnen beheerschen in
zake niet van toepassing zijn; dat de regel volgens denwelke, in zake schorsing
van termijnen, de v66r de schorsing .ver-
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loopeu tijcl gevoegd worclt bij deze die na
deze schorsing verloopt, vreemd is aan
het geval 'waarin het besluit zelf door de
hoogere overheid geschorst wordt; dat er
niets gemeen is tusschen de schorsing van
een termijn door een van buiten komende
gebeurtenis· en het ingrijpen der hoogere
overheid om voorloopig te beletten clat
een besluit van de gemeente-overheid uitwerksel heeft; dat het middel dus niet
gegrond is ;
_
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; vecoordeelt den aanlegger
tot de kosten en tot een enkele vergoeding
van 150 frank jegens de verweerders.
30 September 1943. -1° kamer.- Voorzitte1·, H. Jamar, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, H. de Oocqueau des Mqttes.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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STRAFFEN. - MISDRIJF TEGEN EEN BE·
SLUIT GENOMEN DOOR DEN GOUVERNEUR VAN
DE PROVINCIE. - ARTIKEL .85 VAN HET
STRAFWETBOEK VAN TOEPASSING.
At-tilcel 85 van het Strafwetboelc is van
toepassing op de misdrijven tegen de
besluiten door den gouverneur d61r p1·ovinci0 genomen lwachtens artilcel 128
van cle provi1wiale wet. (Wet v. 5 Juni

1934, art. 1.)

(PROCUR•EUR GENERAAL TE LUIK,
T. LALLEMAND.)
ARREST.
Gelet op het·bestreden arrest op 14 Januari 1943 gewezen door het Hof van
beroep te Luik ;
Over het eenig middel tot cassatie :
afgeleicl hieruit dat het Hof ten onrechte
beslist heeft dat artikel 85 van het Strafwetboek niet toepasselijk was; dat inderdaad, artikel 1 der wet van 6 Maart 1818,
gewijzigd door het besluit-wet van 5 Juni
1934, uitdrukkelijk voorziet dat artikel 85
toepasselijk is op de besluiten die door
de gouverneurs en de arrondissementscommissarissen krachtens aitikelen 128
en 139 der provinciale wet ge:t:~omen worden :
·
Overwegende dat de verweerder veroorcleelcl werd tot een geldboete van 26 fr.,
verhoogd met 60 opdecimen, of een vervangende gevangenisstraf van acht dagen, wegens overtreding van het besluit
van den gouverneur a. i. der provincie
Luik del. 11 Juli 1942, om, in een landelijke gemeente, zonder toelating en zonder
daartoe verplicht te zijn door de uitoefening van zijn beroep, op een weg te hebben verkeerd die « veldweg ll geheeten
wordt en die langsheen· de beplante gronden loopt;

Dat het arrest de beslissing a qu,o WlJ-·
zigt die den verweerder slechts tot een.
politiestraf had veroordeeld, om reden
dat artikel 85 van het Strafwetboek niet
wettelijk kan toegepast worden op straffen die wegens dergelijke inbreuk uitgesproken worden ;
Overwegende dat artikel 1 der wet van
6 Maart 1818 aangaande de straffen. die
zullen mogen vastgesteld worden door de
verordeningen der provinciale of gemeentelijke overheden, gewijzigd door artikel 1 der wet van 5 Juni 1934, in zijn
alinea 2 bepaalt dat artikel 85 van het
Strafwetboek toepasselijk is op de inbreuken tegen de besluiten die door de
gouverneurs en arroiidissementscommissarissen krachtens artikelen 128 en 139
der provinciale wet genomen worden ;
()verwegende dienvolgens dat het bestreclen arrest door te beslissen dat artikel 85 van het Strafwetboek niet wettelijk van toepassing was de in het middel
aangehaalde bepalingen heeft' geschonden;
Om die redenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest;· beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven op de
registers van het Hof van beroep te 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; legt de kosten ten laste van
den Staat.
4 October 1943. - 2e kamer. - Voo1·zittm·, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagge'l)er, H. De Wilde.
Gelijkluidencle conclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.·
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - 0NDERHOUD VAN EEN BIJZIT. 00NCLUSIE VAN BEKLAAGDE NIET
BEANTWOORD. VEROORDEELEND ARREST
NIET WETTELIJK MET REDENEN OMKLEED.
1

Is niet wettelijlc, met redenen omkleed
het a1·rest dat veroordeelt wegens or~r
flerhoua van een bijzit, zonder a1ttwoord te geven op cle conclusie van beklaagde waardoo1· deze aanvoe1·t dat
het niet bewezen is clat hij bij voorta~~U1' overspelige genwenschap zou hebb(!n onde1·houclen met zijn beweet·cle
bijzit.
(L ... , T.

DE

V... )

ARREST.
Gelet op het bestreden arrest op 19 April
1943 gewezen door het Hof van beroep
te Brussel;
Over het eerste miclclel : schending van
artikelen 9'7 der Grondwet en 389 van het
Strafwetboek; doorclat het bestreclen ar-
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§ 2, van het besluit van 27 Juni 194~,
rest niet kon aangezien worden als wet~e
uitspraalc cloet over cle vraag of dw
lijk gemotiveerd, omdat het ~~ conclusres
rechter wettelij k van cle zaalc leon kenniet beantwoord heeft waarbrJ de aanlel?nis nemen, is niet in laatsten aanle{f
ger iucassatie : 1° formeel ontkende omt
{fewezen (1). (Wb. v. Strafv., art. 199.)
door geslachtsbetrekkingen het over~Pt;l
te hebben voltrokken noch, a fortwn,
(DIZIER.)
voortdurende overspelige betrekkingen
met zijn zoogezegde bijzit .te hebben geARREST
(2).
had; 2o beweerde dat de redenen. en het
beschikkend gedeelte van het vonms a qjtO
Gelet op het bestreden arrest op 21 April
onvereeliigbaar waren, omdat de eerste 1943 gewezen door het Hof van beroep
recihter, zich onthoudend rekening te hou- te Luik en het bestreden vonnis op 3 Deden met de ziekte van den aanlegger cember 1942 gewezen door cle correctiowanneer het gaat over de werkelijkheid neele rechtbank te Luik;
der schuldige betrekkingen, die ziek~e
Overwegende dat de aanlegger, ten geintegendeel had ingeroepen om daarmt volge van een beschikking der raadkamer,
de aanhoudende betrekkingen te trachten op · 20 Juli 1942 v66r de correctioneele
af te leiden :
rechtbank gedaagd werd wegens inbreuk
.Overwegende dat het bestreden a_rrest op artikel 4 van het besluit van 28 Juni
zonder zich te gedragen naar de motreven 1941· dat hij, na een verschuiving der .
van het vonnis a quo, zich bepaalt bij de zaak, op 17 October 1942, opnieuw gevaststelling dat de feiten vaststaand ver- daagd werd, doch ditmaal v66r een kamer
klaard door den eersten rechter bewezen welke slechts uit een rechter bestaat
zijn gebleven door het onderzoek v66r overeenkomstig artikel 6 van het besluit
het Hof gedaan;
·
van 27 Juni 1942;
Dat het. arrest dienvolgens de concluOverwegende dat de aanlegger, steusies niet beantwoordt van den aanlegger nende op artikel 9, alinea 2, van het bedie ontkende dat hij aanhoudend over- sluit van 27 Juni 1942, besloot dat de
spelige betrekkingen met zijn zoogezegde alleenrechtsprekende rechter zou verklabijzit zou gehacl hebben en staande hield ren dat de zaak bij hem niet wettelijk
dat de redenen en het beschikkend ge- aanhangig werd gemaakt, daar ze moest
deelte van het vonnis a quo onvereenig- beslecht worden· door de kamer voor debaar waren ;
welke ze vroeger was aanhangig gemaakt
Dat het middel dienvolgens gegrond is; geweest;
Overwegende dat de verbreking van de
Overwegende dat cle correctioneele
beslissing op de publieke vordering deze rechfbank die conclusies van de hand
medesleept der beslissing gewezen op de wees, de zaak bij haar wettelijk aanhanvordering· cler burgerlijke partij ;
gig· verklaarde en, uitspraak doende over
Om clie redenen, het Hof verbreekt het den grond, den aanlegger veroordeelde
bestreden arrest; beveelt. clat onderhavig tot een gevangenisstraf van een jaar;
arrest zal worden overgeschreven op de
Overwegende dat de aanlegger tegen die
registers van het Hof van beroep te Brus- beslissing
hooger beroep heeft ingesteld
sel en dat melding ervan zal worden ge- en dat dit verhaal door het bestreden ardaan op den kant van het vernietigd ar- rest niet ontvankelijk werd verklaard
rest; veroorcl!ielt verweerster tot de kos- om reclen dat de eerste rechter, door zelfs
ten en verwijst de zaak v66r het Hof van ten onrechte te beslissen dat de zaak
beroep te Luik.
regelmatlg v66r hem was gebracht, toch
4 October 1943. - ze kamer. - Voorluidens het besluit van 27 Juni 1942 een
vonnis in laatsten aanleg gewezen had;
zitte1' en verslaggever, H. Waleffe, raadsheer waarnemend voorzitter. - GelijkljtiWat de voorziening betreft tegen het
clencle concljtsie, H. Raoul Hayoit de Terarrest van 21 April 1943 :
micourt, advocaat generaal.
Over het middel : schending van artikelen 199 van het Wetboek van Strafvordering, en 6, § 2, van het besluit van
27 Juni 1942 :
2e KAMER. - 4 October 1943.
Overwegende dat, luidens artikel 199
BEVOEGDHEID EN AANLEG. - STRAFZAKEN. BESLISSING VAN DEN OORREOTIO(1) Zie de voetnota van den heer Raoul
NEELEN REOHTER. - EENIG RECHTER AAlliGEWEZEN OVEREENK011fS'l'IG ARTIKEL 6, § 2, Hayoit de Termicourt, bij dit arrest gedrukt
in Bull. en PAsrc., 1943, I, 371.
VAN HET BESLUIT VAN. 27 JUNI 1942.
(2) Dit arrest gebruikt de termen « alleenBETWISTING AANGAANDE DE VRAAG OF DE
EENIGE RECHTER• KENNIS KON NE11fEN VAN DE rechtsprekende !r.echter » voor wju&"e runique ».
ZAAK. - BESLISSING AANGAANDE DIT INCIDEN- Wij geven de voorkeur aan ,« eemg rechter »
voor « juge unique». De termen « eeni,g rechTEEL C\ESCHIL VATBAAR VOOR -BEROEP.
De beslissing waarbij cle eenige 1·echter,
aangewezen ove1·eenkomstig artikel 6,.

ter » vindt men in art\kel 490 van het Nederlandsch Wetboek van Strafvordering (wet van
15 Januari 1921).
P. D. B.
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van bet Wetboek van Strafvordering, fle
vonnissen in correctioneele zaken gewezen
door bet middel van beroep kunnen bestreden worden ;
Overwegende, weliswaa1', dat arti~el 6,
§ 2, II, van bet besluit van ~ Jum 1942
tijdelijk van dien regel afwlJkende, bepaalt dat de rechter overeenkomstig g~
zegd artikel 6 aangewezen « bevoegd 1s
om uitspraak te doen over. de in § 2, I,
bedoelde inbreuken, en in eersten en hoogsten aanleg beslist over al de bij hem
aanhangig gemaakte inbreuken JJ, '.t. is te
zeggen over de inbreuken welke blJ hem
aanharrgig worden gemaakt overeenkomstig het besluit van 27 Juni 1.942 ;,
·
Doch overwegende dat het vonms a q·tto
voor zoover het de conclusies van den
aanlegger verwor.pen heeft, en beslist
heeft dat dB alleenrechtsprekende rechtet van (le zaak wettelijk, kennis nam,
uitspraak heeft gedaan niet over een inbrenk waarvan die rechter kenilis nam
krachtens het hiervoren aangehaald besluit, doch over een betwisting nopens
het punt of de.alleenrechtsprekende rechter, overeenkomstig gezegd besluit aan~~
wezen krachtens dit laatste wetteliJk
van d~ zaak kennis kon nemen ;
OverwegBnde dat dergelijke beslissing
niet begrepen is in de bewoordingen van
de laatste alinea van artikel 6; § 2, II,
van het besluit van 27 Juni 1.942, en dat,
bijgevolg, bet bestreden arrest, door het
hooger beroep niet ontvankelijk te verklaren zelfs aangaande dit punt van het
beschikkend gedeelte van het vonnis a q1to,
de in het middel aangeduide bepalingen
geschonden heeft;
Wat de voorziening betreft tegen bet
vonnis over den grond van 3 December 1.942 :
Overwegende dat de ontvankelijkheid
en de gegrondheid der voorziening niet
kunnen beoordeeld worden v66r dat de
eindbeslissing over het tusschengeschil
gewezen is;
· Om die redenen, het Hof verbreekt bet
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal overgeschreven worden op de
registers van het Hof van beroep te Luik
en dat melding ervan zal gemaakt worden op den kant van het vernietigd arrest; zegt dat de uitspraak over de voorziening tegen het vonnis over den grond
zal geschorst worden tot dat de eindbeslissing over bet tusschengeschil zal gewezen zijn ; legt de helft der kosten ten
laste van den Staat en behoudt het overige der kost'en voor.
4 October 1.943. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - l'erslaggeve1·, H. Louveaux.
Gelijkluidende oonclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
.1
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HELING. -

ZEDELIJK BESTANDDEEL
VAN RET WANBEDRIJF.

H et bestaan van het tot stra,fba1·e hel·ing
vereisoi~te zedelijlc bestandcleel wm·dt
vastgesteld ClOOI' het Vei'OOHleelencl arrest hetwellc venneldt clat beklangcle
wist clctt de geheelcle znalc gestolen
J:venl en han(lelcle met het oogmerk om
· een clenle voordeel uit. aen d·iefstnl te
laten trelclcen. (Strafwb., art. 505.)
(MONSEUR EN ANDEREN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op
30 Maart 1.943 door het Hof van beroep
te Luik gewezen;
I. Wat de aailleggers Louis Monseur
en Delville betreft :
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;
II. Wat den aanlegger Wilbroodt betreft :
Over het middel : schending van artikelen 97 der Grondwet, en 505 van het
Strafwetboek en van de rechten der verdediging, 'doordat het bestreden arrest
den aanlegger in verbreking veroordeeld
heeft wegens heling ·Van gestolen titels
zonder vast te stellen : a) dat (le aanlegger gezegde titels zou weggenomen hebben; b) dat hij zou geweten hebben dat
ze met behulp van misdaad of van wanbedrijf verkregen werden; c) dat hij zou
gehandeld hebben met het bedrieglijk
inzicht zelf voordeel er uit te trekken of
een derde persoon voordeel er uit te laten
balen, dan' wanneer de beticbting van
heling niet als bewezen kon beschouwd
worden tenzij de vereeniging dier drie
bestanddeelen behoorlijk gebleken was,
doordat ten minste bet bestreden arrest
in gebreke is gebleven antwoord te verstrekken op de door den aanlegger .regelmatig neergelegde conclusies waarin bet
bestaan van ieder dier drie bestanddeelen
van bet wanbedrijf van heling uitdrukkelijk betwist werd, en dat bet arrest derhalve niet wettelijk gemotiveerd is; en
doordat, meer in bijkomende orde, h~t
arrest twijfel laat bestaan nopens bet
punt of bet : a) in feite willerr beslissen
heeft d:at de betwiste titels in zijn woning waren en, inzonderheid, in zijn
tascb die, naar de vermeldingen van bet
arrest door hem aan een derde ·Wj:!rd
overbandigd, ofwel in rechte heeft willen
beslissen dat bet voorbanden hebben van
een tascb, waarvan de betichte den inhoud niet kent, volstaat om bet wegnemen
nit te maken dat het _materieel bestand-

- ·200deel van het wanbedrijf van Jleling is :
b) in feite willen beslissen heeft dat de
aanlegger de strafbare herkDmst der titels kende, ofwel in rechte willen beslissen heeft dat de omstandigheid, waarop
het arrest wijst, dat hij geen geloof heeft
kunnen hechten aan den uitleg welke hem
aangaantle de llerkomst dier titels gegeven werd, vDlsta,at om te bewijzen dat
hij de strafbare herkomst er van ken§e;
c) in feite willen beslissen heeft dat aanlegger gell!mdeld heeft met het inzicllt nit
het wegnemen der titels een voordeel te
trekken, ofwel in recllte willen beslissen
heeft dat zelfs- bij ontstentenis van dergelijk inzicht hij toch wegens heling kon
verDordeeld worden, wat een drievoudige
dubbelzinnigheid uitmaakt in de motiveering van het arrest en bijgevolg evenveel
beletsel tot de uitDefening van het toezicht door het Hof van verbreking over
zijn wettelijkheid :
Overwegende dat het arrest de ten
laste van den aanlegger weerhouden inbrenk omschrijft in de bewoordingen der
wet;
Dat het daarna hierop wijst clat « de
overhancling van de tasch met de titels
erin gedaan werd aan den medeveroordeelde :iVIidre bij Wilbroodt en door dezen
laatste ll; dat het aldus zonder dubbelzinnigheicl vaststelt dat de aanlegger de
titels weggenomen heeft ;
Overwegende dat het arrest daarenboven vaststelt dat de aanlegger op de
hoogte was gesteld geweest van de midde. len welke werden aangewend om de gestolen titels van de hand te doen; dat de
medeveroordeelde Louis, die daarin niet
geslaagd was, door toedoen van Wilbroodt in betrekking gesteld werd met
Midre; dat het feit dat de titels niet te
Verviers verhandeld werden waar zulks
gemakkelijk · kon geschieclen, doch dat
daarvoor een wisselagent werd opgezocht
in een van de plaats waar de diefstal
werd gepleegd afgelegen s-tad als zeer
kenschetsend voorkomt;
Dat het arrest claardoor vaststelt,
eenerzijds, dat de aanlegger wist .dat de
betwiste titels gestolen waren geweest en,
anderzijcls, dat hij gehandeld heeft met
het inzicht aan mecleveroordeelden toe te
laten voordeel te trekken uit de begane
inbreuk;
En overwegende dat de bestreden beslissing geveld wercl op een rechtspleging
in dewelke de substantieele of op straf
van nietigheicl voorgeschreven rechtsvDrmen werden nageleefd en dat de uitgesi}r{Jken veroordeelingen overeenkomstig
de wet zijn;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de aanleggers
tot de kosten.
4 October 1943. - 26 kamer. - Voot·zittet· en verslaggever, H. Waleffe, raacls-

heer waarnemend voorzitter. - GeUjTcltti(le·nfle conclttsie, H .. Raoul Hayoit de Termicourt, advocaat generaal.
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OORLOG. - BESLUIT VAN 19 MAART 1943
HOUDEl\'D WIJZIGING VAN RET BESLUIT VAN
18 NOVEMBER.1940 BETREFFENDE DE BEVOEGDREDEN VAN DE MILITAIRE GERECRTEN, GEWIJZIGD BIJ BESLUIT VAN 16 NOVEMBER 1942. JVliSDRIJF VASTGESTEI,.D v66R DEN 24U lVIAART
1943. - GEEN YONNIS OYER DE ZAAK TEN
GRONDE v66R RET INWERKINGTREDEN VAN
RET BESLUIT VAN 19 lVIAART 1943. - BEVOEGDHEID BEPAALD BIJ RET BESLUI'l' VAN
18 NOVEMBER 1940
0

Ten aanzien van fle militait·en, (lie vervolgfl wonlen tvegens een v661· rlen
24n Maart 19¥J vastgestelcl misflrijf, flat
nog niet ten g'/'Onde were! gevonnist
v66r het in tverkin.g tre(len van het beslttit van 19 Maat·t 191;3, is fle bevoegdTwid bepaa.ld bij het besluit van 18 Novembet· 19!;0, in zijn eersten telcst genamen, ook wannee·r een beslissing van
het ondet·zoelcsget·echt de beklaagden
reeds twdlr een poliUet·echtbanlc heett
verwezen, ovet·eenlcomst-ig het besluit
va.n 16 November 191/2, opgeheven bij
besltt'it van 19 Maa-rt 1943. (Besl. van

19 Maart 1943, art. 2, al. 2.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE BRUSSE!.,
T. LEGRAND.)
ARREST.
Gelet op het bestreden VDnnis op 28 Mei
1943 gewezen dDor de correctioneele rechtbank te Brussel, zetelend in graad van
hooger berDeP ;
Over het middel : schending van het
besluit van 19 Maart 1943 van den secretaris-generaal van het ministerie van
jus-titie, dDordat het bestreden VDnnis de
beslissing waarbij de politierechtbank te
Brussel zich onbevDegcl verklaard heeft
om de verweerclers te oordeelen,. bekrachtigt, en clit krachtens de bepalingen van
het hiel'vDren aangeduid besluit van
19 Maart 1943, dan wanneer de zaak, v66r
het van kracht wDrden van dit besluit,
bij beschikking der raaclkamer van de
rechtbank van eersten aanleg te- Brussel,
regelmatig v66r den politierechter te
Brussel was gebracht geweest :
Overwegende dat de verweerders vervolgd zijn wegens- inbreuk op artikelen 418
en 420 v'an het Strafwetboek, de eerste,
op het oogenblik van het feit, militair in
actieven dienst zijnde, de tweede, gedaagd zijnde om zich burgerlijk verantwDordelijk te hDoren verklaren met den
eerste voor de verDordeeling tot de kosten
die ten laste van dezen laatste, zijn aangestelcle, wuden gelegd worden;
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-201Overwegende dat eeh beschikking der ·
raadkamer van de· rechtbank van eersten
aanleg te Brussel dd. 11 Februari 1943, ·
ten voordeele van den eersten verweerder
het bestaan van verzachtende omstandigheden heeft aangenomen, wegens dewelke
er slechts politiestraffen dienen uitgesproken, en steunende op het besluit van
16 November 1942, dat dit van 18 November 1940 gewijzigd had, di~n verweerder
naar den bevoegden politierechter verwezen heeft ;
Overwegende dat het bestreden vonnis, ·
de op 13 April 1943 door den eersten rechter gewezen beslissing bekrachtigende,
beslist heeft dat de politierechtbank onbevoegd was wegens artikelen 1 en 2, alinea 2, van het besluit van 19 Maart 1943
«tot wijziging van het besluit van 18 November 1940 betreffende de bevoegdheden
van de militatre rechtscolleges, gewijzigd
bij het besluit van 16 November 1942 ll ;
Dat, inderdaad, dan wanneer gedurende · den tijd van toepassing van het
besluit van 16 November 1942, de bevoegdheden der militaire rechtscolleges, wat de
inbreuken betreft van den aard van deze
{lie aan den eersten verweerder was ten
laste gelegd, aan de gewone rechtsmachten toegewezen waren, artikel 1 van het
besluit van 19 Maart 1943 de kennisneming dezer inbreuken « aan de correctioneele kamers der rechtbank van eersten
aanleg en, in hooger beroep, aan de correctioneele kamers der hoven van beroep ll
{)pdraagt; dat, luidens artikel· 2, alinea 2,
van hetzelfde besluit, voor de misdrijven
{lie v66r den 24n Maart 1943 werden vastgesteld, de bepaling van artikel 1 van het
besluit van 18 November 1940, zooals zij
« in den eersten tekst werd genomen ll,
geldig blijft, 't is te zeggen zonder rekening te houden met de wijziging die aan
{[at besluit gebracht werd door dit van
16 NovemQ.er 1942;
Overwegende dat, luidens het besluit
van 18 November 1940, zooals het van
kracht was alvorens het door het besluit
van 16 November' 1942 werd gewijzigd, de
misdrijven van den aard van clit aan den
eersten verweerder ten laste gelegd, zoolang de· bedrijvigheid van de militaire
rechtscolleges geschorst was, moesten toegewezen worden aan een kamer, welke
nit drie rechters bestaat, van de correctioneele rechtbank en, in hooger beroep,
aan een correctioneele kamer van het Hof
van beroep;
Overwegende, derhalve, dat het bestre{[en vonnis, hierop wijzende dat het misdrijf vastgesteld .werd v66r 24 Maart 1943
en daar nog geen vonnis over den grond
gewezen werd, terecht beslist heeft dat
de politierechter in de zaak onbevoegd
was en daardoor geen enkel der in het
middel aangeduide bepalingen geschonden
heeft;
Overwegende dat de aanlegger ten on-

rechte staande houdt dat, daar het besluit
van 18 November 1940 niet van toepassing
was op de zaken die, v66r zijn van kracht
worden, reeds regelmatig aan een gewone
rechtsprekende rechtsmacht waren toegewezen, het besluit van 19 Maart 1943
.evenmin kan toegepast worden op zaken
die regelmatig aan den politierechter zijn
toegewezen op den dag van zijn van
kracht W{)rden;
Overwegende dat principieel de bepalingen waarbij de bevoegdheid W{)rdt gewijzigd vanaf hun van kracht worden van
toepassing zijn op al de in loop zijnde
zaken waarin nog geen vonnis over den
grond is tusschen gekomen ;
·
Dat, zoo het besluit van 18 November
1940 niettemin niet van toepassing was
op de zaken die v66r zijn van kracht
worden regelmatig aan de gewone rechtsmachten werden toegewezen, zelfs wanneer geen vonnis over den grond was tusschen gekomen, 11et hierom is dat dit besluit geen enkele vorige bepaling over de
bevoegdheid introk en, zooals zijn tekst
en zijn inleiding het aanduiden, daarenboven slechts als voorwerp had een rechter te geven aan de rechtsonderhoorigen
die, wegens de bezetting van het grondgebied, van den rechter beroofd waren
die de wet hun toekent;
Doell .overwegende dat die beschouwingen niet van toepassing zijn op het besluit van 19 Maart 1943 waarvan de artikelen 1 en 2 noodzakelijk de intrekking
van het besluit van 16 Novemqer 1942
medebrengen en dat tot doel heeft in zekere gevallen een anderen rechter in de
plaats te stellen van dezen die, krachtens
gezegcl besluit van 16 November 1942, bevoegd was om, geclurende de bezetting, de
personen te oordeelen die van de militaire
rechtscolleges afhingen;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
En overwegende 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 beslissing overeenkomstig· de wet is;
Om die redenen, het Hof verwerpt de .
voorziening ; kosten ten laste van den
Staat.
4 October 1943. - 2" kamer. - Voo1'zitter, H. Waleffe, raadsheer waarnemend
voorzitter. - 1'erslaggeve1', H. Vitry. Gelijlcli~iclencle conclitsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, advocaat generaal.
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uitsluitelijke eigendom niet door publieke
of onderhandsche akten door cle twee
echtgenooten onderteekend zou bewezen
W annee·r de echtgenooten gehuwd zijn
zijn, of die geen wederbelegging zouden
mHier het stelsel van cle scheiding van
uitmaken van eigen goederen of pengoede1·en, met. gemeensahap van aanningen. Jl ;
'
winsten beheerd door rjen nutn, W01Ylt
Overwegende .dat de verweerder tegende st01·ting, door den mmv, van den verover de gemeenschap beweerde aanspraak
lcoopp·rijs van een eigen Olu·oerend goed
te hebben op de vergoeding van den prijs
·in de gemeensahnp vnn aanwinsten, niet
der hem eigen onroerende goederen geduwettelijlc vermoea te volgen 1tit het e.l'!rende het huwelijk verkocht, prijs die
lcel teit dat de man den verlcooppnJS
door hem ontvangen niet wederbelegd
tijdens het huwelijlc ontvangen heett.
was geworden;
Overwegende dat het bestreden arrest
(QUAEDVLIEG, T. CHENAUX.)
dien eisch inwilligt om de eenige reden
dat
de verweerder, beheerder der gemeenARREST (1).
schappelijke goederen, (( hebbende, na de
Gelet op het bestreden arrest op 23 Juni voltrekking van het huwelijk, eigen goe1942 door het Hof van beroep te Luik deren te gelde gemaakt, en den prijs ervan ontvangen, vermoed wordt de somgewezen;
Over het eerste middel : schending van men, van de tegeldemaking zijner eigen
artikelen 1315, 1353, 1433, 1470 en 1528 van goecleren voortkomende, in de gemeenhet Burgerlijk Wetboek, doordat het be- schap te hebben gestort; dat de appelante
streden arrest, om, bij bekra'chtiging van geen enkele midclel aanvoert, van aard
het vonnis a quo, te beslissen dat de ge- om dit vermoeclen weg te nemen >J ;
meenschap aan den verweerder den prijs
Overwegende dat uit die bewoordingen
van dezes eigen onroerende goederen, blijkt dat, naar de meening van het Hof,
welke gedurende het huwelijk te gelde de storting, door den man, van den verwerden geniaakt, moest vergoeden, geoor- koopprijs zijner onroerende goederen, in
deeld heeft dat de verweerder, als man,
de gemeenschap, wettelijk vermoed is te
moest vermoed worden in de gemeenschap volgen uit het enkel feit dat de man
van aanwinsten (door het huwelijkscon- den verkoopprijs gedurende het huwelijk
tract toegevoegd aan het stelsel van de heeft ontvangen;
scheiding van goederen dat tusschen cle
Doch overwegende dat dergelijk verechtgenooten werd ingesteld) sommen te moeden niet in de wet geschreven staat,
h~bben gestort voortkomende van de teen dat geen enkele der wetsbepalingen
geldemaking van zijn eigen onroerende - waarvan de bedingen van het huwegoederen, wat hierop neerkwam dat hij lijkscontract, die in het arrest zijn aangevim het bewijs van dat feit ontslagen haald, de toepassing zouden medebrengen
was, dan wanneer de verweerder die op .:._ het bestaan ervan onderstelt ;
de vergoecling beweerde recht te hebben
Overwegende dat tevergeefs wordt opgehet bewijs moest leveren dat hij den prijs worpen dat, daar in het stelsel van de
van zijn eigen goederen in de gemeen- gemeenschap tot de aanwinsten beperkten,
schap had gestort :
·
enkel bedragende wat dienaangaande in
Overwegende dat het bestreden arrE'st het Burgerlijk Wetboek (artt. 1498 en
. vaststelt : « dat de echtgenooten, bij 1499) is voorzien, de gemeenschap, dehuwelijkscontract, als huwelijkstelsel de wijl de rechtens het genot heeft van de
scheiding van goederen hebben aangeno- ' penningen van de beide echtgenooten, ook
men ingericht bij de artikelen 1536 en vol- van rechtswege eigenares ervan is, wegende van het Burgerlijk Wetboek, met gens een oneigenlijk vruchtgebruik op die
daarbij een gemeenschap van aanwinsten, verbruikbare zaken, en dat, bijgevolg,. de
door den man beheerd en samengesteld man, door het feit zelf dat hij beheerder
uit de vruchten en opbrengsten der eigen is der gemeenschap, die penningen. niet
goederen van de echtgenooten, nit de op- zou kunnen 9ntvangen zonder ze, door
brengst van hun beroep en nit de bespa- het feit zelf, in het gemeenschappelijk
ringen door de echtgenooten te zamen of vermogen te doen vallen;
'
afzonderlijk gedaan; dat artikel 5 van
Overwegende dat dergelijke redeneering
het contract voorziet dat, bij de vereffe- niet van toepassing is op het stelsel waarning, de gemeenschap al de goederen en over het in de zaak gaat, voor zoover men
voorwerpen, de roerende en de onroe- dit stelsel kent door de gegevens van het
J,'ende goederen zal bevatten, die de echt- arrest;
genooten of een hunner, gedurende het
Dat, inderdaad, dat stelsel, alhoewel
huwelijk hebben verworven, waarop hun het een gemeenschap van aanwinsten beheist, die, in zekere voorwaarden, vatbaar is voor uitbreiding tot de penningen
(1) Zie de conclusie van den heer advocaat
die van de te geldemaking der eigen goegeneraal Hayoit de Termicourt, bij dit arrest
deren voortkomt, toch het stelsel van de
gegeven, in Bull. en PAsrc., 1943, I, 376.
scheiding van goederen blijft, krachtens
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welk elke echtgenoot persoonlijk en afzonderlijk zijn eigen goederen beheert,
en bijgevolg, zijn penningen in .het gemeenschappelijk bezit slechts wordt geacht te storten krachtens een daad onderscheiden van de ontv angst dezer waarden;
Dat de bestreden beslissing, om aileen
op gronrl van een vermoeden, dat door de
wet niet is voorzien, den man ontlast te
hebben van het bewijs dat dergelijke
storting geclaan wercl, de in het middel
aangecluide wetsbepalingen geschonden
heeft;
Om die reclenen, het Hof verbreekt het
bestreden arrest; beveelt dat onderhavig
arrest zal worden overgeschreven op· de
registers van het Hof van beroep te Luik
eil dat er van zal melding gemaakt worden op den kant van het hier vernietigd
arrest; veroorcleelt den verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
7 October 1943. - 1e kamer. - TTo01·zitter, H. Jamar, eerste voorzitter. TTerslaggever·, H. Soenens. Gelijlcl~ti
dende conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, aclvocaat generaal.
PleUers,

HH. Veldekens en Marcq.
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1° EOHTSOHEIDING. - SoHEIDING VAN
TAFEL EN BED. - BEWARING VAN DE KINDEREN. - GEEN V.RAAG VAN DE FAMILIE. 0PENBAAR. MINISTER-IE GEEFT OONCLUSIE ER
TOE STHEKKEND DE KINDEREN TOE TE VERTROUWEN AAN DEN ECHTGENOOT DIE DE SOHEIDING VAN TAFEL' EN BED HEEFT BEKOMEN.
RECHTEH GEHOUDEN DEZE CONOLUSIE IN TE
WILLIGEN.
2° REOHTERLIJKE INRIOHTING.
0PENBAAR MINISTERIE. BURGERLIJKE
ZAKEN, - 0PTREDEND ALS HOOFDPARTIJ IN
EEN GESOHIL EN ALS GEVOEGDE PARTIJ IN EEN
ANDER GESCHIL. - VORDER;ING IN RET EERSTE GESCHIL. - ADVIES IN RET TWEEDE.
1° Het arr·est, waarbij de soheidirw van
tatel en bed wor·dt uitgespr·olcen, moet
de bewaring van de lcinderen toelcennen
aan. den echtgenoot, die de scheiding
vart ta.tel en bed heett belcornen, wanneer· de familia, betr·effende die bewarjng, geert v·raag 'heeft ingediend en het
openbaar ministerie een oonolttsie gaf
er toe strelclcend de kinderen aan dien
eohtgenoot toe te vertr·ouw0n. (Bgl.

Wb., art. 302.)
2° TVanneer het

openbaar minister·ie
hoofdparti.i is in een ueschil en gevoegde partij in een ·aJiider geschil, tegeli.i lc aan de beoordeeling van denzel!flen
rechter· ondenvorpen, dan ,cloet het wettelijlc z·ijn vorderi,ngen ·in het eerste

'

geschil en ueeft het zijn advies in het
tweede geschil (1).

(PIERRE, T. PROSMAN.J
ARREST.
Gelet op het bestreden vonnis op 6 Januari 1943 door het Hof van beroep te·
Brussel gewezen ;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 302 van het Burgedijk Wetboek;
83 en 470 van het Wetboek van Burgerlijke rechtspleging; 46 van de wet van
20 April 1810 op de rechterlijke inrichting
en het beheer van het gerecht; en 97 der
Grondwet, doordat het arrest beslist dat
het vonnis, waarbij de eisch van het
openbaar ministerie wordt ingewilligd en
de bewaring . van een gemeenschappelijk
kind wordt toevertrouwd aan den echtgenoot tegen wien de scheicling van tafel
en bed wordt uitgesproken, moet gewijzigd worden en clat de bewaring client
toevertrouwcl aan den echtgenoote clie de
scheicling van tafel en bed bekomen heeft,
indien het openbaar ministerie v66r het
Hof van beroep in dien zin besluit, clan
wanneer de vorclering van het openbaar
ministerie v66r den eersten rechter er toe
strekkende het kind aan den echtgenoot
toe te vertrouwen tegen wien de scheicling
van tafel en bed werd uitgesproken, haar
uitwerksel behoudt in hooger beroep, en
dat een door het openbaar ministerie gegeven ·ad vies het Hof niet bindt :
Overwegende dat uit het miclclel en uit
de uiteenzetting ervan blijkt dat de aanlegster aan het Hof van beroep . enkel
verwijt dat het zich gebonden heeft · verklaard door het advies dat het openbaar
ministerie heeft uitgebracht, dan ·wanneer het openbaar ministerie, nadat het
in eersten aanleg hoofclpartij was geweest, in den aanleg van hooger beroep
slechts gevoegde partij was ;
Overwegende clat het midclel in feite
niet opgaat ;
Overwegende dat ver ervan clat het
openbaar ministerie, aangaande de bewaring van het kind, dergelijke houcling
v66r het Hof zou aangenomen hebben,
het bestreden arrest vaststelt « dat het
in zijn geschreven vorcleringen v66r het
Hof ertoe heeft besloten clat de bewaring
van de kleine Monique, gemeenschappelijk kind der partijen, aan den verweerder zou toevertrouwd worden )) ;
. Over het tweede middel : schending van
artikel 97 der Grondwet, doordat het arrest de bewaring van het kind aan den
verweerder in verbreking toevertrouwt,
zoncler het micldel te beantwoorden gesteund op het belang van het kind, belang
clat de beslissing van den eersten rechter
(1) Vergelijk verbr., 17 Februari 1927 (Bull.
en PAsrc., 1927, I, 162).

-204had ingegeven, en dat de aanlegster in
verbreking impliciet v66r het Hof hernomen had, dan wanneer, het advies door
het openbaar ministerie geuit het Hof in
zijn beslissing vrij latende, de rechter
verplicht was het essentieel midclel voor
hem: aangevoerd te bespreken :
Overwegende dat het Hof - vaststellende, eenerzijds, dat de familie niet
vroeg dat het kind der echtgenooten aan
de zorgen van de aanlegster zou toever- ·
trouwd worden en, anderzijds, dat de
procureur generaal, bij geschreven vordering, ertoe besloot dat de bewaring van
chit kind 7.ou 'toevertrouwd worden aan
den verweerder, die de scheiding van
tafel en bed had bekomen - gebonden
was door clen regel. van artikel 302 van
het Burgerlijk Wetboek, luidens welken
de kindeten toevertrouwd worden aan
den echtgenoot die de echtscheiding (of
de scheiding van tafel en bed) bekomen
heeft;
· Waaruit volgt dat het bestreden arrest
- door na die vaststellingen te verklaren
dat de beslissing van clen eersten rechter'
die de· bewaring van het kind aan de aan:
legster had toevertrouwd, op dat punt
moest gewijzigd worden - ten genoegen
van artikel 97 der Grondwet gemotiveerd
is;
. Over het derde middel : schending van
artikel 30 ·van de Grondwet, van artikelen 2 en 3, titel VIII, van het decreet
van 16-24 Augustus 1790 op de rechterlijke
inrichting, en van artikelen 83 en 470 van
het Wetboek van Burgerlijke rechtspleging, doordat uit het bestreden arrest
blijkt : hetzij, dat het openbaar ministerie, nadat het v66r het Hof geschreven
vorderingen had genomen, na het sluiten
der debatten een mondeling advies zou
gegeven hebben, dan wanneer een arrest
nietig is wanneer het openbaar ministerie, nadat het als hoofdpartij is opgetreden, na het sluiten der debatten, opnieuw, als gevoegde partij gehoord wordt ·
hetzij, dat het nemen van besluiten, doo~
het openbaar ministerie, v66r het Hof
van beroep, na het sluiten der debatten
zou geschied zijn oncler den vorm van
neerlegging van geschreven besluiten, dan
wanneer het advies cloor het openbaar
ministerie optredende als gevoegde partij
mondeling moet zijn :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de
verweerder, clie de scheiding van tafel en
bed bekomen had, hooger beroep instelde :
1° tegen de beslissing waarbij de eerste
rechter, op de geschreven vorderingen van
het openbaar ministerie, aan de aanlegster de bewaring had toevertrouwd van
het gemeenschappelijk kind ; 2° tegen de
beslissing waarbij de eerste rechter de
partij Pierre Germaine, die een tegeneisch
tot scheiding van tafel en bed had inge-

diend, tot het bewijs van een en twintig
feiten toeliet ;
.overwegende dat het openbaar ministerie, aldus v66r het Hof van beroep
hoofdpartij was in het eerste geschil en
gevoegde partij in het tweede ;
Waaruit volgt dat het arrest geen enkele der in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aahlegster
tot de kosten en tot de vergoeding van
150 frank jegens den verweerder.
7 October 1943. - 1e kamer. - Voorzitte1·, H. Jamar, eerste voorzitter. Ve1·slrNJtlever, H. Vitry. - Gelijkluidende
conolttsie, H. Raoul Hayoit de _Termicourt, advocaat generaal.
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1° DIENSTCONTRACT.- WET VAN 7 AuGUSTUS 1922. -· BEDIENDE. - DIENSTCON-

TRACT. -

BETEEKENIS VAN DEZE TERMEN.

2° DIENSTCONTRACT. -WET VAN 7 AuGUSTUS 1922. - UITZONDERING GEMAAKT BIJ
ARTIKEL 29 BETRE~'FENDE BEDIENDEN VAN- DEN

STAA'l', DE PROVINCIES OF DE GEMEENTEN. UITZONDERING NIET VAN TOEPASSING OP PERSONEN GEBRUIKT IN EEN BEDIENING WIER. BESTAAN SLECHTS TIJDELIJK IS.
1° Is bediende, in den zin van de wet van
7 Attgttsttts 1922, hij die zich verbinat
een arbeicl van intellectueelen aa~·fl te
ve.1'·richten onder fle leiding van een ancler persoon, die zich verbvnclt het overeengelcomen loon te betalen. Deze tweezijclige overeenkomst, die wederlceerige
verbintenissen cloet ontstaan, is een
cUenstcontmct.
2° De woo1·den « beclienclen van den
Staat, cle provincien en de gemeen.ten )},
in art'ilcel 29 der wet van 7 Augttstns
1922, becloelen cle bedienden cUe een statmtt genieten, hetwelk cle vastheid van
de becliening onclerstelt, en niet de 1Jersonen, clie ge·roe11en .worden tot een
ttiteraarfl tijclelijlce bediening, clat wil
zeggen tot het vervullen vnn een becUenring wier bestctnn zelf slechts vctn tijclelij ken aa~Yl is (1) .

(COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERS1'AND
VAN ANDERLECH'l', T. HENNEMAN.)
ARR·EST.
Over het eerste middel : schending
artikelen 25, 92, 93, 107 en 108, 2°,
Gronclwet; van artikelen 34 en 93 der
van 10 Maart 1925 tot reg·eling- van
openbaren onderstand; van artikel 43

van
der
wet
den
van

(1) Zie de voetnota van 'den heer advocaat
generaal Raoul Hayoit de Termicourt, bij dit
arrest gedrukt in Bull. en PAsrc., 1943, I, 382.
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net reglement van inwendige orde van het
lmrgerlijk hospitaal van Anderlecht, ·door
de commissie van den openbaren onderstand van Anderlecht in zitting van
· '25 November 1936, krachtens het hierboven aangeduid artikel 93 genomen en
door den gemeenteraad van Anderlecht
in de zittingen van 29 Juli en 28 October 1937 goedgekeurd; van artikel 29
der wet van 7 Augustus 1922 op de bediendenarbeidsovereenkomsten, · doordat
de bestreden beslissing, om aan te nemen
·dat de rechterlijke macht bevoegd was,
gesteund heeft hierop dat het er aileen
oQP aan kwam te weten of, de aanlegster
in verbreking, door de verweerster af te
·zetten, een burgerlijk recht van deze laatste geschonden had, dan wanneer. het de
·openbare machten behoort de recnten en
· belangen der enkelingen te krenken :wanneer een wettekst hun daartoe de macht
geeft, · en de aanlegster dit recht vond
·zoowel in artikel 34 der wet van 10 Maart
1925, dat haar, in de zaak een onbeperkte
macht tot afzetten verleent als in het
1lierboven aangeduid reglement van orde
dat de afzetting zonder vergoeding voorziet, zoodat het bestreden arrest, ondanks
net grondbeginsel van de scheiding der
machten, er toe komt de door de verweer·ster genomen' administratieve beslissing
te censureeren door de ·redenen af te keuren, door haar ingeroepen om de betwiste
afzetting t~ rechtvaardigen, en, bij het
toekennen van een vergoeding, de administratieve beslissing tot afzetting zonder
· vergoeding, welke krachtens het hierboven aangeduid artikel 43 van het gemeentereglement van inwendige orde was genomen, af te keuren :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanlegster de verweerster
als tijdelijke verpleegster in dienst genomen had voor een termijn die op 31 De<eember 1941 verstreek, haar verklarende
·dat haar statuut zou. geregeld zijn door
de wet van 7 Augustus 1922 op de bedien·denarbeidsovereenkomst; dat, bij beslis·sing van 30 October 1940, de aanlegster
verklaarde· de verweerster zonder voorafgaande kennisgeving noch vergoeding, op
'28 Mei 1940 af te zetten ;
Overwegende dat, blj gebrek aan andere
-wetsbepaling, nit den geest der wet van
7 Augustus 1922 op de bediendenarbeidsovereenkomst en nit den geest der wet
van 9 Juli 1926 op de werkrechtersraden
blijkt, dat, in den· zin van de van kracht
·zijnde sociale wetgeving, als bediende
moet beschouwd worden hij die zich verbindt een intellectueelen arbeid te verrichten onder de leiding van een anderen
persoon, die zich verplicht ami den eersten de overeengekomen vergoeding te betalen, en . dat, als << bediendencontract ll
client beschouwd, de tweezijdige overeenkomst waarbij die wederzijdsche verplichtingen ontstaan;

Overwegende dat daaruit volgt dat het
contract, waarvan in onderhavig geval de
rechter het bestaan vaststelt, beantwoordt
aan het begrip van bediendenarbeidscontract dat het voorwerp uitmaakt van de
wet van 7 Augustus 1922, en dat, bijgevolg, behalve uitzondering bij deze wet
voorzien, de betwistingen nopens de rechten welke er uit voortvloeien, betwistingen van burgerlijk recht, dOoQr de reclltbanken zijn te beslechten overeenkomstig
de grondregelen door voormelde wet vastgelegd;
Overwegende, voorwaar, dat, eenerzijds, luidens artikel 29, alinea 3, der wet
van 7 Augustus 1922, deze niet van toepassing is op de bedienden van den Staat,
van de provincien en van de gemeenten;
dat, anderzijds, zooals het verslag van de
Senaatscommissie het uitlegt, die bewoordingen de bedienden begrijpen van de
vroeger bestaande weldadigheidsbureelen,
bedienden die thans in de commissien van
openbaren onderstand zijn opgenomen;
Doch overwegende dat, luidens gezegd
verslirg aan den Senaat, de wet die uitzondering slechts heeft voorzien met het
oog op het wettelijk statuut van die bedienden, dat hun de vastheid van hun
bediening verzekert ;
Overwegende dat de wet van 6 April
1909 betreffende de bediendeli van de weldadigheidsbureelen, zooals, ten andere,
deze van 30 Juli 1903 betreffende de gemeentebedienden, wanneer ze de vastheid
der beclieningen inrichten, enkel bedieningen hebben kunnen beoogen die als bestendig warell; ingesteld ; dat ze niet als
vaste betrekking heeft kunnen verzekeren
den persoonlijken toestand van dezen die
zouden aangeworven worden in bedieningen die uiteraard tijdelijk zijn;
Dat daaruit volgt dat de verweerster
in verbreking, door de verwerende administratie aangenomen om een bediening
te vervullen in een dienst waarvan het
bestaan slechts tijdelijk is, niet een publiekrechtelijk statuut, dat de vastheid
van bediening onderstelt, doch wel en
uitsluitend een bij de wet van 7 Augustus 1922 voorzien regime van burgerlijk
recht genoot, zooals ten andere haar contract het uitdrukkelijk verklaarde;
Dat, aldus, het bestreden arrest, zonder
een enkel der in het middel ingeroepen
wetsbepalingen te schenden, van het geschil kennis heeft kunnen nemen en den
grond der maatregelen welke jegens de
verweerster genomen werden heeft kunnen beoordeelen ;
Dat het.middel dus niet gegrond is;
Over het tweede middel : schending van
het consulair besluit van 17 Vendemiaire
jaar X, doordat het bestreden arrest de
vordering van de verweerster ontvankelijk verklaarcl heeft alhoewel deze, in
weerwil van gezegd besluit, de toelating

niet heeft gevraagd om, 7..ooals ze er toe
.gehouden was, de aanlegster te dagvaarden:
Overwegende dat, in de onderstelling
dat het nog van kracht is, het besluit in
het midclel ingeroepen: de schulcleischers
der gemeente betreft;
Overwegencle dat het middel geen enkele wetsbepaling aanduidt welke de
schuldeischers van de inrichtingen van
den openbaren onderstantl zou verplichten
den bij dit besluit voorzienen rechtsvorm
na te leven, of welke, dienaangaande,
deze im;tellingen .met de gemeenten zou
gelijk stellen;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;,
Om die redenen, het Hof verwerpt de
voorziening; veroordeelt de aanlegster
tot de kosten en tot een vergoecling van
150 frank jegens de .verweerster.
7 October 1943. - 1'" kamer. - Voorzitte1·, H. Jamar, eerste voorzitter. Verslaggeve·r, H. Soenens. Geli,ilclu·idencle conol1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, aclvocaat generaal.
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11 October 1943.

1° BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
NAAR DE POLITIER.EOHTBANK VERWEZEN WANBEDRIJF. - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID
NIET VERMELD IN DE BESOHIKKING TOT VER.WIJZING NAAR· DIE RECHTBANK. - 0MSTANDIGHEID, WAARVAN DE RAADKAMER NIET ONWETEND WAS EN IMPLICIET BEDOELD IN DE
BESCHIKKING. - BEVOEGDHEID VAN DE POLITIEREOHTBANK.
2o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
. - S1'RAFZAKEN. - · BESOHIKKING VAN DE
R.AADKAMER EEN WANBEDRIJF VERWIJZEND
NAAR DE POLITIEHEOHTBANK. - VONNIS VAN
ONBEVOEGDVEHKLARING GESTEUND OP RET .BESTAAN VAN EEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID,
DIE NJE'l' VERMELD IS IN DE BESOHIKKING. 0MSTANDIGHEID UfPLICIET BEDOELD IN DE BESOHIKKING. - REGELING VAN REOHTSGEBIED.
1o Wannee1· de 1'a<ullcamer, bij aanneming
van ve1·zaohtende omstandigheden, den
dctde1· van een wanbedrijf naar de politierechtbanlc verwijst, maalct het bestacm van ee1t omstandigheid, die de
toepassing va~t een zwaarcle1·e co1Tec"
tioneele stn~f 1·echtvaa~·digt en die niet
werd vermeld in de beschilclcing tot verwi.fzing naar de poUtierechtbanlc, cleze
1·echtbanlc niet onbevoegd, inclien clie
omstancligheicl, aan het licht gebracht
floor het vooroncle1·zo.elc, niet ontsnapt
-i.s aa?!· de raacllcamer, maar i1itegencleel
floor haar impliciet wercl becloelcl in de
1
beschilclcing.
2° Wannee1· cle politie1·echtbank:, lcennis
nemencl van een naar haar bij beschilclc-ing van cle raacllcamer· verwezen wanbeclri.ff, zioh onbevoegcl verlclaa1·d heeft
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op grond van het bestaan van een omsta1uligheicl, die in cle beschilclcing niet
wenl ·vennelcl en die een zwaaHlere
cor-r-ect-ioneele st1·at 1'echtvaanUgt, 1'egelt het Hot het r-echtsgebied; ingeval
cle beschilclcing van de 1·actdlcamer- deze
omstandigheid impliaiet heeft becloeld,
ver-nietigt het Hot het vonnis van onbevoegdver-lclaA·ing en verwijst het de zaalc
naar een ancler-e r-echtbanlc VaAt tJolitie.

(PROOUREUR. DES KONINGS TE DINANT,
IN ZAKE LAMBOT.)
ARREST.
Gelet op het verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied ingedierid door den heer
procureur des konings bij de rechtbank
van eersten aanleg te Dinant;
Overwegende dat, bij beschikking cld.
6 November 1942 van de raadkamer der
rechtbank van eersten aanleg te Dinant,
die verzachtende omstandighedei:t aanneemt, Roger-Leon Lambot naar de bevoegde. p0litierechtbank verwezen wercl.
uit hoofde van, te Morialme, sedert min
dan zes maanden, vrijwillig slagen en
verwonclingen te hebben toegebracht aan
Etienne Lambot die er door een ziekte
of een persoonlijke werkonbekwaamheicl
heeft ondergaan;
Overwegende dat de politierechtbank
te Walcourt, bij vonnis dd. 20 Februari
1943, zich onbevoegd heeft verklaard om
reclen dat het aan beklaagcle verweten
feit . onder toepassing valt van artikelen 410 en 266 van het Strafwetboek die
in de beschikking der raadkamer niet
aangeduicl zijn;
Overwegende dat uit de strijdigheid
dezer beslissingen, beide· in kracht van
gewijscle gegaan, een negatief geschil van
rechtsgebied ontstaat dat den gang van
het gerecht belemmert;
Overwegende dat uit cle stukken der
rechtspleging en, namelijk, nit de klacht
van het slachtoffer, alsook uit het vooronderzoek blijkt dat de raadkamer van,
de in het vonnis cler volitierech'tbank
aangehaalde verzwarende omstandigheid
niet onwetend kon zijn ;
Overwegencle dat hieruit . volgt dat de
raadkamer, die moest beslissen over de
feiten zooals deze door de vordering van
het ovenbaar ministerie voor haar werden
gebracht en over de omschrijving welke
er van cliende gegeven, stilzwijgend en
zonder twijfel die verzwarende omstancligheid heeft willen bedoelen wanneer ze
den beklaagde naar de politierechtbank
heeft verwezen ; dat de politierechtbank
te Walcourt zich bijgevolg ten onrechte
onbevoegd heeft verklaarcl om van de betichting kennis te nemen;
Om die redenen, het Hof, het rechtsgebied regelende, vernietigd het vonnis der
politierechtbank te Walcourt del. 20 Fe.bruari · 1943; beveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven worden op de re-
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-207Hermans, Marie-Therese Herd, echtgenoote Letist, en Schillings gericht zijn
tegen hetzelfde arrest dat op een enkele
rechtspleging gewezen werd; dat ze dus
verknocht zijn en dienen samengevoegd;
Aangaande de voorziening van Bauduin:
Over het middel : schending van artikelen 193, 196, 197, 213, 214, 79, 80, 65, 51,
52, 66, 67, 69, 40, 42, 43 en 50 van het
Strafwetlxiek, 97 der GI:ondwet en van
het besluit-wet nr 260 van 24 Maart 1936,
doordat het bestreden arrest :to den aanlegger veroordeeld heeft wegens valsch2" KAMmR. - II October 1943.
heid in geschriften om rechtstreeks te
hebben medegewerkt aan de uitvoering
1o VALSOHHEID.- NAMAKING OF VERVALvan de valsche zegels door de namaking
SCHING VAN RAVITAILLEERINGZEGELS EN GE- er van te voltrekken door ze te doorboren,
BRUIK VAN.NAGEMAAKTE OF VALSCHE ZEGELS.
dan wanneer deze laatste verrichting een
- MISDRIJVEN GESTRAF1' BIJ ARTIKELEN 196 daad van gebruikmaking uitmaakte, verEN 197 VAN RET STRAFWETBOEK.
mits, naar de vaststellingen zelf van het
2o VONNISSEN EN ARRESTEN.
arrest, al de bestanddeelen van de valschSTR-AFZAKEN. - TERUGGAVE VAN INBESLAG- heid (het drukken, het namaken en het
GENOMEN VOOR-WERPEN. - BIJ GEBREKE VAN
trekken) op dat oogenblik geeindigd waCONCLUSIE IS DE RECHTER NIET GEHOUDEN ren; 2° artikel 196 •van het Strafwetboek
DE EIGENAAR ER VAN AAN TE WIJZEN.
heeft toegepast door te verwijzen naar artikel 29 van het besluit-wet van 9 Novem<Jo HELING. - DooR MISDAAD OF WANBEber 1939, dan wanneer dat besluit het ,.
DRIJF VERKREGEN ZAKEN. - BEGRIP.
4o BEWIJS. STRAFZAKEN. GEVAL begrip van het Strafwetboek nopens de
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS. valschheden niet heeft gewijzigd, en dat
· VOORSCHRIJFT. - BINDENDE BEOORDEELING de nagemaakte zegels onder toepassing
vallen van artikel 184 van het StrafwetYAN DEN RECHTER.
boek ; 3° geen uitspraak heeft _gedaan over
1 o De namalcing of vervalsching van ze- de teruggave van de inbeslaggenomen
gels, bestwnddeelen van de bij het besommen aan · de eigenaars er van, dan
sluit-wet van 9 November 1939 voorziene
wanneer het Hof, da·ar die vraag door het
1·avitailleringslcaart, en het gebruilc van
hooger beroep gesteld werd, er over moest
nagemaalcte of vervalschte 1"avitailleestatueeren ; de eerste rechter had, ten anringszegels, gepleegd met bedrieglijlc
dere, die teruggave wederechtelijk bevoopzet of met het oogme1·lc om te schalen door niet te bepalen wie op die somden, malcen de misdaad uit van valschmen recht kon hebben :
heid in g.esch1"iften en ·gebntilc m· vwn,
En aangaande de voorziening van Leovoorzien bij de a1·tilcelen 196 en 197 van
nard Vaes :
het Stmfwetboelc.
Over het middel : schending van arti2o W wnneer de rechte1· de teritggave V(tn
kelen 193, 196, 197, 213, 214, 184, 50, 51,
· inbeslng{Jenomen znlcen awn h~tn eige52, 53, 65, 66 en 67 van het Strafwetboek,
na(tr beveelt, moet hij, bij geb1·elce vnn
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
ooncl~tsie op dit punt, n,iet den naam
97 der Grondwet, van het besluit-wet
van (len eigennar vermelden. (Strafwb.,
nr 260 van 24 Maart 1936, alsook van het
art. 44; Wb. v. Strafv., art. 370.)
besluit-wet van 9 November 1939, doordat
3° A1·tilcel 505 van het Strafwetboelc st1·aft het bestreden arrest : 1 o door artikel 29
de holing vwn zalcen, die worden ve1·1c1·evan het besluit~wet van 9 November 1939
gen niet alleen door diefstal, maar oolc
in te roepen, den aanlegger wegens het
(loor een wellcdanige misdaad of wellcmaken van rantsoeneeringszegels veroordanig wanbedrijf.
deeld heeft op voet van artikel 196 van
4o In strafzalcen, buiten de gevallen het Strafwetboek, dan wanneer dat laatwaaTin de wet het ande·rs regelt, oeoorste besluit niet tot doel heeft en als uitdeelt de 1·echter bindend (le bewijsmidwerksel niet kan hebben den inhoud, het
(lelen, op g1·ond wa.arvan hij z(in overwezen zelf van de bepalingen van het
t~tiging vo1·mt.
Strafwetboek betreffende de valschheid te
wijzigen, doch .op dit soort van namaking
(BAUDUIN EN ANDEREN.)
·de· algemeene regelen en de grondbeginsels toe te passen die besloten liggen in
ARREST.
hoofdstuk IV, titel III, boek II, van het
Gelet op het bestreden arrest op 9 FeStrafwetboek; dat dus artikel 184 van
bruari 1943 door het Hof van beroep te
het Strafwetboek aileen in de zaak van
Luik gewezen;
toepassing was ; 2° als uitvoering van een
Overwegende dat de vijf voorzieningen valschheid in geschriften omschreven
ingediend door Bauduin, Leonard Vaes,
heeft het feit dat de aanlegger gezegde
gisters van gezegde rechtbank en dat
melding ervan zal gemaakt worden op
{}en kant der vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de politierechtbank
te Florennes.
11 October 1943. - 2<' kai:ner. - Voorzitter H. Hodiim, raadsheer waarl\emend
voorzitter. - Verslaggever, H. Lambinet.
Gelijlcluidende oonclusie, H.· Roger
.Janssens. de· Bisthoven, advocaat generaal.

-208zegels heeft gestippeld, clan wanneer
zelfs, in de onderstelling dat het vignet
een geschrift zou uitmaken en dat artikel196 zou van toepassing zijn, de valschheid reeds voltroliken was wanneer cle
stippeling werd uitgevoerd; 3° na te hebben vastg·esteld dat Hermans en Herd
van de zegels geen gebruik hadden gemaakt, doch ze enkel hadden geheeld,
aldus impliciet had aangenomen dat die
zegels niet goed genoeg waren nagemaakt
om in omloop te kunnen worden gebracht
en om het publiek te bedriegen, onontbeerlijke .voorwaarde opdat er ecllte
valsclllleid zou zijn; vandaar tegenstrijdiglleid in de redenen wat gelijk staat
met ontstentenis van redenen; 4° de collclusies van den aa11legger niet .beantwoord lleeft en niet gezegd lleeft dat cle
gelijkenis een lloofdvoorwaarde van cle
valschlleid was, en dat die gelijkenis werkelijk bestond; 5°. niet gestatueerd heeft
over de teruggave aan den aanlegger van
de op hem inbeslaggenomell sommen, teruggave welke door den eersten rechter
bevolen wercl, en waarover het arrest
uitspraak moest doen krachtells het hooger beroep van het opellbaar ministerie :
Over llet tweede Ollderdeel van het middel aangevoerd door Bauduin en over het
eerste onderdeel van het middel aallgevoerd door Vaes :
Overwegende dat nit artikelen 2, 16 ell
17 van het ·besluit-wet van 9 November
1939 blijkt dat de ralltsoeneeringskaart
een geschrift is in den zin van artikel 196
van het Strafwetboek ell dat de rantsoeneeringszegels, zelfs wanneer ze materieel
van de kaart onderscheiden zijn, niettemin een hoofdbestanddeel dezer uitmaken;
Overwegellcle dat daaruit volgt dat de
namaking of de vervalsching van gezegde
zegels en het gebruik van rantsoeneerillgszegels, wanneer de namaking of vervalsching er van begaan zijn met bedrieglijk
opzet en met het oogmerk om te schaden,
de misdaden van valschheid en het gebruik uitmaken voorzien bij artikelen 196
en 197 van het Strafwetboek;
Dat de middelen in hun onderscheidelllijke tweede en derde onderdeel in rechte
niet opgaan ;
Over het eerste onderdeel van het middel aangevoerd door Bauduin en over bet
tweede en het derde onderdeel van het
micldel aangevoerd door V aes :
Overwegende dat de aanleggers wegens
meer feiten van valschheid in geschriften
en gebruik van valschheid veroordeeld
werden tot een· enkele straf : een gevangenisstraf van vier jaar en een geldboete
van 500 frank, die verschillende feiten nit
een enkel misdadig opzet voortvloeiende ;
Overwegende dat het middel slechts betrekking heeft op de betichting van
valschheid in geschriften;
Overwegende dat, daar de uitgesprokene

straf door de feiten van gebruik van
valschheid gerechtvaardigd is, het middel
van belang ontbloot en bijgevolg niet ontvallkelijk .is (Wb. v. Strafv., artt. 4n
en 414) ;
Over het derde onderdeel van het middel aangevoerd. door Bauduin en over het
vijfde onderdeel van het· middel aangevoerd cloor Vaes :
Overwegende dat, luidens artikel 4 der
wet van 23 .Augustus 1919, dat artikel 370
van het Wetboek van Strafvordering geworden is en clat in strafzaken van algemeene toepassing is, « llet Hof beveelt dat
de aangehaalde voorwerpell aan den eigenaar zullen teruggeven worden » ;
Overwegende dat het vonnis a quo en
het arrest, dat het vonnis op dat punt
bekrachtigt, door te bevelen dat <<de inbeslaggenomen sommen aan hun eigenaar
zullen teruggeve11 worden ll, zich gedragen
hebben naar de hierboven aangeduide bepaling, die, bij gebreke van conclusies
nopens cUt punt, niet vereischt dat de
rechter den naam aanduidt van den. eigenaar aan wien de teruggave moet gedaan
word ell;
Dat de midclelen dus in hun derde en.
vijfde onderdeel noch · in feite noch in
rechte opgaan ;
Over het vierde onderdeel van het middel ingeroepen door V aes :
Overwegende dat het materieel bestanddeel vall de valschheid in geschriften, in
de zaak de min of meer volmaakte namaking van de authentiE:ke rantsoeneeririgszegels, een punt van feitelijken aard is
waarover de rechter over den grond op
bindende wijze oordeelt;
Dat het bestreden arrest clienaangaande·
hierop wijst dat de beklaagden door de
nagemaakte zegels te verkoopen zelf hebben bewezen dat de namaking volstoncl
om de derden te bedriegen en aldus het
door de wet vereischte nadeel te berokkenen;
·
Dat het middel in zijn vierde onderdeel
in feite niet opgaat;
En overwegende (zoncler belang) ;
.Aangaande de voorzieningen van Herd
en Herman~ :
·
Over de tot staving dier voorzieningen
eerste ingeroepell micldelen : schending
van artikel 182 van het Wetboek van
Strafvordering en van de rechten der
verclediging, doordat het bestreden arrest
de· aanleggers veroordeelcl heeft wegens:
heling, dan wamieer ze v66r de correctioneele rechtbank gedaagd waren wegens
valschheid en gebruik van valschheid en
dat uit geen enkel stuk der rechtspleging
blijkt dat ze zouden uitgenoodigd geweest
zijn om zich v66r het Hof -van beroep te
verdecligen op eell betichting van heling :
Overwegellde clat uit het zittingblad
van het Hof van beroep del; 11 Januari
1943 blijkt, dat de voorzitter van den
zetel al de betichten verwittigd heeft dat
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zij, in bijkomende orcle, << zouden terecht waarachtigheid der v66r hem gedane verstaan om, op plaats en datum in de inlei- klaringen; clat het :S:of. van beroep dus:
dende dagvaarding aangeduid, rantsoe- niet als waar moest aanzien de verkla~ing
neeringszegels, zaken die werden wegge- van Stappers dat de vervalschte zegels
nomen of verduisterd of met behulp van hem waren ontstolen geweest door HerePn misdaad of van een wanbedrijf ver- mans;
Dat het middel niet kan aangenomen.
kregen werden, geheel of gedeeltelijk te
hebben geheeld ll ; dat de middelen in worden;
Overwegende clat het clercle door Herd
feite niet opgaan ;
Over het tweede middel ingeroepen aangevoerd middel gesteund is hierop dat
door Herd en over het derde middel inge- het arrest zijn conclusies niet heeft lie·
roepen door Hermans-: schending van ar- antwoord;
Overwegencle .dat de aanlegster, aan'
tikel 505 van het Strafwetboek, doordat
het bestreden arrest de aanleggers veroor- gaande de heling, de eenige betichting die
deeld heeft wegens heling, om yalsche te haren laste weerhouclen is, in concluruntsoeneeringszegels te hebben voorhan- sies staande hield : 1 o clat n.och uit de
den gehad, clan wanne·er gezegd arti- verklaringen van Stappers, noch uit de
kel 505, volgens zijn gezonde interpreta- elementen van den bundel bleek, dat zij
tie, het voorhanclen hebben niet straft op welk oogenblik ook in 't bezit zou gevan een zaak die weggenomen of verdui- weest zijn van vervalschte zegels; 2° dat
stercl of met behulp van een misclaacl of op de verklaringen van Stappers niet kan
van een om 't even welk wanbedrijf ver- vertrouwd worden wegens de bijzondere
kregen werd, doch aileen met behulp van omstandigheden waarin ze werclen geeen clie:i'stal en van een der misdaden of daan ; en 3° dat het Hof de redenen niet
wanbeclrijven tegen de eigendommen heeft aangegeven waarom het het door
voorzien bij boek II, titel IX, van het haar ingediend verzoek om v66r het Hof
getuigen te doen hooren, verworpen
Strafwetboek :
·
Overwegende dat artikel 505 de heling heeft;
Wat 1° en 2° betreft :
straft van zakeno oo niet behulp van een
Overwegende dat uit geen enkele vastmisdaad of van een wanbedrijf verkregen
zonder een enkel er van nauwer te bepa- stelling van het arrest blijkt clat de rechlen; dat Haus, in de memorie van toelich- ter over den grond zijn overtuiging aileen
ting (derde verslag dat namens de com- zou gesteund hebben op de verklaringen
missie van de regeering werd opgemaakt) van Stappers; dat, anderzijds, het arrest
verklaard heeft dat « artikel 94 (van het in feite, inzonderheid, hierop wijst dat
ontwerp, 505 van het Wetboek) niet aileen -Bauduin en Leonard Vaes 200000 zegels
van toepaSBing is op dE' zaken die van een leverden aan den beklaagde Stappers die
diefstal voortkomen, doch ook op de zaken de zegels aannam en zich gelaste met ze
die van om 't even Welke misdaad of wan- te verkoopen aan den beklaagde Hermans
bedrijf voortkomen ll ; dat het bestreden die ze op zijn beurt heeft aangenomen en
arrest, door. in dien zin artikel 505 te ze voor zich en zijn bijzit, de beklaagde
interpreteeren, die bepaling dus niet ge- Herd, heeft bewaard; dat het arrest nog
schonden heeft waarvan de volstrekt alge- vaststelt dat een deel der in Mei 1942
meene bewoordingen de beperkende inter- door Thonon, Vaes en Bauduin gemaakte
pretatie uitsluiten die in het middel wordt zegels, zegge 20o000 « aan Stappers werd
ingeroepen; dat dit laatste, bijgevolg, in geleverd en door dezen laatste afgestaan
aan Hermans en Herd ll ;
rechte niet opgaat;
Dat het middel op deze twee pun~en
Over het tweede middel aangevoerd
door Hermans en over het derde middel in feite niet opgaat;
aangevoerd door Herd : schending van
Wat 3° betreft :
artikel 97 cler Grondwet :
Overwegende dat de bewijsmiddelen
Overwegende dat Hermans zijn tweede voorzien bij artikelen 154 en 189 van het
middel hierop steunt dat het bestreden ' Wet!:Joek van Strafvordering niet beperarrest niet wettelijk gemotiveerd .is, door- ke:nd zijn; dat de rechters, in strafzaken
dat het verklaard heeft dat «de bundel tenzij de wet een bijzonder bewijsmiddei
ten zijnen laste de eenvoudige '\erwerving voorschrijft, vqlgens hun geweten vrij
van valsche zegels bewijst ll dan wanneer bepalen in hoever de hun overgelegde eledie bevestiging uitdrukkelijk in strijd is menten als bewijs waard zijn en dieii.en
met de materieele bestanddeelen van den aangenomen, en kunnen dienen om hun
bundel, waaruit blijkt dat het eenig be- overtuiging te vormen; dat daaruit volgt
stancldeel bestaat in de verklaring van dat het Hof van beroep niet verplicht
Stappers waardoor bewezen wordt dat was de redenen aan te duiden waarom
Hermans de betwiste zegels niet zou ver- het de door de aanlegster voorgestelcle
worven hebben, cloch ze wu gestolen heb- getuigenissen niet wilde aannemen o dat
ben een huiszoeking door de politie voor- het middel op clit clerde punt in r~chte
wendencle ;
niet opgaat;
Overwegende clat in strafzaken,. de
En overwegende, aangaande de eerste
rechter over den grond oordeelt over de vier aanleggers, dat de bestreden beslis-

-210:sing geveld wercl 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;

Wat de voorziening van Schillings betreft :
Overwegende dat de aanlegger, bij ver'klaring del. 21 Juni 1943 v66r den directeur van het gevang te- Luik afstand
heeft geclaan van zijn voorziening ;
Om die redenen, het Hof voegt de voor·zieningen samen, verwerpt de voorzieningen van· de eerste vier aanleggers; decreteert den afstand wat Schillings betreft ;
-veroordeelt de aanleggers tot de kosten.
11 October 1943. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Hocliim, raadsheer waarnemend
voorzitter. -,- V e1·slaggever, H. Lambinet.
Gelijlcluid13'nrle oonclusie, H. Roger
.Janssens de Bisthoven, aclvocaat generaal.
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PO LITlE VAN DEN KOOPHANDEL.
0NWETTELIJKE SLAOH'l'ING. -

BEGRIP.

I'leegt een onwettelijlce slaohting hij die,
zonrlm· maohtiging van het gemeentebest~~~w, te h~tis een doo1· hem vetgem.aalet zwijn heett ges.laoht, rol was het
om te voo1'Zien in cle voedin.rJ van zijn
familie.
{MARTIN.)
ARREST.

Gelet op het bestreden arrest op 7 April
·1943 gewezen door het Hof van beroep te
Luik;
Over het middel : schending van arti-kel 97 der Grondwet en van artikel 1 van
het besluit van 28 Juni 1941 strekkende
tot verzwaring van de straffen wegens
-sluikslachtingen en onwettigen handel in
vleesch :
Overwegende dat de aanlegger, landbouwer te Hulsonniaux, veroordeelcl werd
om er, op 25 November 1941, zondei· de
machVging van het gemeentebestuur te
hebben aangevraagcl, een door hem vet
gemest en hem toebehoorend varken te
llebben geslacht·; dat deze veroordeeling,
in rechte, steunt op artikel. 1 van bovengenoemcl besluit van 28 Juni 1941 dat de
-onwettige slachting van zekere dieren en,
namelijk, van varkens beteugelt;
Overwegencle dat de aanlegger in conclusten, die, naar het middel aan den
-rechter verwijt, deze niet zou beantwoord
hebben, beweerde, zooals hij het nog in
dezelfde bewoorclingen tot staving van
·zijn voorziening staande houdt,_ dat, daar
het varken, waarvan sprake, geslacht
-werd om tot de voecling van .zijn gezin
-te dienen, wat het arrest vaststelt, die

slachting onder de toepassing niet valt
van het besluit van 28 Juni 1941 dat, vol- ·
gens den aanlegger, slechts werd genomen om den sluikhandel in vleesch te
keer te gaan en de gezondheid te vrijwaren van dezen aan wie dit vleesch zou
te koop geboden worden; dat, op bijkomende wijze, cle aanlegger beweerde en
vol)lerdt te beweren clat hij zonder strafbaar opzet heeft gehandelt en met het
gedacht dat een voorafgaande machtiging
om te slachten in dergelijk geval :iliet noodig wa!3 ; dat althans, het bewijs van zijn
kwade trouw niet werd geleverd; dat de
aanlegger daaruit afleidt, zooals hij het
v66r den r~chter over den grond gedaan
had, dat het te zijnen laste weerhouden
wanbedrijf, onder dat dubbel oogpunt,
n1et bestaat ;
Overwegende dat geen enkele dezer
twee beweringen gegrond is ;
Dat de eerste in rechte niet opgaat;
dat het besluit van 28 juni 1941 niet
nauwkeurig bepaa'lt wat cle onwettelijkheid kenmerkt van de slachtingen die het
beteugelt, en dat het niet verplicht was
zulks te bepalen vermits het zich beperkt
bij de verzwaring der straffen op dat gebied voorzien door lie voorgaande besluiten
waarnaar het in zijn inleiding verwijst, te weten het besluit van 18 December
1940 en het besluit van 9 Februari 1941,
gewijzigcl _door dit van 27 Mei daaropvolgend; dat clienvolgens, om te bepalen of
in_ de voorwaa:rclen waarin ze plaats
had, de slachting van een varken geoorloofcl of onwettelijk is, noodzakelijk naar
deze voo:rgaande besluiten client verwezen;
Overwegencle dat, luidens artikel 1 van
het besluit van 18 December 1940, het
sluchten van een varken, in principe
slechts mag plaats hebben in de aangecluide slachthuizen; dat de huisslachting
van varkens door den eigena:ar .gemest
slechts toegelaten is binnen de perken der
rantsoeneeringsvoorschriften en met naleving der daartoe voorgeschreven bepalingen; dat die per ken en bepalingen inzon- ·
clerheid bepaald zijn bij artikelen 4, 5, 6, 7
en 12 van het besluit van 9 Februari 1941,
gewijzigd door dat van 27 Mei 1941; dat
nit deze teksten klaar blijkt dat de slachting van een varken, in de omstandigheden waarin ze in het huiclig geval werd
gepleegd, slechts toegelaten is na een
voorafgaandelijke schriftelijke machtiging welke door het gemeentebestuur
moet afgeleverd zijn (art. 4), en (art. 6)
onder de toezicht van den gemeentelijken
ravitailleerings- en rantsoeneeringsdienst;
dat bij gebreke van dergelijke machtiging,
zulk een slachting, in den zin van artikel 1 van het besluit van 28 Juni 1941,
onwettelijk is;
·
Overwegende dat, in strijd met wat de
aanlegger beweert, clit laatste besluit niet
tot eenig doel heeft gehad een einde te
maken aan den sluikshandel in vle-esch en ·
de gezondheid der aankoopers te vrij-

r-:-_

-211waren, dochook, :woals zijn inleiding het
aantoont, de bevoorrading van de bevolking en de i·egelmatige slachting va).l het
vee te verzekeren;
Dat de slachting, die enkel gedaan
wordt om in de voeding te voorzien van
den slachter en van zijn gezin nit de
toepassing te sluiten van gezegd besluit,
onvereenigbaar zou zijn met llet doe!, met
den tekst van artikel 1, die algemeen is
en geen onderscheid maakt, en met het
besluit van 18 December 19-!0 waarnaar
het beslnit van 28 Jnni 19±1 verwijst en
dat, in zijn artikel 1,' op volstrekte wijze
alle verkoop verbierlt van vleesch voortkomend van huisslachtingen, of ze toegelaten werclen of niet; dat, zooals :utike1en 4 en 5 van het. besluit van 9 Februari
1941 en het eenig artikel van !let besluit
van 27 :M:ei 1941 het bewijzen, de nood~akelijke
voorafgaandelijke machtiging
van het bestuur, in huiclig geval, een geheel ander doel heeft : clen slachter te
beletten, na een slachting gepleegd buiten
weten van het gemeentebestuur, zich door
deze, voor hem en zij~1 gezin, een hooger
getal vleeschzegels te' doen afieveren dan
ll,it waarop de rantsoeneering, zooals ze
door artikel 5 vastgesteld is, hem recht
geeft en de ra vitailleering cler bevolking,
door dit bedrog, in die maat te schnden;
Overwegende _dat het bestreden arrest,
door vast te stellen dnt de aanlegger de
vereischte machtiging niet had aangevraagc1 en door te beslissen dat de slachting onwettelijk was en onder de toepassing viel van artikel 1 van het besluit
van 28 Juni 1941, dezen tekst juist l~eeft
toegepast;
Overwegende clat de aanlegger tevergeefs beweert dat hij gehandeld heeft
zond_er winstbejag; dat het middel hier
in feite niet opgaat vermits de rechter
over den grond door een souvereine beoordeeling geacht l1eeft « dat de betichte
door deze sluikslachting tot cloel heeft
gehad zich aan de op cUt oogenblik invoege zijnde rantsoeneeringreglementen
te onttrekken en alzoo de ravitailleering
van het land, een der doelen van het besluit del. 28 Juni 19±1, in gevaar l1eeft
gebracht JJ ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door zich alc1us nit te drukken en door
bovenclien te verklaren dat als onwettelijk client aangezien en dienvolgens als
onder de toepassing van het besluit del.
28 Juni 1941 vallende, de zon{ler machtiging van het gemeentebestuur door een
landbouwer geclane slacllting van een varken door hem vet gemest, op adekwate
en voldoende wijze de twee in conclusilln
aangehaalde rniddelen lleeft beantwoord ·
dat het bezwaar afgeleid nit !let gebrek
aan reclenen in feite niet opgaat;
En overwegende (zonde·r belang) ;
Om die redenen, het Hof verwerpt de

voorziening ; veroordeelt den aanlegger
tot de kosten.
11 October 1943. - 2" kamer. - Voor~
zUter, H. Hocliim, raadslleer waarnernend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Fauquel.
___:_ GeUjl<l7ti!lencle concl-7t.sie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, advocaat generaal.
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00RLOG. -

EESLUIT VAN 1 AUGUSTUS 1940,
SOHORSING YAN DE VERJARINGSTER~IIJNEN
DER PUBLIEKE YOHDERING TEN
AANZIEN VAN ~IISDRI-T\"EN GEPLEEGD DOOR PERSONEN DIE ZIOH BUI'fEN HE'l' GHONDGEBIED VAN
HE'f llMK BEVONDEN, NA 9 i\1EI 1940. DUUR VAN DE SOHORSING.
HOT:DE~DE

Het beslnit van 1 Attgnst·us 1940, ho·udende schors-i-ng van cle tenn·ijnen cler
verjaring vwn de publ-ielce vonlering betreffenrle misrlrijven gepleegd cloot· pe·rsonen clie zich bttiten het grondifebiecl
van Belg-i/3 bevonclen nct 9 Mei 1940, is
gesteu.ncl 011 cle vennoecle omnogelijlcJz.eicl cle 'Urije ve-rclecl-iging -van belclaagrle
·uoor te drngen, om reclen vnn zijn ctf-wezigheicl; ·inclien geen amle1·e hinclernis
tot l!erechNng 7Xtn den clculer clan zi,in
afwe.~·iglwirl ttit het land lwstaat en
rleze l!elemnwring venlw-ijut cloorrlat hij
in het Rijk tentglceert 1;66r het einrle
·van clen oo-r/.og, dan he'l'neemt rle ve1·,iwring van cle p-ublieke ·vorclering ha1·en
lOO]J.
(PBOCURET:R GENEBAAL 'fE Lt:IIC! T. BLEY.)
AHRES'l'.

Gelet op· het bestreden arrest op 23 April
1943 door llet Hof van beroep te Luik
gewez!'m;
Over het eenig rniclclel : scl!ending van
het besluit van den secretaris-generaal
van !let rninisterie van justitie del. 1 Augustus 1940, doorclat het bestreden arrest
ten onrechte bes.list lleeft dat de verjaring van de publieke vorclering slechts
geschorst is gedurencle !let verblijf van
den beklaagde in het buitenland, dan
wanneer nit de bewoorc1ingen van !let
besluit blijkt dat die verjaring geschorst
is tot aan !let eincle van den tijd van
om·log :
Overwegende clat de verweerder, beticht
van een in 1938 begane diefstal, zich van
10 Mei tot 31 Augustus 1940 buiten !let
Delgiscll gronc1gebiec1 heeft bevonden; dat
daarcloor het besluit van 1 Augustus 1940
schorsencle de verjal'ing van de publieke
vordering jegens de beklaagden die zicll
ii1 clit geval bevinden, clus van toepassing
is op de vervolgingen waarvan de verweerder het voorwer.p is;
Overwegende dat, luidens artikel 1 van
gezegcl besluit, clie schorsing plaats heeft

-212cc tot aan het einde van den tijd van oorlog )) ;
Overwegende dat de aanlegger staande
houdt dat die bepaling algemeen, volstrekt en zoncler voorbehoud is ; dat van
zoodra de beklaagde zich na 9 Mei 1940
buiten het grondgebied heeft bevonden,
dat verblijf, hoe kort den cluur ervan
ook moge geweest zijn, noodzak:elijk en
volgens de wet tot gevolg heeft dat de
loop va:n de verjaring op strafgebied tot
aan het einde van den tijcl van oorlog
geschorsrt wordt;
Dat, integendeel, volgi:ms het arrest, de
uitdrukking cc tot aan het eincle van den
tijd van oorlog J) geen andere draagwijdte
heeft dan de tijdgrens te bepalen vanaf
dewelke het besluit ophouden zal van toepassing· te zijn, en geenszins beteekent
clat, niettegenstaande de ·terugkeer van
den beklaagcle in Belgi'e, v66r het verstrijken van dien tijd, de verjaring tot
op clien uitersten datum geschorst is en
blijft;
Overwegende dat die woorden dus voor
verschillende interpretaties vatbaar zijn,
en dat de beteekenis ervan client bepaald
in het licht, niet alleen van de letter van
het besluit cloch ook van den geest ervan,
clie blijkt uit zijn inleicling welke met het
besluit een uitmaakt en de meinorie van
toelichting ervan is alsook de eenige gezaghebbende uitlegging;
Overwegende dat nit die inleiding blijlh
clat de opsteller, door de verjaring te
schorsen jegens de beklaagclen die ziCh na
9 Mei 1940 in het buitenland bevinden, tot
doel had te beletten, eenerzijds, dat de
beklaagderi zouden gevonnist worden dan
wanneer ze <<in de tegenwoordige omstancligheden JJ, 't is te zeggen gezien den
staat van oorlog, in de onmogelijkheid
verkeeren hun verdediging vrij voor te
dragen, en, anclerzijds, dat ze, door hun
verblijf in het b'uitenland te verlengen,
er zouden toekomen door het uitwerksel
der verjaring zooals deze geregeld is door
de artikelen 21 en volgende van de wet
van 17 .April 1878, aan de beteugeling te
ontsnappen;
Overwegencle dat daaruit volgt dat, zoo
h~t besluit eenerzijcls de belangen der publleke vordering heeft willen vrijwaren
het zich, anderzijds, heeft laten Ieider{
door de gedachte dat op straf van uitsluiting de uitoefening eischen van de publieke vordering binnen den termijn van
gemeen recht, ·dan wanneer de beklaagde,

zich wegens den oorlog in het buitenland
bevindende, van de middelen beroofd is
om in ·Belgie terug te keeren ten einde er
zich te verdedigen, in strijd zou zijn met
alle billijkheid;
Overwegende dat het besluit dus hoofdzakelijk van deze vermoede onmogelijkheid, waarin cle beklaagde zich wegens
afwezigheid zou kunnen bevinden om zijn
verdediging vrij voor te dragen, het wettelijk beletsel om gevonnist te worden
heeft willen maken ;
Doch overwegende dat zulks slechts een
vermoeden is dat de feiten der zaak eventueel zullen kunnen tegenspreken ; dat,
zoo er geen ancler beletsel tot het vonnissen bestaat dan de verwijdering van den
beklaagde nit het laml, en dat dit element
wegvalt door zijn terugkeer in het Koninkrijk, v66r het einde van den tijd van
oorlog, het feit dat, alleen, tot grond van
de schorsing der verjaring dient, niet
meer kan ingeroepen worden om gezegde
schorsing te rechtvaardig·en, daar het
openbaar ministerie alle vrijheid van hanclelen en de beklaagde alle vrijheid vim
verdedigen terugvinden; dat die schorsing
alclus haar oorzaak zelf verliest ·
Overwegende dat zulks in de 'zaak het
geval is; dat het arrest inderdaad op
bindende wijze vaststelt dat de verweer~er op 31 .Augustus 1940 in het Koninkrijk
IS teruggekeerd, en dat, sedert dien feitelijk niets meer belette clat hij zo~ vervolgcl en gevonnist worden ;
Dat, door daarna te bes.llssen dat voortaan niets in rechte er zich tegen verzette,
het bestreclen arrest de ingeroepen teksten niet geschonden heeft doch deze·
juist heeft toegepast;
'
Overwegende dat, eens dit aangenomen,
het arrest terecht verklaart dat de ·verjaring van cle publieke vordering op
31 .Augustus 1940, haar normalen loop' hernomen heeft en dat het bijgevolg den
beklaagde ontslagen heeft van een vervol~
ging die, zooals nit de stukken der rechtspleging b.lijkt, te laat werd ingesteld ;
Waarmt volgt dat het middel in rechte
niet opgaat;
Om. di.e reclenen, het Hof verwerpt de
voorziemng; kosten ten laste van clen
Staat.
·
.11 October 1943. - ze kamer. - T1 ooren ve1·slaggever, H. ·waleffe, raadshee.~ yv-aarnemend voorzitter.. Tegenst?"~Jdtge concllts'ie, H. Roger Janssens de
B1sthoven, advocaat generaal.
z~tter

Arreste11 van het Hot van verbreking.
Veran~woordelijke hoofdopsteller : DE BEUS, P., 75, Grondwetlaan, Ganshoren
'erantwoordeh]ke mtgev.er en drukkerij : ETABL. EM. BRUYLANT, n. v. Regentiestraat 67 B.
1
Een alg. dir. : R. BRUYLANT, Brugmannlaan, 421, Brussel. - P. 1101. '
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Alphabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte inhoudsopgaven
gerangschikt zijn (1).
H

A
Aanhouding.
Arbeidsongeval.
Assisen.
·

B
Beroep.
Berusting in een beslissing
(acquiescement).
Bescherming van de maatschappij tegen abnormalen
(Wet tot).
Bevoegdheid en aanleg.
Bewijs.
Bewijskracht der akten.
Bindende beoordeeling van
den techter.
Burgerlijke partij.
Buurtspoorwegen.

D
Diefstal.
Dienstcontract.
Douanen en· accijnzen.
Dronkenschap.

-F..
Echtscheiding.
Eerherstel.
Exequatur.

Heling.
Herzienhig.
Hof van assisen.
Hoofdelijkheid. H uurovereenkomst.
Huwelijk.
Huwelijkscontract.

F
G

T
Tal en.

u

L
Landlooperij,.

M
l'd:edeplichtigheid.
Misdrijf.

0
Onderzoek in strafzaken.
Onmiddellijke aanhouding.
Oorlog.
Openbare zedenschennis.
Ouderlijke macht.
Overeenkomst.
Overspel.
Overtredingen.
Politie van den koophandel..

.R

Geestrijke drauken.
Gemeente.
G,ewijsde.

s
Spel.
Spoorwegen.
Straf.

K
Koophande];koopman.
Kracht van het gewijsde.

p

Faillissement.

Redenen van de vonniss<1n en
arresten.
Regeling yan rechtsgebied.

Rechterlijke inrichting.
Rechterlijke macht.
Rechtspleging in burgerlijke
. zaken.
Rechtspleging in strafzaken.

v
Valschheid.
Verantwoordelijkheid buit.en
overeenkomst ontstaan.
V er breking.
V erjaring in strafzaken.
Verkeer.
Verknochtheid.
Verkoop.
Verlating van den' toevertrouwden post.
Verlating van familie.
Vervalsching van voedingsmiddelen.
V erzekering tegen oude~;dom
en vroegtijdigen dood.
Verzet.
Voedingsmiddelen.
V onnissen en arresten .
Voogdij.
Voorloopige hechte11is.

w
Wet.

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de. datum van bet arrest en de bladzijde, waar bet
in de verzameling gedrukt sta,at. · vermeld.
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AANHOfJDING. -

A
AANHOUOING.
Zie

0NMIDDELLIJKE AANHOUDING, VOORLOOPIGE HECHTENIS.

A:QBEIDSONGEV AL.
1. - Ope1'f;enkomst t~tsschen part-ijen
betrefjende de 1taat· aanleiding van een
on,qeval te ve1·leenen bed1·agen. - Solemneel contract. - Bestaan er· van afhanlcelijk ·van de eensgezinde wilsopenbar·ing
op het oogenbUk dat den t·echtet· gevniagd
wordt de overeenkomst vast te stellen.

- De tusschen partijen ontstane overeenkomst aangaande de naar aanleiding van
een arbeidsongeval te verleeneri bedragen
voorzien bij de geordende wetten va~
. 28 September HJ31, is een solemneel contract, wiens bestaan afhankelijk is van
cle naleving van de bij de wet voorgeschreven voorwaarden, namelijk van de
vaststelling .van den. overeenstemmenden
wil der partijen, welke· vaststelling door
den bevoegden rechter behoort te worden
gedaan. Deze vaststelling onderstelt dat
de wil der partijen nog overeenstemt op
het oogenbllk dat zij voor den rechter
verschijnen, (Wetten geordend bij kon.
besl. van 28 Septemb~r 1931, art. 26.)
4 :b'ebruari 1943.
34
2. - Ongeval vet·oo1·zaakt cloo·r ecn
de·rde. - Persoonlijlce verantwoonlelijlcheid van dezen det·de.- Tegen den dader

van een arbeidsongeval, die zelf niet verbonden was door een arbeidscontract met
den. patroon van het slachtoffer, kan door
dezes rechthebbenden een vordering tot
vergoeding van de veroorzaakte schade
worden ingesteld.
3 Maart 1943.
49

ASSISEN.
1. ~ Magistraat die, overeenlcomst-iq
de at·tilcelen 266 en' 293 van het Wctbbelv
van St-ratvordering, den beschttld·igde
heeft ondet·vmagd. - Moet niet noodzakelijle deel ~titmalcen van -het Hot van
assisen v661· hetwellc beschuld·igde vet·schi~n;t. Geen enkele wetsbepaling

schnJft voor dat de magistraat die overeenkomstig de artikelen 266 e~ 293 van
het W etboek van Strafvordering den· beschuldigde heeft ondervraagd, ~oet deel
uitmaken van het Hof van assisen voor
hetwelk de beschuldigde claarna verschijnt.
25 Augustus 1943.
184

ASSISEN.

3

.2. - Opdmcht van den ·voor·zitte·r.
Regelnwtigheid. - Be·wijs volgt uit lwt
proces-verbaal. Ret .proces-verbaal;

hetwelk vermeldt dat het Hof van assisen is samengesteld namelijk uit een bepaulden raadsheer in het Hof van beroep
als voorzitter aangewezen bij beschikking ·
op een bel)aalden datum gegeven door
den eerste-voorzitter van het Hof van beroep tot vervanging· van een anderen verm~lden raadsheer, bewijst de regelmatigheid van de door den voorzitter verleende
opdracht.
·
25 Augustus 1943.
184
3. - MondeUng te ho·ttden !lebatten. Voorlezing van een gedeelte ·van een geschre·ven getuigen·ve1'7clar·ing. -~ Lez·ing
geschiedt om de. vemnde·ringen ·i-n de ver'7cla1·ingen van clen getuige ·in het Ucht te
steUen. - N'iet vet·boden doo·r artikel 318
van het Wetboelc -van St·mtvorder·ing. -

De voorlezing, op de terechtzitting van
het Hof van assisen, van een gedeelte
van de verklaring, die een getuige voor
den onderzoeksrechter heeft gedaan heeft
niet tot gevolg dat . de voorgeschreven
mondelinge behandeling van de zaak verv~ngen wol.·dt door een schriftelijke; inellen deze voorlezing slechts geschied is
om de veranderingen in cle verklaringen
van dezen getuig·e, vergeleken met zijn
vroegere verklaringen, in het licllt te stellen.
11 Augustus 1948.
174
4. - Artilcel 352 'Van het Wetboelc van
Stratvorclm·bng. - Niet va:n toepass·ing ,in
geval het Hot verlclnart dat het zich
schaart bij cle minde·rhe·iclvan de j-tt-ry,
die clen beschuld,igcle niet schuld·ig 'VC·rlclaart. - Artikel 352 van het W etboek

van Strafvordering, hetgeen voorziet dat
de zaak zal verwezen worden naar een
volg·enden zittingstijd van het Hof wm
assisen, indien de rechters eenparig overtuigd zijn dat de gezworenen zich ·over de
zaak zelf hebben vergist, is niet van toepassing wanneer-de beschuldigde schuldig
verklaard is wegens een lloofdfeit bij
eenvoudige meerderheid, en het Hot' verklaard heeft dat het zich schaart bij de
minderheid van de. jury. (Wet van 15 Mei
1849, art. 2; wet . van 18 Juni 1869,.
art. 118.)
11 Augustus 1943.
174

5. - Besch'ttldigde van ce-n -misdaadschulclig verlclaarcl. - Vraag IJctrefjendede toepassing van de wet van 9' Apri.l·
1930. - Ver·plichting ·van de juty er OJI·
te antwoo·t·den. -:c Wanneer, buiten de
vraag betreffende de schuld van beschul-

DEHOEB.

4

digde aan een bepaald rnisdrijf, aan de
jury de vraag wordt onderworpen of beschulcligde zich thans bevinclt in een van
de toestanden vermeld. in artikel 1 van
de wet van 9 April 1930, ontslaat het
bevest~gend antwoord op de eerste vraag
de jury niet van de verplichting te antwoorden op de tweede vraag. (Wet van
!J April 1b30, artt. 1, 7 en 10; Wb. van
Strafv., art. 36±.)
179
25 Augustus 19±3.
6. -

An·est van vm·w·tJ?mtg.
Voo1·zien·ing binnen clen tennijn van tim• cla,
gen. - Draagwijclte. - De voorziening

tegen het arrest van verwijzing naar llet
Hof van assisen, ingecliend binnen den
termijn van tien dagen, draagt aan het
Hof van verbreking llet onderzoek op van
de scllending der wetten betreffende cle
bevoegdlleid. (Wetb. van Strafv., art. 416,
al. 2.)
7 April 1943.
84
7. - An·est van verwijzing. - ·voor.::·iening binnen clen tenn.i.in van vijf cla(!Cn, bepaalcl bij a?·tilcel 296 van het Wetboek van Stratvordering. - Draagwijclte.
- De voorziening tegen llet arrest van
verwijzing naar llet Hof van assisen, ingecliencl binnen den terrnijn van vijf dagen te rekenen van de door den voorzitter van dit Hof gegeven waarschuwing,
draagt aan llet Hof van verbreking het
onderzoek op van de nietigheden vermeld
in a.rtikel 2!!9 van het Wetboek van Strafvordering, alsmecle van de nietiglleden
die zouden volgen nit het niet-naleven van
de latere wettelijke bepalingen, die een
op tegenspraak gellouden debat v66r de
kamer van inbesclluldigingstelling hebben
voorgeschreven en het gebruik van de talen hebben geregeld. (Wet van 19 Augustus 1920; wet van 15 Juni 1!135, art. 13.)
7 April 1943.
84

B
BEROEP.
1. - Stratzaken. · openbaa1· ministe1·ie. -

Be·rbep van het
Dmagwijdte. -

Het beroep van het openbaar ministerie
bNmgt de zaak, wat betreft de publieke
vordering, in haar geheel v66r den rechter in beroep.
3 Mei 1943.
97

openbaar ministerie bij de rechtbank, die
de bestreclen beslissing heeft gegeven.
(Wetb. van Strafv., artt. 202 en 203.)
3 Mei 1943.
97
3. - Stratzalcen. - Yonrn-is van vrijspmalc. - Bemep aUeen van de b·u?·ge·rlijlce pa1·tij. Rechte1· in ~emep lean
geen lcennis nemen van lle pltblielce vo?·dering. - Wanneer alleen de burgerlijke

partij beroep l.teeft ingesteld tegen een
vonnis van vrijspraak, kan de rechter in
beroep slechts .kennis nemen van de burgerlijke vordering en mag hij geen veroorcleeling uitspreken op de publieke vordering.
G Januari 1943.
2
4. - St1·atzaicen. - l'oo·rloop·ige hechtenis. - Ponnaliteiten ve1·waarloosd doo1·
raadlcame1·. Bevoegdheid van Jcame1·
van inbeschuldigingsteUing d·ie te vervullen. - Wmmeer de raadkamer, uitspraak

doencle in het geval voorzien bij artikel 5
van de wet van 20 April Ull4, aangevuld
door artikel 1 van cle wet van :!3 Augustus 1919, bes_list heeft clat het openbaar
belang de handhaving van de hechtenis
van beklaagde vereischt, dan wanneer,
v66r -dezes verschijning, de bundel niet
gedurende acht en veertig uren ter gritfie
werd gelegd ter beschikking van den
raac1sman,- clan- kan de kamer van inbeschuldigingstelling op beroep tegen die
beslissing, de handhaving van de hechtenis bevelen, indien, v66r dat de verschijning v66r -haar geschiedt, de wettelijke
voorschriften werden nageleefcl.
10 Febi'uari 1943. ·
3U

5. - Stratzaken. - Sl~tilcslachteT·ij en
onwettige handel in vleesch. l'onnis
va.n con·eetiomwele 1·echtbanlc _samengesteld ~tit een 1'echtC1'. - Beroep niet ontvankelijlc. - Is niet ontvankelijk het be.roep ingesteld tegen een vonnis gewezen
door de correctioneele rechtbank, kamer
met eeu rechter, overeenkomstig het besluit van 27 Juni 1942, en uitspraak
doende over een v~rvolging wegens sluikslachterij en onwettigen handel in vleesch.
(Besl.-wet van 27 October 1939, artt. 5
en 10, § 2, I en II, gewijzigcl bij besl. van
27 Juni 1942; besl. van 19 Juni 1942.)
14 April 1943.
86
6. - B~wgerlijlce zalcen. - Om·oe1·end
beslag. Beschilc7cing in 7coTt gedinr1
oveT fle moeil-ijlcheden van de tenuitvoe?·legging. - Geen beroep. - De beschik-

2. - Skatzalcen. - Beteekening van
het beroep aan het openbaar ministerie.
king verleend in kort geding, die nit- Niet vereiseht wanneer het be1·oep ingesteld is dom· het openbaa1· ministel'ie bij - spraak doet over een moeilijkheid betreffende de tenuitvoerlegging van een onroehet gerecht dat · de best1·eden beslissing
heett gegeven. De beteekening, voor- rend beslag, kan niet door het middel van
·geschreven bij artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering, is niet vereischt
wanneer het beroep is ingesteld door het

beroep worden bestreden. (Wet van15 Au-.
gustus 1854, art. 69, 4o,)
2."i Maart 1943.
67

j

BERUSTING IN EEN BESLISSING.- BEVOEGDHEID EN AANLEG.

BE"QUSTING IN EEN BESLISSING
(ACQUIESCEMENT).
V·rijwi.ll'ige ~dtvoeT'iny van een beslissiny die vatbaa·r is voor gedwongen tenu.'itvoerlegying. Geen bentsting. - De

vrijwillige uitvoering van een beslissing,
tlie ya'tbaar is voor gedwongen tenuitvoerlegging, brengt niet noodzakelijk de berusting in die beslfssing mede.
25 Februari 1943.
46

BESCHEUMING VAN DE MAAT~
SCHAPPIJ TEGEN ABNO"QMALEN (WET TOT).
InobservatiesteUing.

~

Hoe z·ij eincUgt.

- De inobservatiestelling van een beklaagde in de psychiatrische afdeeling
van een strafinrichting neemt een einde
bij het verstrijken van clen termijn, gesteld door de beslissing, die dezen maatregel ~eft bevolen; zij kan een eincle
nernen vooraleer cleze datum bereikt is,
waimeer het verslag van den cleskunclige
is neel;gelegcl en de rechter, clie hem heeft
' aangewezen, vaststelt clat b,ij zijn taak
geheel heeft ·vervulcl. (Wet van 9 April
11130, at'tt. 1 en 6.)
'
17 :Mei 1943.
114

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
1. -

Strafzalcen. -

Naar de politieVer.zwa1·ende ornstand·igheid' niet verrneld in
de besehilclcii1fJ tot verwijz·ing nadr die
rechtbanlc. Ornstandigheid, waarvan
de madlcarner niet onwetend was en irnpliciet bedoeld ·in de beschUclcing. - .·Bevoegdheid van de poUtiei·echtbanlc, -

reel~tbank verwezen ·wanbedrijf. -

W anneer de r aaclkarrier, bij aannerning
van verzachtencle omstandigheden, den
dueler van een wanbeclrijf naar de politierechtbank verwijst, maakt het bestaan
van een omstandigheid, die de toepassing
van een zwaarclere correctioneele straf
rechtvaarcligt en tlie niet wercl vermeld in
de beschikking tot verwijzing naar de politierechtbank, deze rechtbank niet onbevoegd, inclien die omstancligheicl, aan het
licht gebracht door. het vooronclerzoek,
niet ontsnapt is· aim de raaclkamer, maar
integendeel door haar impliciet werd be~
doeld in de beschikking.
1i October 1943.
206
2. - Strafzalcen. - BesU.~sing vwn den
correct-ioncelen ·rechter. - Eenig ·rechter
aangewezen overeenlcomst-ig ai~Ulcel 6, § 2,
•van het besluit van 27 J~mi 194'2. - Bet·wistinu aa:ngaancle -ele 1J'raay of de eeniue
Teehter lcennis lwn nemen vcm de zaalc.
Besl-is~·iny aanyaande d'it ·in&identeel
De be,qeseh-il vatbaar ·voor beroep. -

5

van het besluit van 27 Juni 1942, uitspraak doet over de vraag of die rechter
wettelijk van de zaak kon kenni<J nemen,
is niet in laatsten aanleg gewezen. (Wb.
v .. Strafv., a'J.'t. 199.)
4 October 1943.
198 ,
3. _:_ Stmf.zalcen. - Besluit van 18 Novernber 1940. - Besl~!it waarbij voorloopig aan de eorrectioneele rechtbanlcen zeJ,;ei·e bevoegllheden van de lcl'ijgsraden
wo·rden opgedmgen. - Regel beti'effende
de bevoeyllheid. - Het besluit van 18 No-

vember 1940, genomen door den secretarisgeneraal van het ministerie van -justitie,
waarbij voorloopig aan de correctioneele
rechtbanken zekere bevoegdheclen van de
krijgsrechtbanken worden opgedrageu,
heeft een regel betreffencle de bevoegclheid
gesteld.
3 Maart 1943.
49
4. - Stmf.zr~ken. - Beslwit vctn 18 No?:em ber 1.9.1,0. · - Besluit betmlencl rlat de
lievoegclheden V(Ln de lcrijgsraden, op,qerli'ayen ·aan lle COi"rectioneele rechtbanken,
z·ullen uitgeoefend woTden doot· lcarnet·s
rnet lli'ie 1·echters. Regel. betreffende.
de samenstelling van den :<:etel. Het

besluit van 18 November 1940, in zoover
het bepaalt clat· de bevoegdheden van de
krijgsraden, die voorloopig zijn overgedragen aan de correctioneele rechtbanken
uitgeoefend zullen worden door de ka:
mers samengesteld nit drie rechters, stelt
ee1i regel, die niet de bevoegdheid, wel de
samenstelling van den zetel der recht- .
bank betreft.
·
3 Maart 1943.
49
5. - Strafzalcen. - Ve1·volging waat·in
zijn beurepen misd1·ijven voorzieu. doo1·
de at"tilcelen 5, 8 of 9 van het beslltit-wet
va.n 27 October 1939 en wanbedr-ijven gestraft door het StJ·afwetboelc, alle V01'rnend een ,qeheel of zijnde onderling samenhangencl. - Wanneer in clezelfcle ver-

volging begrepen zijn en misdrijven voorzien door de artikelen 5, 8 of 9 van het
besluit-wet van 27 October 1939, en misdrijven voorzien door het Strafwetboek,
die aile samen een ondeelbaar geheel
vonnen of met elkander samenhangend
zijn, clan zijn de gewone regelen betreffencle den aan!eg aileen· van toepassing.
10 Februari, · 24 Maart, 3, 17, 24 en
29 M!i'i 1943.
37, 64, 96, 115, .127, 131
6. Strafzalcen. Vervolying 011
u~md van een -misd'l'ijf voorzien doo1· tite'l1PIX, boelc II, van het St?·afwetboelc.
M·isdrijf wiens m·ininwrnst·raf gewijziull werd llOOi' het besluit ·van 19 Juni
1942. ...:::. Gewone t·egelen betreffende den
ltanle,q van toepass-ing. - De gewone re-

gelen betreffencle den aanleg zijn van toepassing op het vonnis gewezen over een
slissing waarbij de eenige rechter, aan- vervolging ingesteld op grand van een misgewezen overeenkomstig artikel 6, § 2, J clrijf voorzien door titel IX. boek II; van

6

BEWIJS. -

BINDENDE BTWORDEELING VAN DEN RECHTER.

het Strafwetboek, ofschoon het minimum
van de straf, gesteld door dit Wetboek,
gewijzigd, werd bij de artikelen 6 en 7
van het besluit van 19 Juni 1942, in zoover· het een paard, een rund, een schaHp,
een geit, een varken of het daarvan voortc
komende vet betreft. (Wetb. van Strafv.,
art. 199.)
7' April en· 3 Mei 1943.
32, 95
7. - Burgerlijlce zaken.
Wet van
25 Maa1·t 1876, artikel 25. - Niet van toepassing wanneer het geding slechts hangend is tusschen een eischer en een verweerde1·. Artikel 25 van de wet van

25 Maart 1876; ho11dend titel I van het
voorafgaande boek van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, is niet van
toe passing ·'wanneer het proces slechts
gaat tusschen een enkel eischer en een
enkel verweerder.
1 Febuari 1943.
23
8. -. Burgerlijlce zalcen. - SchatUng
van het geding door de partijen. - Zonde1· voorwm·p indien · er een wettelijke·n
grondslag tot schatting bestaat. - Wan-

gesteund op den tekst van het vonnis en
die niet in st?-ijd is met zijn bewoo1'dingen. - Wettelijlcheid . .- Schendt niet de

bewijskracht van de akten het arrest
bij verklaring van een vonnis, deze
klaring steunt aileen op den tekst
het vonnis, zonder in strijcl te komen
de bewoordingen er van.
6 Mei 1943.

dat,
vervan
met
98

3. -

Blt1·gm·lijlce ·zaken.
Bewijslci·acht der alcten. Verlcoop van een
stltk grond te wiens voordeel een doo1·
een e·rtpachtm· toegestane eTfdienstbaarheid van ove1·gang bestaat.,- Hee1·schend
crt en Ujdend ert toebehooTend aan denzelfden eigenaar. Fcrlcoop van het
hem·schend ert met het beding dat dit
yoed v,e·rlcocht wo1·dt met al zijn actieve
en passieve ertdienstbaa?·heden. - RechteT besHst, bij met 1·edenen ·omlcleede verkla?'ing Vftn den wil de1· partijen, flat dit
bed·in.q, wat het 1·echt vun overganu bet·rett, geen· andeTe beteelcenis heett dan
clit 1·echt te behouden voo1· den dihtr van
fle ertpa.cht. Geen sbheitding van de
bew'ijskmcht deT akte. Wanneer de

neer een geding van dien aard is dat het
naar wettelijken grondslag kan geschat eigenaar van twee aan elkancler palencle
worden, behoort het· niet .aan de partijen erven, waarvan een het voordeel geniet
de schatting te doen overeenkomstig arti- van een erfclienstbaarheid van overgang-,
g-evestigd op het andere door een erfpachkel 33 der wet van 25 Maart 1876.
8 J uli 1943.
161 ter, het heerschend erf verkocht heeft en
cle akte vermelclt dat het goed wordt ver. 9 .. - .Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Rechtsvordei·ingen bedoeld bij a1·tikel 12 van het . koch t « met aile welkdanige actieve en
passieve erfdienstbaarheden, die het kuhbesluit van 20 September 1940. - Jaa·rnen bevoordeelen of bezwaren >>, kan · cle
lijlcsche huurprijs overscMijflt 2.500 fr.
rechter, zoncler dat hij de bewijskracht
Beslissing van den vredm·echter in
ee1·sten aanleg. De vreder'echte'r doet van cle akte schendt, beslissen, bij met
uitspraak in laatsten aanleg over de redenen omkleede verklaring van den wil
rechtsvorderingen J;ledoeld bij artikel 12 der partijen, dat dit beding niet tot voorvan h~t besluit van 20 September 1940, . werp heeft de door den erfpachter geveshoudende uitzonderlijke en tijdelijke be- tigde erfdie11stbaarheid van overg-ang voor
paUngen in zaken van huurovereenkom- altijd te verzekeren, maar dat zij deze
steil, slechts in zoover het jaarlijksch be- slechts bekrachtigt. voor den cluur van de
drag van clen lmurprijs 2.500 frank niet erfpacht. (Durgerlijk Wetb., artt. 1319
en 1320.)
overschrijdt ..
11 Maart 1943.
59
8 Juli 1943.
161

BEWIJSKR.ACHT DER. AKTEN.

BEWIJS.

Zie

1. -

Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Deslcundiy
verslag op,qemaakt in een st?·atzaftk. Onderworpen aan bes1J1"elcing in een burgerlijlce zaalc. '-- BU?·ge·rlijke 1'echte1· put
daantit de bewijsmiddele1i do01· ve?·moedens. - Wettelijkheifl. - De burgerlijke

rechter kan in een deskundig verslag,
dat in een strafzaak overeenkomstig de
regelen van het ·Wetboek van Strafvordering werd opgemaakt en v66r hem door
de partijen wordt besproken, de bestanddeelen vinden van het bewijs door verrnoedens voorzien bij de artikelen 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
13 Mei 1943.
.107
2. - Bewijskracht de1· alcten. - An·est
dat een vonnis ve1·kZaaTt. -

Ve·rklaring

BEWIJS;

BINDENDE
BEOOR.DEELING
VAN DEN R.ECHTER..
1. - Stmtzalcen. - Geval waa1'in de
·wet geen bijzonder bewijs vooTsclwijft.
- Bindenfle beoordeeling van den t•echter. - In strafzaken, buiten de gevailen

waa:rin de wet het anders regelt, beoorcleelt de rechter bindend de bewijsmid. delen, op groild waarvan hij zijn overtuiging vormt.
11 October 1943.
207
2. -- Stmtzaken.
Geloofwam·digheid van fle veTkla1·ingen en getu·igenissen. - De rechter beoordeelt op bindende

wijze in hoever de verklaring-en van een

BURG]]RLIJKE PARTIJ. medebeklaagde of die van een getuige
geloofwaardig zijn.
24 Maart 1943.
66
3. - Burgerlijke zalcen. - Bevelen
van een. d;eslcundig onderzoek. Bindende beoo1·deeling. - De rechter beoor-

deelt bindend of het nuttig is een nienw
deskundig onderzoek, door eene partij
aangevraagd, te bevelen.
13 Mei 1943.
1(}7
4. - Stratzalcen. - Verhoor van getuigen. - Gepastheid. - Bindende beoor•
deeling. - De rechter in beroep beoor-

deelt op bindende wijze of het gepast
bljjkt getuigen te hooren.
17 Mei 1943.
114
5. - Stmtzalcen. - Verlcnochtheid. De rechter stelt op bindende wijze vast
dat er verknochtheid bestaat.
17 Maart 1943.
61
6. - Stmtzaken. - Misd1·ij~en die be-

DIENSTCON'I;RAO'J'.

BUURTSPOORWEGEN.
Koninklijlc besluit van 24 Mei 1913,
arUkel 10; gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 Novembe1· 1932, aTtikel 1. Dmagwijdte. Uit artikel 10 van het

koninklijk besluit van 24 Mei 1913 gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 22 November 1~32, waarbij
wordt bepaald dat de snelheid der buurttrams clerwijze moet worden geregeld dat
stilstancl, bij elke omstandigheid, kan
worden bekomen, in de aaneengebouwde
kommen, op een afstand van 30 meter
mag niet worden afgeleid dat de bestuur:
der van een buurttram nooit een font begaat,_ wanneer de snelheid van zijn trein
niet hooger is clan de aldus bepaalde, des
te meer daar dezelfde bepaling voorschrijft dat « er moet vertraagcl worden
wanneer het verkeer op den weg btlemmercl is ll.
10 Maart 1943.
55

Btaan in ve1·schillende teiten. - Bindende
beoordeeling. -'--- De rechter stelt bindend

vast in feite dat Ii:J.eer misdrijven bestaan
in van elkander onderscheiden feiten.
11 Augusfus 1943.
177
7. - Stratzalcen. - Geval van ~ver
macht. -

B1ndende beo01·deeling in feite.

- De rechter beoordeelt bindend in feite
of d~ beklaagcle, ten gevolge van een geval van. overmacht, zich niet de door de
wetten op de douanen en accijnzen vereischte bescheiden heeft kunnen aanschaffen.
26 Juni 1943.
146
8. ,---- Handel in zelce·re wa1·e1/, of lcoopwaren. - Misbruilc. Geval van overmacht dat belclaagde verhinderd heett
zijn verdediging voor te dmgen. --'-- De

rechter, wien de kemiisneming van een
verzet tegen een bij verstek gewezen vonnis, verleend door een kamer cler correctioneele rechtbank, samengesteld uit een
rechter, is opgeclragen, overeerikomstig
artikel 6 van het besluit van 27 Juni 1942
beoordeelt bindend of een geval- van over~
macht den beklaagde verhinderd heeft
zijn 'verdediging voor te dragen. (Besluit
van 27 Juni 1942, art. 6 [besl.-wet van
27 October 1939, art. 10, § 2, I en III].)
7 Juni 1943.
139
9'. - Stmtzalcen. - 8chatting van de
8chade binnen de g1·enzen van de conclu8ie dm· bu1·gerlijlce pa1·tij. Bindende
beoo1·deeling.- Binnen de perken van de

conclusi<j der burgerlijke partij beoorcleelt de rechter bindencl de hoegrootheid
en de uitgestrektheid van de door het misdrijf veroorzaakte schade.
12 Juli 1943.
162

BUQGE'QLIJKE PAJlTIJ.
Zie

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.

7

D
DIEFSTAL.
Benadeelde onbekend en niet aangewezen. - Neemt het misdrijf niet weg. -

Opdat het misdrijf van diefstal besta en
vatbaar weze voor bestraffing is het niet
vereischt clat .de benadeelde gekend en
aangewezen zij. (Strafwb., art. 461.)
29 Mei 1943.
130

DIENSTCONTJlACT.
1. - Wet van 7 Augustus 1922. ----' Be' diende. - Dienstcontract. - Beteelcenis
van deze termen. - Is bediende in den

zin van de wet van 7 Augustus i922 hij
die zich verbindt een arbeid van int~llec
tueelen aard te verrichten onder de leicling van een ander persoon, die zich ver_bindt het overeengekomen loon te betalen.
Deze tweezijdige overeenkomst, die wederkeerige verbintenissen doet ontstaan ·
is een dienstcontract.
'
7 October 1943.
204
2. - Wetvan 7 Augustus 1922. - UitzondeTing gemaalct bij a1·tikel 29 betretf~nd~

bedienden van den Staat, de promnmes of de gemeenten. - Uitzondel"inr1
niet van toe'[Jassing op personen wie1· bestaan slechts tijdelijlc is. - De woorden

« bedienden van den Staat, de provincH~n
en de gemeenten ll, in artikel 29 der wet
van 7 Augustus 1922, bedoelen de beclienclen die een statuut genieten, hetwelk de
vastheid van de bediening onderstelt en
niet de personen, die geroepen worden' tot
een uiteraarcl tijdelijke bediening dat
wil zeggen tot het vervullen van e~n bediening wier bestaan zelf sleehts van tijclelijken aard is.
7 October 1943.
204

lnstituut voor
Constitution~·el

Thanse'l straal 41 -

Recht
Leuv~!ln

-·----, -;

~--

-------,-1

·DOUANIDN lDK ACCIJNZl!JN.

8

EXEQUATUR.

E

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
1. - Regelnutti{f proces-vcr/)(ut/.
liaststelling 1ian ecn 'IJWter-ieel feit.
Ji'eU elM de agen.ten, (Ue ·ue·rbaUscenlcn,
wcttelijlc r1elnst Wftren vnst tc stellcn. ~
Proces-ver1Jaftl heett lcnwht ·van bc·wijs
tot fUm het tegen1Jewijs van zijn ·valschlb()'ifl. ~ De regelmatig opgemaakte pro-

cessen-verbaal van lle agenten der douanen en accijnzen hebben bewijskracht
voor het gerecht, tot dat het tegenbeVj"ijs
van hun valschheill is geleverd, zulks betreffende al de materieele feiten die· deze
agenten hebben vastgesteld en wettelijk
gelast waren vast te stellen. (\Vet van
:!6 Augustus 1822, hrt. 23!l.)
7 April 1!J43.
79
.2. -

P1'0ccs-ver1Jaal. - Bewijslcracht.
- Identiteit vftn clen overtTeder afg.eleicl
nit. Vftststellingen vwn het tJ·roces-ve1·uaal.
- Art·est e·r zich toe bepe-rlcend deze ge·vol,qtrelclcing te verwe1·pen. ~ Geen schen(ling Vftn de be·wi,iskracht van het p1·oces, ·verbanl. - Schendt niet de bewijskracht

van het proces-verbaal, opgemaakt door
de agenten van de douanen, het arrest
dat, zoncler de persoonlijke vaststellingen
van de opstellers aan te raken, enkel de
gevolgtrekking verwerpt, cUe .door het
vervolgend bestuur uit het proces-verbaal
werd . gemaakt aangaande de iclentiteit
van den overtreder. (Algemeene wet van
·26 Augustus 1822, art. 239.)
6 Januari 1943.
2
3 . - Do·unnen en ftacijnzen.- Hot van
beroep stelt te1· zijfle de nwte1:ieele vnststelUngen v·ermelcl in eim regelmntig p1·o- ,
ces-verbnnl van· het best1tm·, zonde1· op te
ueven flat het bewijs vnn li un vnlschhe·ifl
we1Yl geleve1·d. :-- Besliss{ng niet wette.lijk m13t reclenmi omlcleecl. - Is niet wettelijk met redenen omkleed het arrest
dat de vaststellingen vermeld in een re~
gelmatig, door de agenten der douanen·
en accijnzen opg~m::J.akt proce!l-v~rbaal
ter zijde stelt, zonder op te geven dat het
bewijs van de valschheid van die vaststellingen wercl gelevercl, dan wanneer zij
materieele feiten betreffen welke cUe agenten wettelijk gelast waren vast te stellen.
7 April 1943.
79

ECHTSCHEIDING.
1. - Overspel -vnn de vrouw, na )~et
rwe1·leg,qen vftn het vcrzoelcschrift. - Feit
·verbwnd ho·uclencl met de oo1·zaalc wnarorn
rZe man echtscheicling nanvroeg. ~ Be·wij s -vnn rUt feU ·volfloencle om echtscheicl·ing te staven. _:_ De echtscheicling kan

woi'den toegestaan op het' enkel bewijs
van een feit .van overspel van cle vrouw,
opgekomen na cle :rieerlegging van het verzoekschrift, inclien clit feit betrekking
lleeft op cle oorzaak waarop de man zijn
. eisch tot . echtscheicling heeft gestetmd.
29 April 1943.
·
92
2. - Scheicl·inu van .tnfel en bed . .Bewitring van fle lcinde1'C'I',, ~ Geen vraag
van (le tarnilie. Openbnnr m·in·iste1··ie
geeft conclttsie er toe stTelclcend de ldncle·ren toe te ve·rtrouwen ann flen echtgenoot clie de scheifUn,q van tetfel en bed
heett bekomen. - Rechter geho·uflcn d.eze
concl!tsie ·in t.e ·willigen. Het arrest,

waarbij de scheiding van tafel en bed
wordt uitgesproken, moe.t de bewaring
van de kinderen toekennen aan den echtgenoot, die de .scheiding van tafel en bed
heeft bell:omen, wanneer de familie, betreffende die bewaring, geen vraag heeft
ingecliend en het openbaar ministerie een
conclusie gaf er toe strekkend de kincleren aan clien echtgenoot toe te vertrouwen.
203
7 October 1!l43.

EERHERSTEL.
Belcende verblijfplaats.
Wet ·vwn
25 Apr-il 1896, artilcel 1, 4°. - Ve1·doken
ve1·bz.ijfplants om z1ch ann de Belgische
overlwicl te ontt-relclcen. - Geen belcende
·ve·rbl-i.ifplaats. Kan niet als een be-

kende verblijfplaats, in den zin van artiker' 1, 4o, van de wet van 25 April 18!!6,
worden beschouwd, het verblijf in Belgie clat de veroorcleelde, om zich aan het
toezicht en de opsporingen van de Belgiselle· overheid · te onttrekken, geheim
lleeft gehouclen;
17 M:ei 1943.
115

' EXEQUATUR.
'DRONKENSCHAP.
Misfldjf tegen n1·Ukel 3 van het beslwit-wet -·vnn 111 Novernbe·r 1939. ~ VeT;iaT·ing nn d·r·ie jaar. - Het misdrijf te-

gen artikel 3 van het besluit-wet van
14 November 1939, betreffende de bestraffing van de dronkenschap, is een wanbeflrijf Wiens vervolging onclerworpen is
aan d'e · verjaring door verloop van drie
jaren. (Wet van 17 April 1878, art. 21.)
28 Juni 1!}43.
150

· 1. ~ Budenlandsche vonnissen. -

Bewijslcmcht ·in Belgii.J omtfhnnlcelijlc van
exeq1tat·nr. Buitenlandsche vonnissen

hebben in Belgie bewijskracht onafllankelijk van . alle exequatur.
28 Januari 1943.
21
2. - Buitenlanflsch vonnis ·inge'roepe·r!
aUeen tot bewijs v·an een niewwc V01'de1"in,q.- Exeq1wttw niet vereischt.- ·wan-

neer een buitenlandsch vonnis .wordt ingeroepen v66r den Belgiscllen recllter,

FAILLlSSEMENT.- GEMEENTE.

niet om de tenuitvoerlegging er van te
Yerkrijgen, maar om clen grondf;lag van
een nienwe vordering te bewijzen, is het
exequatur niet vereischt.
·
28 Januari 1943.
·
21
3. - Fa'ilz.issement bcrolcn ·in l<'l:ankr-i.jlc. - Ji'ransch ·vonnis· dat tlcnlcn veroordeelt tot schrulevergoerl'ing ten vooTtleele van de massa. - 'l'ennitvoe·rlegg·ing
·van rl'ie vemonleeli.ng in Belg'ii3 dOO'I' den
c·twator. - Excqtwtm· van het vonnis van
taWietvcrlclaring n1et ve1·eischt. De

curator van een in l!~rankrijk verklaard
faillissement kan in Delgie, zonder vooraf
het exequatur van llet faillietverklarend
vonnis te moeten bekomen, de tenuitvoerlegging vervolgen van een veroordeeling
tot scnaclevergoeding door hem in lJ'rank\'ijk verkregen tege,n derd.en en ten voordeele van cle mass a. CW et van 31 Maart
·1900 tot goeclkeuring van cle Fran!:lch-Del·
giselle overeenkomst van 8 Juli 1899,
artt. 8, § 2, en 12.)
, 1 Juli 1943.
·
155

F
FAILLISSEMENT.
Verlcoop van om·oerc·nde goeacren van
rlen gefa.illeerde. - Onro.erendc yoederen
twee krivels v-ormend. - 'l'oeyewezen voor
cen ylobrblcn prijs. - Koope·r veTlclaa.rt,
v661· sltbiUny va.n proces-verbaa.l, da.t hij
cen T~avel voor zich en een lca.vel voo1· een
rle·rde koopt. - Derde stemt toe in den
koop. - 01Jiiocl op rlen hoofdprijs van een
cnkel der lote..n. - Opborl yelrl-ig. -,:-Wan-

neer onroerencle goederen van een gefailleerde, clie twee kavels vormen, toegewezen werclen aan denzelfden persoon voor
een globalen prijs, maar cleze persoon,
v66r het sluiten en het teekenen van het
proces-verbaal van toewijzing verklaard
he eft de toewijzing van een, ka vel voor
zich zelf te aanvaarden tegen een bepaalden prijs, en de toewijzing van den anderen kavel voor het overige van den
prijs ann te nemen in naam van een dercle,
dien hij aanwijst, ·en die verklaart clat
hij in den koop toestemt, dan is het opbod enkel, gedaan op den hoofclprijs van
een der kavels geldig ten aanzien van
artikel 565 der wet van 18' April 1851.
90
15 April 1943.

G
GEESTIUJKE

D~ANKEN.

1. -. Httiszoekiny toeyestaan lloor vrederechte·r. - Tuelrtting betreffenlle cen bepaa.lrle in1·iehtiny, geexploiteenl rloor een
met naam aanyewezen 11ersoon of rloo1· cUe
nncleren persoon. - WetteUjkheid van de
h·uiszoekiny. - 'Vanneer, bij de door den

vrederechter tot lmiszoeking verleende

9

toelating, die een bepaalcle iiirichting bedoelt, cleze inrichting worclt acimgewezen
als zijncle geexploiteerd door een met
naam aangewezen persoon of door elk
ancleren persoon, d·an is de huiszoeking
regelmatig inclien zij gedaari worc1t in de
aangewezen inricllting, wie ook de exploitant er van weze.
14 April 1943.
88
. 2. - BerUenden van de aeeijnzen l11'i11- ,
g(:llf wettelijk binnen ·in een 1.voniny. ~

TT aststelling van een 1nisdrijf teyen rle
wet op het 1·ey·ime van llen a.leohol. Re[!e/.matiye ·vaststell-ing. Beclienclep.

van de accijnzen die, op grond van detoestemming van den bewoner, wettelijk
binnenclringen in een woning, stellen er
gelclig een misdrijJ; vast tegen de wet OJ.l
net regime van den alcohol.
·
5 J rili 1!)43.
137
3. -'- Bew-ijs van het misrl'l'ijf. - Is v.nn.
belang ontbloot en clerhalve niet ontvan'kelijk het middel genomen 'Qit cle onregelmatigheid van een proces-verbaal, dut
een misdrijf tegen de wet op het ·regime
van den alcohol vaststelt, wanneer de
veroordeeling gesteund is, niet op het proces-verbaal, maar op de door den opsteller ter terech tzitting gedane ver klaring.
14 April 19±3.
88

GEMEENTE.
1. - PoUtieke entiteit. - Zelfstandig
beheer van haar eiyen beZ.anyen. - G-rondDe
gebied aangewezen rloor de wet. gemeente is een politieke entiteit grondwettelijk belast met het zelfstandig beheer van haar eigen belangen over de uitgestrektheid van het grondgebied, dut
haar 11lleen door een wet kan wprden uangewezen.
1 Februari 1943.
22
2. - Bevoeglllwid van de hooye·re o·wrheirl om de handeHnyen van de. yemeenteoverheid te sch01'sen of te vernietigcn.
:..._ Bevoegclheid niet uitgesloten do01· het
.b.estaan tJa.n een beroep to'eyestaan a a-n
private peTsonen. - De bevoegdheid om

de handelingen van de gemeente-overheicl
te schorsen of te vernietigen, bij artikelen 86 en 87 der gemeentewet toegekend
aan de hoogere administratieve overheid,
geldt zelfs ten aanzi~n van handelingen
van cle gemeente-overheid, zooals de beslissingen gegeven betreffende de bouwplannen, waartegen de wet het beroep toestaat nan cle private personen. (Gemeentcwet, artt. 86, -87 en 90, so.)
30 September 1943.
195
3. - Handelingen .van het college nm
b'lf.ryemeeste1· en schepenen. K·ttnne·n
geschorst wonlen doo1· den youvernenr.

- De hanclelingen van het college van
burgemeester en schepenen zijn, even als
cle beslissingen van den gemeenteraad,

fO
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vatbaar voor schorsing door den gom·erneur. (Gemeentewet, artt. 86 en 87.)
30 September 1943.
195
4. TTm·nieUging, door den Koninu

kende. - Het arrest van veroordeeling,
hetwelk het bestaan van het misdrijf van
heling vermelclt in de bewoordingen van
de wet, stelt wel impliciet maar niettemin noodzakelijk vast dat beklaagde de
'van handelingen der gemeenteoverheid.
strafbare herkomst van de geheelde zaak
- TT et,nietiginu voontfgegaan door schm·- kende.
sing. 'I'ermijn voo'l' vernietiuing. ~
3 Maart 1943.
48
Wanneer de uitvoering van een handeling
3. - Zedelijk besta·nddeel van het wanvan de gemeente-overheid is gesclwrst
door den gouverneur, begint de a an 'den
beclrijt. - Het bestaan van het tot strafK:oning tot vernietiging ver leenden ter- bare heling vereischte zedelijk bestandmijn van veertig dagen eerst te loopen te · deel wordt vastgesteld door het veroor- ·
rekenen van de mededeeling van de redeelend arrest, hetwelk vermeldt dat bedenen der schorsing aan de belangheb- klaagde wist dat de geheelde zaak gestobende gemeente-ovN·heill. (Gemeentewet, len werd en handelde met het oogmerk
artt. 86 en 87.)
om een derde voordeel uit den diefstal te
30 September 1943.
195 laten trekken. (Strarwb., art. 505.)
4 October 1943.
199

GEWIJSDE ..
HEQZIENING.

1. -

Stmtzaken. - Jl'l'lsdrijf tegen de
st?"ajwet. Toepa.ssing van een t·uchtTTt·aag tot herz-ien·in[J van een daor het
8traf. - Doet de publieke vonlet··ing niet' Hot van ass'isen 'Uitgesprolcen veTooTdee;vervallen. - De publieke vordering, uit- · ling. - Gnnsti[J advies van het Hot va,n
geoefend op grond van een misdrijf tegen
bemep. TTwrnietiging van de veroorde, sb:atwet, en de vorclering tot tucht- deeling. - TTerwijzing van de zaMc naar
J>traf zijn van eikander onderscheiden een Hot van assisen. - Wanneer het Hof

vorderingen : de toe passing_ van een tuchtstraf brengt niet het verval van de publieke vordering mede.
10 Februari 1943.
. 36
2. - Skatzalcen. - Beslis.sing vast-

stellend dat de door de but·gerlij ke pat·tij
geledetl schade veroorzaalct wet"d zoowel
tloot· den beklaagde als doot' een deTde.
~-Latere ·beslissing die clen belcla.agde tot
de geheele schadevet·goeding vet·oot·deelt,
lreho·ttdens vet'haal tegen den denle. c;-een schending van het uewijsde. - De

rechter, die een beklaagde veroordeelt
tot vergoeding van de geheele aan cle burgerlijke partij veroorzaakte schade, behoudens verhaal tegen een derde, schendt
niet het gewijsde van een vroege're beslissing, die vaststelt dat de schade veroorzaakt werd z66 door beklaagde als
door een derde.
'
13 Januari 1943.
6

H

van beroep, gelast met het onderzoek van
een vraag tot herziening van een door
een Hof van assisen uitgesproken veroordeeling, het advies heeft uitgebracht dat
er grond best_aat tot herziening, stelt het
Hof van verb'reking vast dat de rechtspleging regelmatig is, vernietigt, het de
veroordeeling en verwijst het de zaak
naar het Hof van assisen van een andere
. provincie.
io
20 J anuari 1943.

HOF VAN

ASSISE~.

Zie AssiSEN.

HOOFDELIJKiiEID.
Get·echtskosten. Stt-atzalcen.
Belclaagde verooTdeeld wegens dietstal. il1edebelclaagde veToordeeld ·wegens heling. - Hootdelijlce vet·oordeeling tot de
kosten van de 1Yltblielce vordet·ing. - Onwettelij lcheid. De beklaagde, die ver-

oordeeld wordt wegens diefstal, en de
medebeklaagde, die veroordeeld wordt wegens heling, lmnnen niet hoofdelijk tot
. de kosten worden veroorcleelcl. (Strafwb.,
1. - Door 11lisda'ad of wwnbedrijf verart. 50.)
ki'C[!Cn zaken. - Begrip. - Artikel 505
31 Me1 1943.
134
van lJet Strafwetbpek straft de heling
van zaken, die . werden verkregen niet
aileen door diefstal, maar . ook door een HUUQOVEREENKOMST.
welkclanige misdaad of welkdanig wan1. - Hum· van TOet·ende goederen.
beclrijf.
Toepassing van de regelen betTejjencle de
11 October 1943.
207 httUT van 01-woerende goedet·en, die niet
2. - TTaststelling van het bestaan van met den aunl de1· zalcen, stt·ijdig zijn. het misdrijt in de bewoordingen van de
Het·stellingen. De algemeene regelen,
wet. TT aststelling dat belclaagde de die van toepassing zijn op de huuroverstt·atbat·e herlcomst van de geheelde zaak
eenkomst van onroerende goederen, en

HELING.

HUUROVFJREENKOMST.

onder meer. de regel die den verhuurder
verplicht, gedurende den huurtijd, aan de
verhuurde zaak al de noodige herstellingen, die geen huurherstellingen zijn, te
verricbten, zijn eveneens van toepassing
op de buur van meubelen, in zoover die
regelen niet strijdig zijn met den aard
zelf der dingen.
8 April 1943.
85
2 . - Verhurin,q van een weide.- Recht
1.1an den huurde1· om het ,qras te oogsten.

- Delloudens strijdig beding in de over-eenkomst, geeft de verlluring van een
weide aan den huurder llet recbt llet gras
er van te oogsten.
18 Maart 1943.
61
3. ~ Beschadiging.
om·oe1·end goed
onde·rve·rhU7wd doo1· huurder. - Hu7wder
1.1erantwoordelijk, behoudens bewijs door
hem dat de beschadiging niet te wijten is
aan zijn eigen sclmld, noch aan die van
zijn onde1·huurder. - Wanneer de lluur-

der van een onroerend goed dit goed onderverbuurd lleeft, staat hij jegens den verhuurder in voor de besclladiging, die
daaraan gedurende den duur van llet genot is ontstaan, tenzij hij bewijst dat die
besclladiging ·gescbied is niet alleen bniten alle persoonlijke · schuld van zijnentwege, maar ook buiten de schuld van zijn
onderhuurder. (Dgl. Wb., artt. 1732
en 1735.)
1
21 Januari 1943.
11
4. - Landelijlc goed.
Verklaring
lui.dend dat het verhuu1·de goed . bouwgrond is. - Ferkla1·ing gedaan ten ti,ide
1.1an de huurovenJenkomst. - Niet onde1·wo1·pen aan eeni,qe vm·mve1·eischte. - De
bij artikel 1774, § 3, van het Durgerlijk

Wetboek voorziene verklaring; gedaan
ten tijde van de verhuring van landelijke
goederen, en luidend dat bet verhuurde
goed bouwgrond is, is niet onderworpen
' aan eenige vormvereischte.
27 Mei 1943.
127

5. - Landelijlc goed. - Ve?'lclal"ing,
gedaan ten tijde van de huuroverecnkomst, dat het verhuu1·de goed bouwgrond is. -. Bewijs onderworpen aan de
1·egelen van gemeen Techt. Is onderworpen aan de regelen van gemeen recht
het bewijs dat de bij artikel 1774, § 3,
van het Bilrgerlijk W etboek voorziene
verklaring, luidens welke de verhuurde
goederen bouwgrond zijn, door Dartijen
gedaan werd ten tijde van de verhuring.
Dit bewijs n1oet 11iet noodzakelijk bestaan in een uitdrukkelijk beding, opgenomen in de huurover.eenkomst. (Wet van
7 Maart 1929, art. 6.)
27 Mei 1943.
127
6. - Landelijlce eigendommen.
Ar-.
tikel 1774, laatste alinea, van het Bu1·gerZi.ik Wetboek. -

Bepaling die vt·eemd is

11

aan de opzegging gegcven overeenlcom.stig
artilcel 1775. - De vormvereiscbten waar-

aan, luidens artikel 1774, laatste alinea,
van het Durgerlijk Wetboek, de overeenkoinst is onderworpen waarbij partijen
een einde stellen aan de. loopende pacbtovereenkomst van een landeigendom, zijn
vreemd aan de opzegging gegeven overeenkomstig artikel 1775.
28 J uli 1943.
165
7. - Landeigendom. __:_ Opzegging ge.IJeven door veThU7Wder minder dan twec
jaar v66r het einde van den vo01' de pacht
voorzienen termijn. - Nieuwe h7tU1' met
onbepaalden d7tU1' neemt aanvang.
Aa1·d van ·deze nieuw hwzw.- De « nieuwe

huur >> met onbepaalden duur die, luidens artikel 1776 van bet Durgerlijk Wethoek, aanvangt bij het einde van den termijn, voorzien door de lnmr met· bepaalden 'duur, wanneer opzegging dOOl' den
verhuurder werd gegeven minder dan
twee jaar v66r dit ei11de, is de voortzetting, krachtens de wet, van bet geitot
van het goed ten voordeele van den huurder en onder zekere voorwaarden. (Wet
van 7 Maart 1929, artt. 7 en 8.)
·
29 April 1943.
93
8. - Landeigendom. - Hu~w met bepaulden termijn. - Nieuwe h·ztu1· met onbepaa~den duu1·. Fennogen van den
verhuurder on~ een ei:nde te stellen aau
het genot van den h-nwrder dom· opzegginri
gegeven · ten minste twec jam· v66r den
voor het veTt1·e1c gestelden datum, ze~ts
indien hi.i gedaan we1·d v661' het einde
van den termijn voo1·zien bi.i de huut· met
bepaalden termijn. - Wanneer een huur-

overeenkomst met onbepaalden duur aanvang heeft genomen overeenkomstig artikel1776 van het Durgerlijk Wetboek, kan
aan het genot van den huurder een einde
worden gesteld door opzegging, die de
verbuurder geeft, overeenkomstig artikel 1775 van het Durgerlijk Wetboek, ten
minste twee jaar v66r den voor het vertrek gestelden datum, zelfs indien de opzegging gedaan is voor het verstrijken
van de buur met bepaalden termijn.
29 April 1943.
93
9. - Pacht. - Opzegging gegeven dotJr
ve1·pachte?·. Opgave in de OlJZe,rtginy.
van een datwrn die, voor het t'e·rtt·el.c vnu
den iJachtet·, op minder rlan twee jaa.r
is bepaald. Opze,qging geldii;, maar
brengt voor den pachter slechts ve1·plichting mede de plaatsen te 1·uimen na het
verst?-ijlcen van den bij de wet be1Jaa~den
te1·mijn.- Wanneer de clo'or den verpacb-

ter van een landeigendom gegeven opzegging, tot bet vertrek van den vachter, een
datum bepaalt, die op minder dan twee
j aar is gesteld, is deze opzegging geldig ;
maar de pachter is slechts gehouden de
plaatsen te ruimen na het verstrij)l:en

12
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van bij <le wet bepaalden termijn. (Bgl.
Wb., art. 1775; wet van 7 Maart 192!J,
a:rt. 7.)
23 September 1943.
1!JO
10.- Pacht. -'/Jcslu;it van 2li ).\'o·vembcr 19W. ~ Eerste ill.fJCb1''1t'ilcnern'ing loopt
b'ij het ·intve'l'ltingtrerlen van het beslnit.
- Ycrpnchtcr geett opzegging om zelf de
hoeve te exploiteeren. r oor·waa'l'(len
tot ,r;eldir;heicl. ~ \Vnnneer de eerste inge-

bruikneming van een landeigendom nog
loopende was .op den dag dat het besluit
van 26 November 1940 in werking trad,
kan een door den verpacllter gedane opzegging, ten einde. het goed zelf te exploiteeren, slechts gevolg hebben imlien
de venmchter zich, in een geschreven
overeenkomst, het recht ·heeft voorbellouden om voor die reden een einde te
stellen aan, de 1mcht. (Besl. van 26 November. 1!}40, artt. 1 en 2, 6°.)
23 Septem):}er 1!}43.
189
11. - Lanclelijlce eigendom.
Besl·uit van 26 Novc;mbe·r 1940. - Yerlenying n·iet van toepassi·nri wanneer de verhmtrller zelf het goed in gebntik ·wil nemcn en z'ijn. ·inzicht rlaartoe ·in cle op:zegyinr; nitfll"ltkt. Uit.zoncler·in.g niet beperkt' tot lle opzegg·ingen gegeven v66r
,!8 Deeem./Je·r 1940. - Artike12, 6°, van

het besluit van 26 November 1940, betreffende de huur van landeigendommen,
l1eeft, waar het van de bij artikel 1 bevolen verlenging llet geval · uitzondei·t
waarin de verl1nnrder zelf het goed in
'gebruik neemt en tlaartoe zijn inzicht in
de ovzegging uitdrukt, deze uitzondering
niet beperkt. tot de enkele opzeggingen
gegeven v66r llet verstrijken, van de
maancl die volgt op den dag waarop het
besluit in werking trad.
·
24 .J uni 1!}43.
142
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1. - Oehwwde ·z;ro·uw trecdt op in
rechtcn. - Machtiy'ing vc1·Zce·nd lloor llen
vredeTechtc·r. ToepasS'ing op de burgeTlijke vorflcr·ing (tanhangi,q gemaalct
met de 1J'l!blielce vorllcring. - Artikel 3b1s
van de wet van 25 N!aart 1876, gewijzigd
b1!j de wet van 12 Augustus 1911, luidens

welk de vrederechter de gehuwde vrouw
kan maclltigen om v66r zijn rechtbank
op te treclen, wanneer zij daartoe niet de
maclltiging verkrijgt van haar mail, is
van toepassing ov al cle v66r den vrederechter gebrachte vorderingen, niet uitgezonderd de burgerlijke vorcleringen die
tegelijk met de publieke vordertng wegens een misdrijf worden uitgeoefend.
17 N!ei 1943.
·
116
2. Gerneenschi:tp. HwuleUngen
onfler bezwaremlen Utel ·ven··icht door (len
man met bed1"ieylijke ve·rlcorting ·van' de
rechten der vro·uw. - N'iet-iglwifl ten aan-

zien nm hen llie Mm het bedrog ·hebben
lleelgerwme/1. - Dij gebreke va.n bijzon-

dere wettelijke be]Jaling, geldt de nietiglleid van daden onder bezwnrenclen titel,
vel'richt door den man met bedrieglijke
verkorting yan de recllten der in gemeenschap van goederen gelluwde vrouw,
slecllts ten aanzien van de clerclen die aan
die handelingen hebbcn deelgenomen.
10 Juni 194P..
141
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1 . - TlletteUjlce rJerneenschfttl.- ScharleUj ke lwmlelingen ven·icht floor een gehnwde vrou·w, ·wiens geestesvennogens niet
nonnaa.l wa1·en. - Dad en die de gerneensclzap niet verb1ndeli. - Schadelijke da-

den, verricht door een gehuwcle vrouw,
die geestesluank of abnormaal was, verbinden niet de goederen van de gemeenschap. (Bgl. Wb., artt. 13::l6/Jis [wet van
16 April 1935, art. 1] eli 1426.~
21 .Januari 19.!3.
12
2. - Sclwiding ·va.n r1oerleren, met gemeenschap ·van an1l'l.oinsten beheenl llom·
den man. - 1l£an ve1·koopt een eigen onroe·rend goefl. - P.rijs aan den man betaalrl. ~ Geen wetteUjlc vermoeden dat
deze pl"ijs in de {lemeensclwp van awnwinsten ·wenl gesto1·t. Wanneer de

echtgenooten gelluwcl zijn onder llet stelsel van d,e scheicling van goederen, met
gemeenschap van nanwinsten belleerd
door den man, wordt de storting, door
den man, van den ve1'koopprijs van een
eigen onroerend goed in de gemeenschap
van .aanwinsten niet wettelijk :vermoed
te volgen nit het enkel feit dat de man
den verko,opprijs tijdens het huwelijk ontvnngen lleeft.
7 October 1943.
201
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1. - ilankootJ, zonller ·ravitaUleei"inys. zegels, van genm tsoeneenle Jcoopwarc11.
- Fe it n1et stntfbaar ,qesteld lloo'l' stmfwet. Den verkooper is het verboden
zekere "'aren te verkoopen , zonder afgifte door den kooper van de overeenstemmende ravitailleeringszegels; maar
geen enkele straf t1·eft den kooper die
zoodanige zegels a an den ver kooper niet
lleeft afgeleverd. (Besl.-wet van 9 November 1939, artt. 16 en 28.)
3 Nlaart 1943.
54
.2. - Besl·nit van 3 J·uli 1940 bet'l'effende
het ·V((,8tstellen van de tJrij.':!en. - BcfTeft
n'iet (le schattin,q t:fm de scha(le q;cro01:zaakt rloor cen m:isflr·ijf of een oneigenlijlc m.~sfl1'1jf. Het beshlit van 3 Juli

1JHO • betreffende de vaststelling van de

1,:--

.KOOPHANDEL-KOOPl\'IAN.

13

pnJzen der koopwaren en der diensten de rnntsoeneering en de vaststelling van
houdt geenerlei verband met de schatting de prijzen, is wettelijk.
17 Februari en 3 Maart 1943.
42, 51
van de schade veroorzaakt door een mis- '
drijf of een oneigenlijk :tn.isdrijf.
Slttilcslachterij.
St·mf.
-Wan25 Maart 1943.
68
neer de rechter wegens sluikslachterij
.3 •. - MisclTijf tegen het besl·ttit van veroordeelt, kan hij, buiten de gevange18 October 1940 betrejfende de poUtie van nissti'af, .slechts een geldboete uitspreken
indien de veroordeelde gehandeld heeft
den koophandel. - MisdTijven niet vooTmet winstoogmel:k en, op het oogenblik
zien bij de Mtilcelen 5, 8 en 9 van het
van het plegen van het wanbedrijf, de·
besluit-.wet van 27 Octob.er 1939. - De
misdrijven tegen het besluit van 8 Octo- meester was· van het dier. (Besl. van
ber 1l!ci0 betreffende de politie van den 19 Jt1ni l\¥.!2, artt. 1 en 2.)
24 Mei en 26 Juni 1943.
123, 146
lworihandel behooren niet tot degene dje
voorzien zijn bij de artikelen 5, 8 en 9
9~
Sl·ztilcslachterij
gestmft
doo·r
de
van het besluit-wet van 27 October 1939
betreffende de vqedselvoorziening van artilceleli 1 en 2 ·van het beslwit van
19 Jwti 19f2. - T'oonvaanlen tot toepas~
het land.
'
29 Mei 1943.
131 sing van een gelrlboete. - De tersluiks
verrichte slachting van een runddier;
4. Beslu'it van :28 l~ebnta·ri 1941
schaap, geit of varken wordt door de
waa1·bij wo1·dt bestmft het feit hooge1·e
artikelen 1 en 2 van het besluit van
p1·ijzen dan de maxinwmp1·ijzen toe te 19 Juni 1942 slechts gestraft indien zij
staan. - Beteekenis van deze woorde1b.
o)lwettelijk is geschiecl, en de toepassing
- «Staat 'een,hoogeren ptijs toe dan den van een. geldboete, boven de gevangenismaximumprijs >> in den zin van artikel 1 straf, is onderworpen aan de clubbele
van het besluit van 28 Februari 1941, voorwaarde dat de beklaagde gehandeld
-' hij die er in toestemt zoodanigen prijs heeft met winstbejag, en, op het oogenbli]l: van het misdrijf, de meester was
te betalen.
26 Juni 1943.
145 van het clier.
26 Juni 1943.
147
5. - Niet aang.egeven aanlcoop van een
10. ~ Onwettig ve1·voe·r of bez-it van
1·unddier. - ·Koove1· beweel't dat hij niet

a. -

tot aangifte gehouden was, daar de verde1·e verkoop geschierl is binnen rZ1·ie rlagen. - Bewijs. - Hij die, na aankoov

van een · ·runddi'er, beweert _dat hij. niet
gehouden was aangifte van dezen aankoop· te doen, omdat hij het dier binnen
drie dagen heeft, voortverkocht, rnoet dezen verkoop bewijzen door vertoon van
de strook van den geleibtief, dien hij
aan den .ni(mwen ll;ooper moest overhandigen. (Besl. van 19 April 1941,, .art. 3.)
27 September 1943.
194
6.

~ Beslttit van 28 Jwni

1941. - l'e1·bod de voo1·waai·delii,ke vm·oo1·deeUng en
· verzachtende omstandigheden toe te passen. -.!. Wettelijlcheid. - Artikel 6 van
het besluit van 28 , Jrlni 1941, . strekkend

tot verzwaring van de straffen gesteld -op
slulkslacht~rij en onwettigen handel in
vleesch, waatbij, betreffende de door dat
besluit geregelde zaken, de toepassing
van de voorwaardelijke veroordeeling en
die van artikel 85 van het Strafwetwek
wordt uitgesloten, is wettelijk.
3 .Februari 1943.
31

vleesch. -

T'oin·waanlen van het misd1'ijf.

- Het vervoer of het bezit van vleesch is,
luidens de artikelen l en ·4. van het besluit van 19 .Juni ,1942, slechts strafbaar
wanneer het gebleken is dat dit vleesch
voortkomt van sluikslachting, of wanneer het vleesch niet het regelmatig merk
van de keuring draagt en hiJ die het vervoert of bezit niet bewijst dat het voortkomt van wettelijk geslachte dieren.
17 Mei en ll Augustus 1943.
lll, 177
11. Stmjfen. -

Besluit van 28 Jun'l 1!t4J. WetteUjlcheid. De straf-

fen gesteld bij het besluit van 28 Juni
1941, strekkend tot verzwaring van de
straffen wegens sluikslachterij _ en on- :
wettelijken handel in vleesch, zijn wettelijk.
.
24 Maart en 10 Mei 19;13.
63, 101

12. --:- Sluilcslachte1'ij. - Aldemeen of
opzet. Het misdrijf van
sluik;slachterij, voorzien bij artikel l van
het besluit van . 28 Juni 1941, vereischt
geen bijzonder strafbaar opzet; tot het
bestaan van het algemeen. opzet, dat aileen vereischt is, is het voldoende dat de
7. - Besluit van 17 _Augttstus 1941 tot dader, vrijwillig en ,zonder d wang, de
verzw,a1·ing van de sti'affen voo1· zeke1·e . verboden da:ad heeft gepleegd.
misdTijven tegen de voedsezvoorziening,
3 Maart 1943.
52
de 1·antsoeneerinfJ e1~ de vaststelZing van
de prijzen. - Wettelijlcheid. - Het be-

sluit van 17 Augustus :1,941, tot verzwaring van de sttaffen tegen zekere· misdrijven betreffende de voedsel voorziening,

st1:afbaa1'

13. Sluilcsl'achting. Winstoogmerlc niet ve1·eischt. - De onwettelijke
slachting, bedoeld bij arti)l:el l van het

besluit van 28 Jtmi 1941, kan strafbaar
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KOOPHANDEL-KOOPMANde voo·rgaande a·rtilcelen bedoeld. - Zin
van deze woor·den. ~ De woorden «'bij de

ZIJn ook ingeval de dader niet met een
winstoogmerk heeft gehandeld25 Augustus 1943.
184
14. - Besluit van 28 Jun·i 1941.· '-

vorige artikelen vermelde ravitailleeringstitel ll, in artikel 5, § 1, van het besluit
van 11 December 1942 betreffende de bestraffing van valschheid en van zekere
andere misdrijven inzake ravitailleeringszegels en andere ravitailleeringstitels, bedoelen de ravitailleeringstitels die hetzij
nagemaakt, lletzij vervalscllt werd,en, hetzij het voorwerp llebben uitgemaakt van
een misdrijf of verkregen werden door
middel van een misdrijf, gepleegd -door
een ander persoon.
11 Augustus 1943.
171
20. - Ontvanlcelijlche·id van cle ptt-

Slachti'itgen bedodd b-ij de ar·tikelen 1
en 4. - Slctchtingen in Belgie. De
slachtingen gestratt bij artikel .1 van het
besluit van 28 Juni 1941, strekkend tot het

verzwaren van de· strairen tegen sluikslachting en onwettigen handel in vleesch,
en waarnaar artikel 4 van hetzelfde be_sluit verwijst, zijn de slachtingen clie in
Belgie worden gedaan;
25 Augustus 11143.
182
15. - Besltt,it van 28 Juni 1941, ar·tikel 5. - lngevoerd_vleesclb.._- Omstand·igheid die het misdrijf niet wegneemt.

De verkoop van geslacht vleesch, in
strijd met de voorschriften van de rantsoeneering of met het vaststellen van de
prijzen, is stratbap.r ook wanneer het
vleesch vooraf in het land wercl ingevoerd. (Besl._ van 28 Juni 1941, artt. 1
en 5.)
31 Mei 1943.
135
16. - Ver·voer of bezit van vleesch

~

voortlcomend vctn sl·uikslachter·ij.- Straf.

- Bij veroordeeling wegens vervoer of
bezit van vleesch, voortkomend van sluikslacnting, kan de rechter niet, boven de
gevangenistraf, een geldboete uitspreken.
(Besl. van 211 Juni 1942, artt. 1 en 4.)
28 Jlllii 1943.
150
17. - Onwettelijlce slachting. - Begr·ip. - Pleegt een onwettelijke shtchting
hij die, zonder machtiging van het gemeentebestmir, te huis een door hem vetgemaakt zwijn heeft geslacht, al was het
om te voorzien in de -voeding van zijn
familie.
11. October 1943.
210
18. - Beslu-it van 11 December 194'2,
art-ikel 4, § 1. Ra·vitailleeringstitels
die het voo·rwe'f'p van een misdr·ijf waren
of ver·lc·regen werden door middel ·van een
rnisd'l'ijf. Zin van deze woorden. -

De woorden << ravitailleeringstitels in
verband waarmede een misdrijf werd gepleegd of. die door middel van een misdrijt werden verkregen >>, in artikel 4,
§ 1, van het besluit van 11 December
1942 betreffende de· bestraffing van
valschheid en van zekere andere misdrijven inzake ravitailleeringszegels en andere ravitailleeringstitels, bedoelen de
titels die het voorwerp uitmaken van een
misdrijf of die verkregen werden door
middel van een misdrijf, dat door een
ander is gepleegd, d. w. z. door een ander
. persoon dan dengene die de titels voorhanden. had.
I
11 Augustus 19,13.
171
19. - Beslltit van 11 December- 1942,
ar·tikel 5, § 1. - Rav-itailleer-ingstitel in

1

blielce vonlering oncler·wor·pen aan een
aangifte door de administr-atieve r·echtsmacht. Aang·ifte beperkt tot zelcer·e
llader·s van een misdr-·ijf. - Niet-ontmtnlcelijlcheid van de ver·volgingen tt-itgeoefend tegen ander-e daders of medeplichtigen. De publieke vordering tot be-

straffing van de misdrijven bedoeld in
artikel 1 van het besluit van 15 Februari
19±1, houdend instelling van een admi!jistratieve reclltspleging, kan slechts worden
uitgeoefend op de aangifte van de administratieve rechtsmacht en binnen de perken van deze aangifte; ;wanneer de administratieve rechtsniacht haar aangifte beperkt tot zekere daders van een misdrijf,
met uitsluiting van andere daders of medeplichtingen, dan zijn de tegen laatstgenoemden ingestelde vervolgingen niet
ontvankelijk. (Besl. van 15 Februari 1941,
artt. 1 en 5.)
20 Januari 1943.
9
21. Aa,nlcoop 'Van vleesch boven
maximumprijs. Ontvanlcelijlcheid van
p~tblielce vor·der-ing onderworpen aan de
aangifte vanwege de administratieve
rechtsmacht. - De ontvankelijkheid van

de publieke vordering, uitgeoefenc1_ wegens aankoop van vleesch aan een hoogeren prijs clan den maximumprijs, is onderworpen aan een aangifte vanwege de
administratieve rechtsmacht. (Besl. van
15 l!'ebruari 19±1, artt. 1 en 5; besl.-wet
van 27 OCtober 1939, artt. 2 en 9; besl.
van 3 en 31 Juli 1940; besl. van 28 Februari 1941, artt. 1 en 7.)
54
3 Maart 1943.
22.' - Besluit van 15 Febr-uar-i 194-{.
- Aangifte door arr-ond·issementscommisAangifte door- r·eter·endat"is. sar-is. Aangifte rviet geldig. - De aangifte, die

de arrondissementscommissaris, luidens
artikelen 2 en 5, 1 o, van het besluit van
15 Februari 1941, behoort te doen, wordt
niet gelclig gedaan door een referendaris.
20 September 1943.
188
23. - Besluit van 16 ·A~tgttstus 1941
houdend ver·zwaring van de. str-ajfen tegen zelcer·e misdrijven betr·effende de ra-
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vitwilleel'ing en de rantsoenee1·ing. - 01it. vanlcelijlcheid van de pttblielce vorde1·in.q
onderwo1·pen · aan de aangijte vanwege de
administratieve rechtsmacht. Regel
van toepassing in geval van ontdeklcing
op heater claad. - De ontvankelijkheid

van de publieke vordering tot toepassing
van de straffen gesteld bij het besluit van
16 Augustus 1941, waarbij de straffen tegen zekere misdrijven betreffende de ravitailleering en de rantsoeneering van
broodgraan, aardappelen en droge groenten worden verzwaal'd, is · onderworpen
aail het bestaim van een voorafgaande
aangifte vanwege de aclministratieve
rechtsmacht; de bepalingen van clat besluit, die de op heeter cUmd betrapte duelers betreffen, wijken niet af van dezen
. regel. (Besl. van 16 Augustus 1941, artt. 1,
§ 1, 7, 9 en 10; besl. van.15 Februari 1941,
artt. 1 en 5.)
3 :Maart 1943.
24. - AdministniUeve 1·echtspleging.
- · Administratieve ·rechtsmacht ontheven
op m·aag van, flen ove1·trede1·. OnheTroepelijk. - De aanvraag van den over-

treder, ge!laan overeenkomstig artikel 5,
§ 1, 2°, of artikel 29 van het besluit van
29 Juni 1942, ontheft de aclministratieve
rechtsmacllt op onlierroepelijke wijze van
cle kennisneming der zaak.
8 September 1943.
188

25. - Kcnnisnem·bng van de misdrij·ue·n, bcaoeld bij het besluit-wet van 27 October 1939, opgedia,qen aai~ lcameTs van de
corrcctioneele rcchtbank,
samengestcld
·nit
rechte·r. - Regel die de hoven en
rechtbanlcen bi.1ult. - De bepalingen van

een

het besluit van 27 Juni 1942, dat aan kamers van de correctioneele rechtbank,
sameng·estelcl uit een rechter, de kennisneming in eersten en in Jaatsten aanleg
opclraagt van de misdrijven voprzien bij
cle .artikelen 5, 8 en 9 van het besluit-wet
van 27 October 1939, moeten door de hoven en rechtbanken worden toegepast.
(Besl. van 27 Juni 1942, art. 6 [art. 10,
§ 2, I en II, van het besl.-wet van 27 October 1939].)
28 Juni 1943.
150
.26. - Beslwit ·van 27 J·nn·i 1942, cwtikel 6. Ophejfin,q van het beroep. Bepalin[l d·ic de hoven en rechtbanlcen
bindt, doch allccn betrejjende de misd,rijven vom·zien bij het besluit-wet '!:an
27 October 1939. - De bepaling van artt-

kel 6 van het besluit van 27 Juni 1942,
luiclens welke cle eenige rechter uitspraak
doet in laatsten aanleg over de misdrijven
rlie hem ter kennisneming worden opgedragen bi.i toepassing van dat besluit,
moet door de hoven en rechtbanken worden toegepast, doch enkel in zoover ZIJ
de lllisdrijven betreft, die voorzien zijn

15

bij de artikelen 5, 8 en 9 van het besluitwet van 27 October 1939.
25 Au~ustus l!H3.
181
27. - Besluit van 27 Jun·i 1942.
Opclracht aan learner van de cor1·ectionccle
·rechtbanlccn, samengcsteld uit een 1'ecltteT, van de lcennisneming van de misdrijvcn bedoeld in het besluit-wet van 27 Octobe1· 1989, en van claat·mede samenhangende misdTijven. - Regel die de Hovc1i
en Tcchtbanlcen bindt. - Het besluit van
2l J uni 1\J42, genom en bij eensluiclencle

beraadslaging van cle secretarissen-generaal cler ministeries, treedt niet buiten
de grenzen van de wet van 7 September
1&311, waarop het steunt, in zoover het
aan de kamers van de correctioneele
rechtbanken, samengestelcl nit een rechter, de kennisneming' opdraagt van cle
misclrijven becloeld in de artikelen 5, S
en 9 van het besluit-wet van 2i October
1!!39, alsmede van de met die misdrijven
samenhangende wanbedrijven en overtredingen; het moet derhalve worden. toegepast do()r de· Hoven en rechtbanken.
(Besluit van 27 Juni 1942, art. 6 · [besluitwet van 27 October 1&39, art. 10, § 2, I
en II]; Grondw., art. 107.)
27 Januari 1943.
·
14
28. - Beslnit '!:an 27 htni 1942.
Ophejfing ·van het beTocp. Maatregel
die de gren.zen van de wet ·uan 7 Sep·tembcr .1939 en van de wet van 10 Mei
1940 tc bttiten ,qaat, in zoovm· hij de samenhangenclc misdrijven betrejt, wci.arvan en/cele niet- zijn voo1·z·ien bij de aTtilcelen 5, 8 oj 9 van het l!esluit-·wct van
27 Octobe·r 1!J39 .. .:_ Artikel 6, § 2, JI, van

het besluit van 2l Juni 194~, waarbij bepaald wordt dat de eenige rechter, anngewezen door den eersten voorzitter van
het Hof van beroep, uitspraak doet in
laatsten aanleg over de met elkander
13amenhangende misdrijven waarvan hij
lrennis neemt, dan wanneer sommige
van die misdrijnm niet voorz;ien zijn bij
de artikelen 5, S of 9 van het beE.luit-wet
van 27 October HJ39; gaat · de grenzen te
bniten van de wet van 7 · September 19119,
die aan den Koning bnitengewone maellten toekent, alsmecle van cle machten,
die aan de secretarissen-generaal van de
ministeries werden verleend bij artil•el ::;
van de wet van 10 Mei 1940.
10 Februari 1943. ·
37
29. - Besl·wit 'l:Wn 27 Juni 1942.
Ophejfing vnn hct bemep. - Bepal-ing d1e
de Hoven en Techtban/cen bindt, doch
slechts in zooveT zij de 1nisd·rij·vcn teg~n
het bcsluit-wet van 27 OctobeT 1939 bee
t1·ejt. - De bepaling "van het besluit va1I

27 Juni 1942, genomen. op grond van de
wet van 7 September 1939 en bij eensluidencle ·beraadslaging van de secretarissen-generaal. cler ministeries, waarbij
cle eenige rechter in e·ersten en laatsten

I
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.aanleg uitspraak doet over al de misdri~:
ven waarvan de kennisneming hem biJ
toe1;ussing van ciat beslu~t i~ _ovgeclrage!l,
in· zoover zij enkel de nusdnJven betreft,
die bedoeld zijn door de artikelen · 5, 8
en 9 van lwt besluit-wet van 2l October
19B9, treedt niet buiten de grenzen van de
wet van '7 September 1~39, en moet derc
halve door de Hoven en rechtbanken worden toegepast ; maar in zoover zij bet geval betreft waarin in dezelfde vervolging de mi~drijven tegen cle artikelen 5~
t,; of 9 van llet · besluit-wet van 27 October 1\j39 en andere daarmede samenllangende misdrijven worden begrepen, treeclt
zij buiten de grenzen van de maatregel~~·
die door de wet-van 7 September 1~3~ ziJn
toegelaten, en vindt zij niet haar. r_echtvaardiging in de wet van 10 Me1 19cl0.
(Besl. van 27 Juni 1942, art. 6 [besl.-wet
van 27 October 1~39, art. 10, '§ 2, I en II] ;
Gronclw., art._ 10i.)
27 J anuari 19_43.
14
30. - BesMtit van 27 J·uni 1942.
OtJhejji,ng van het bemep. Bepaling
die cle grenzen van de wet- van 7 September 1939 en van die van 10 Mei 1940 te
bnUen gaat, in zoover· zif de samenhangende misdr·ijven betrett, waarvan enlcele niet voorzien zijn bij de artikelen 5,
8 of 9 van het besl~tit-wet van 27 October
1939. Artikel 6, § 2, II, van het be-

LANDLOOPERIJ.

22 Juli 1942. (Besl. van 27 Juni 1942,
art. 9.) ·
7 April 1943.
80
32. - Misd1"i.if tegen ·lwt besl·uit q;an
28 htrl'i 1941. - Ver·volging gebmcht v66r
ae r·echtba-nk aoo1· clagvaarcling getlaan
v66·r het emcle van clen tennijn van t·ie·11
dagen, cl-ie volgt op de inwe1'lcingstell-ing
van het besl·nit van 27 Jtmi 194'2. - Ar-tilcel 6 § 2, van clit beslttit n·iet van toe1Jassiiw. - Artikel 6, § 2, van het besluit

van 27 Juni 19cl2 is niet van toepassing
op een vervolging ingesteld op grond van
een misdrijf tegen het besluit van 28 Juni
19rt, wanneer die vervolging v66r cle correctipneele rechtbank is gebracht door
een dagvaarding verleend, als gevolg van
een bescllikking tot verwijzing, v66r het
verstrijke)l van den termijn van tien dagen na llet in werking treclen van bedoeld besrnit van 27 J uni 19-!2. (Besl. van
27 Juni '1942 tot wijziging en· aanvulling
van het besl.-wet van 27 October 1939,
artt. 6, § 2, en 9.)
11 Augustus 1943.
178
-33. - Miscl1'ijf voot·zien bij artikel .5
van het beslu·it-wet van 27 Octobe1· 1939,
geb1·acht voor ae co1-rectiorieele 1·echtbank
cloor· een dagvaarcling gegeven voor het
inwer-kingtr·eaen van de r'Bchtspleging bepaalcl bij a1·tikel 6 van het besluit. van
27 Juni 1942. Zaalc onbepaalcl uitgesteld. ,....... 'l'weeae aagvaarcling naaat _clie
r·eclitspleging in toepassing is gebm?ht.
- Nieuwe r-echtspleging van toepassmg.

sluit van 27 Jnni 1942, in zoover het bepaalt dat de · eenige rechter ,_ aangewezen
door den eerste-v-oorzitter van het Hof
van beroep, uitspraak doet in laatsten - W anneer een vervolging .wegens misa(mleg over alle met elkander samenhan- drijf tegen artikel 5 van het besluit-'!et
geride misdrijven waarvan hij kennis van 27 October 1939 gebracllt werd vo6r
neemt, ook dan wanneer enkele van die de correctioneele rechtbank door· een dag,
misdrijven niet voorzien zijn bij de artF vaarding gegeven v66r het inwerkingtrekelen '5 8 of 9 van het besluit-wet van den van de rechtspleging, die voorzien
27_ October 1939, gaat qe grenzen te bui- is bij artikel 6, § 2, van het besluit van
ten van de· wet van 7 September 1L39, 27 Juni 1942 en de rechtbank de behanwaarbij am! den Koning buitengewone deling van de zaak onbepaald heeft uitmachten worden verleend, alsook die van gestelcl, en wanneer de beklaagde opde overdracht van machten verleend aan nieuw werd geclagvaard na het in toepasde secretarissen:generaal der ministeries sing treclen van deze rechtspleging, dan
bij artikel 5 der wet van 10 Mei 1940.
moet deze rechtspleging worden g·evolgd.
24 Maart 1943..
64 · (Besl. van 27 Juni 19~2, wijzigend en aanvullend het besluit-wet van 27 October
31. - Beslttit van 27 J·uni 1942. 1939, art. 6, § 2, en art. 9.)
Ophejfing van het bemep. .;____ Bepaling
/ 76
31 Maart 1943.
en/eel van toepassing op de belclaagden
die v66·r het vonnisgm·echt worden geb!'acht meer dan tien dagen na 22 Juli
1942- - Artikel 6, § 2, van het besluit van

KR.ACHT VAN HET GEWIJSDE.
Zie

27 Juni 1942, )uidens hetwelk de correc-

tioneele rechtbank, samengesteld uit een
door den eerste-voorzitter van het Hof
van· beroep aangewezen re(.!hter, in laatsten . aanleg uitspraak doet over de hem
ter kennis opgedragen misdrijven, is
slechts van _toepassing~ op de beklaagden
die v66r het vonnisgerecht werden gebracllt, door rechtstreeksche dagvaarding
of door dagvaarding na beschikking tot
verwijzing, meer dan tien clagen na

GEWIJSDE.

L
LAND LOOPER.IJ.
1. - Bijloope1· van publielce vr·o·uwe_-n.
- Stelling te1· beschikking van ae r·egeeTing. - Beslissing van de con·ection~ele
1·echtban k. Voorziening ontv-anl.-elijk.

-

De bijlooper van publieke vrouwen,

''/

:\1FJDJQPLICH'riGI-H~ID.

\lie. bij IJc:o;li>;sing; Yan de conectioneele
rechtbank tcr bescllikking iR g;eRteld van
<le regeering, kan zicll in ·vcriJreking voorzien tegen Lleze beslissing.
25 Augnstns lfi43.
1R3
2. - Bij!,ooper ·1xtn Jlltliliel<e ·vrouwcu.
- Veroordeclin.r~ tot llc lw8tcu. - Ouwetteli:il.'. - De bijloQJJer van rmulieke yron-

wen, die ter beRcllikldng van ile regcering is gestdil, kan niet· tot Lle kosten
van de reclltspleging worden veroordeelll.
25. A11gustus 1!)43.
183

MEDEPUCHTIGHEID.
Zie SnuF.

· MISDlliJF.
OI'I·:HTHEDIM:~<::o(.

Gro111l rau recht-vaanli,qill.tJ.-- Dma/.iug
omtreut hct reeht. ~ Xeemt de stra.fluwrlwirl 11iet 1ney. De dwaling om-

trent de betL;ekenis of de drnngwijrlte
van de wet, bellnlve wmmeer zij onoverwinbanr waR, neemt de strafreclltelijke
vernntwoonlelijklleid niet · Wt>g.
20 Jnnnari l!l4i:l.
!l

0
ONDEllZOEK IN STllAFZAKEN.
Zie

HECHTSPU~UING

1:\'

STHA~'ZAKEN.

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING.
Beklaar1rle uiet gelworcl. Afwc.~lg
hcitl van bcl.'l-tlfi[Jfle, · Iii] (lc nitspranJ,:
'IJWl.' l/.e -rerool'tleelillff, nict ·vnstgesteltl. Onwcttelijklleirl. ·_ Is onwettelijk !let IJe-

-vel tot onmiddellijke nnnllonding verJeeml zonder dat beklangde "'enl gehootd;
dan wnnneer 1iiet is vustgestelll dat hij
bil de uitsprank van Lle veroo~·deeling en
de vol'llering vnn llet openbtulr ministerie,
~trekkeml
tot de toepassing nm tlien
maatregtel, is nnnwezig ge\\,eeRt. ('Vet
van ~0 April 1RT4, art. :n, gewijzigd bij
tle· wet vnn \l Mei 1\l31.)
10 Mei l!l4Cl.
102

OOQLOG.
1. - \F:ettcn uan 7 Scptemliel' 19.39 en·
van 10 1llci JfJ.iO. T'cl'lcencn nict rlc
-wctoe-vc11de tnacJtt. - De wet van 7 September l!l3!l •~n die VH!l 10 :Mei l!J4(f, kennen nan den Koning of ann de secretarisscn-generanl niet de wetgevenlle mncht
toe..
JO l~ebruari HJ43.
40
2. - H'et ·van 7 SeJ)tcmlJCI' 19.39 buitcnyc-wouc macllten
~

re1·leeueurl ruw

17

Koui11g. i!nnl van rle.ze machten en
·vcrorrlellill!lCn _qenomen J.·rachtcns rle:ze
u)et. - De wet van 7 Se]1tember l!l3!l, die~

nan den Koning buitengewone · mnchten
verleent, lleeft llem niet cle wetge,'encle
mncht toegekend; de \;:rnchtens die wet
genomen besluiten zijn handelingen vnn
tle uitvoerencle. mncht; het zijn g·e•-'11
wetten.
27 .Jmmnl'i .1!l43..
14
3. - 0-wrtlracht van macht.c-n (wet van
10 Jlei J!J-)0, nrt. 5). - 8ecreta-rissen-[!Cncraal rlc1· ·ministe·l'ics. B~titenqewone
-'lllliCltteu verlccntl (Uin rlen Kon-iu:q doo1·
de wet ran 7 Scpteniber 1939. - Gcliruilv ·
van tle.<·e machtcn (lOol' de secret(tl'isseuDe secre!JCncrrwl. Yoonvaa.-nlen.·. -

M

Zie

OOHLOG.

itcn

tnrissen-generaal van de ministeries, samen ber:uulslngend, kunnen, krnclltens
de hun door artikel 5 vnn de wet vtm
10 ::\lei 1!l40 opgedragen inachtep1 en bin~
nen cle verken vim cleze mnchten, cle bevoeg<lheden uitoefenen, die cle wet vnn
7 Sevtember 1!l3!l toekent .ann den Koning
en t!Hn lle in ruall vereenigde ministers.
27 'Jnnuari 1943.
· 14
4. - TVct. vnn 7 BCJJtcinlwr. 19.39. rerlwrl ric rechterlijl.:c Ol'[fnnisa.Ue, de
licuocmlheir/., clen vonn OJJ tle werkillff
der rechtlinnlwn te wij.~··if!en. - Draar1:
wi.irlfe. - De wet van 7 September. l!l39

lnf.lt ,niet toe de rechterlijke inrichting,
noch de bevoegdheid, noch den vorm of
de werking vnn de rechtbanken te 'wijzigen; zij slnit daarcldor ecllter niet uit
cle · mncht om, ter vollecliging vnn een
maatregel strekkend tot !let bereiken vnn
een Ll~r tloor llaar bepnnlde doelehideri,
hesluiten te nemen, die tijdelijk, betreffende' .een bepnald punt, de lleerschende
wetgeving nanvulleri of nnn deze wetgeving een lwofdzakelijk- tijdelijke wijziging nnnhrengen voor een bij een bi.izomlere wet voorziene soort rech tsznken.
27 .Jnnunri l!l43.
14
.S. - O;rcrtlracht -van macht.en. - Sccrctru·isscn-qene·rnal van tle ministe'l'ics.
- "llantref!.el hou.rlmuz. oiJheffin.rJ vnn .flr'mermten en voorsch1'i:i·renrl · rlat rle sclleJICrHJn uw: cen genwente V(t-n ·1·echts-werw
met tle;zelf(/e hoe(la.n-ighei(l zulle-n be/deed
zijn op Wltlere rJcrleelten van het [J·ronrlMnat·regel (l-ie tle , ,qevcsti[Jrl<e
fJCbierl. politiel.'e orrle wijzigt en een mmullicf!ill.sel van rle f1C-mcentcli.il•e wetocviuu. mi.~
l.'ent. - JJ.rwt1·egcl rUe rle (loo1· tle wet
rnn .lO Jli'i 1940 Ot'el'[!erlragen mrwht o·ver.scllri.irlt. - De wet van 10 'l'l'lei i!l40, be-.

treffemle · <le overdrncllt vnn mncllten in
oorlogstijrl, maclltigt niet den secretarisgeneranl Ynn een mii1isterie om, g·ednrencle cle hezetting ·van l!et gronclgebie<l,
een mnntregel te nemen clie, door de Oll"
hefting van een gemeente,. cle in het land
gevestigde politieke orcle wijzigt, of eli(',
tloor te hepnlen dnt de schepencn, welke

J8

OORLOG.

toestand. van znlken aard dat, gednrende
de bezetting van het grondgebied, de organen van de aangehechte gemeente in
de materieele onmogelijkheicl verkeeren
om een door hen v66r een rechtbank ingesteltle rechtspleging te vervolgen en dat
aileen de organen nm de gemeente, bij ·
.welke cle aanlwchting is geschiecl, in
staat_ zijn om tle venlediging van de b<'6. - Ovcnlntcht ran machtcn. - Sc- lnngen der aangehechte gemeente waar te
crctwl"isscu-ycnental ran de 1nhl'istcries.
uemen voor rekening van deze.
- iltl£wtrcyel 1Ue upheffiny ·wn ycm .eentcn
Daaruit volgt dat de tweede gemeente
tot rwvoly heett en ~V(t(t'l'bij ·wordt bcdoor de Belgisclle rechtbanken kan worsehn.~t d(tt 1le sehepenen v1tn eon yemeente
den aangen,pmen om in de rechtsvleging
·vnn reehts.wege bekleed worden met die
tusscllen te komen ten ei11cle voor de orhocd£tniyheid over nnde'l'e gecleelte·i~ r1m
ganen van de eerste gemeente en voor rehet fJ'I'OudyelJiecl. - illuatregel 1lie 1le yekening van deze, de ingestelcle reclltsplevesU{Ide JJOl-itieke onle wijz·iyt en een · ging te vervolgen.
y romlbc[Jiitsel v1m de ye-meenteUj T.;e wetIndien de n)orziening _wordt verworpeu,
ye·viny miskent. - .111£utt'l'e[!el tUe tle bij
worden de kosten van het geding in verllc wet van 10 M ei 1940 vl;!l'le~<ncle upclmeht
breking ten lnste gelegd van de gemeente
te bu-itcn (Juut. - De wen van 10 Jl.fei 1940,
die de rechtspleging heeft ingesteld.
betreffende .de overdracht van machten
1 Februari en 25 Augustus 1!J43. 22, 186
in oorlogstijd, laat den secretaris-gene8. - Trwr;aur; tot lwteelrlc f/'1'01/llstukraal van een ministerie niet toe, g~du
ken eu 1:elrlweyeu. --stnifbcpaUnyen. rende de bezetting van het grondgebiecl,
mantrcgclen te treffen die, door de ophef- Wettelijklicid. - In zoover llet den toe:ting van gemeenten, de in het land geves- gang tot de beteelde gromlstukken en de
tigde volitieke orde wijv.igen, of die, door veldwegen regelt, en iu 7.nover het corvoor te schrijven dat de clooi· de kiezers rectioneele sh·affen stelt tegen de overvan een gemeente tot gemeentelijke afge~ trecling van die regeling, is llet beslnit
vaardigden aangewezen schepenen van van 25 .Juni 1942, genomeu door de secrerechtswege met .dezelfde hoedanigheid zul- tarissen-genernal ·van de ministeries van
len bekleed zijn op andere gedeelten van binnenlandsche zakeu en volksgezondheid,
van landbouw en voedselvoorziening, wet~let grondgebied, strijdig zijn met een
gl'ondbeginsel van de gemeentelijke wet- telijk.
2.'-l J uli 1943.
1 GH
geving .
. 25 Augustus 1943.
186
9. - Misllrijf te{len het bes/1/.it flat d.en
7. - Besl·uit 1:an eon sccretwl"is-yene- toeyany tot tie beteellle fJI'OJulstukT,en en
als gemeelitelijke afgevaardigden door de
kiezers van een gemeente werden aangewezen, van rechtswege bekleed :zullen zijn
met dezelfde hoedanigheid op andere gedeelten van het grondgebied, in strijd is
met een grondbeginsel van de gemeentelijke wetgeving .
. 1 I!'ebruuri 1943:
22

nwl ·wua·rb'ij hat {I'I'Orulr!eb·iell ·van een flemeente awn llat vctn een wnclere yemeente
wonlt [Jeheeht. ~ Beslwit dat de g·renzen
v£tn 1le b'ij de wet van 10 111ei 1940 verleencle op£l-racht te b·uiten yaat. - V erorllenln{l van lle bezettende inltcht roorschr'ijveull dat lle beschilcld·nyen van 1Ut
lJCslwit moeten worden toegepast. Gevol{len van llezen bezett-i-rt[/8'1'/Uutfreyel ten
ltctnzlen ·van de rechtsplegin[Jen 1Ue lloor
lle yemecnte, wier [!'I'Ondyebiell werd uungelwcht, zijn ·in{lestelll. Wanneer cle

bezettende macht, steunend op. artikel 43
v.an llet reglement gevoegd bij de overeenkomst van den Haag, van 1.8 October
1907, beveelt dat moeten toegepast worden
de maatregelen, die de secretaris-genel'aal van een ministerie, buiten de grenzen
van de hem door de Belgische wet vei'leende machtsoverdracllt, heeft genomen,
maatregelen waardoor het gebied ·van een
gemeente gehecllt wordt aan dat van een
andere gemeente, de organen van de aangehechte gemeente ontbonden worden verklaanl en tot haar grondgebied de bevoegdheid der organen van dev.e andere
gemeente wordt uitgebreid, {lan schept
die lJezettingsmaatregel een .f<>itelijken

rle 'CClll·we[Jcn ·rcyelt. - Toelwnuiny va·n
de IJe•voeydhc'id aan· de poUUerechtiJanlcen.
- On·wctteU;ike bepaliny. - De bepaling
van artikel 4 van het besluit van 25 Juni

1942 houllende regeling ,·an den toegang

tot de beteelde grondstukken en de veldwegen, waarbij aan de politierechtbank
de kennisneming wordt 011gedragen van
feiten gestruft met correctioneele straffen, valt buiten de beroepswerkiaamhPden eigen nan de secretnrissen-generaal,
die ze hebbell uitgevanrcligcl, en is tler.halve onwettelijk.
28 Juli 1943.
HiS
10. - Boe'l·eu-wacht. - llcyeliny van
1le ope1schinf!CI! door de bui'{Jemeesters en
stmfbepalinf!CI!. Wettelijkhehl. In

zoover het de opeischingen regelt, die te
verriehten zijn door de burgemeesters
ten eimle de nijwillige boerenwacht aau
te vnlleil, en in zoover het correctioneele
straffen stelt tegen de overtreclingen van
die bl~palingen, is het besluit van 4 Augustus 1!J41, genomen door de secretarissengeneraal Tllll binnenlanclsche zaken en
volksgezonclheicl, van la~ldbonw eu voe<lselvoorziening, wettel(jk.
.28 Juli 1943.
170

OPENBARE ZEDENSCBENNIS. 11. - Boerenwacht. Overtred'ing
van het besluit betTeffende de opeisch'ingen door de b~wgemeeste1·s. Toel.;enning van bpvoegdheid aan de poUtieJ'echtbanlv. -'--- Onwettelij lee bepaling. -

De bepaling van artikel 5 van het besluit· van 4 Augustus 1941, betreffende
de opeischingen te doen door de burgemeesters ten einde de vrijwillige boerenwacht aan te vullen, waarbij de kennisneming van feiten gestraft met correctioneele st~affen aan c1e politierechtbank
wordt opgedragen, valt buiten de beroepswerkzaamheid eigen aan de secretarissengeneraal die ze hebben uitgevaardigd, en
is Llerhalve onwettelijk.
28 Jull1943.
170
12. - Besluit van 16 Novembe·r 194.'!

OYEREENKOi\IST.

·19

1943. (BesL van 19 Maart 1943, art. 2,
al. 2.)
4 October 1943.
200
14. - Beslltit van 1 Alt,qlt8tlt8 1940,
hottdencle schoTs'i?tg van de verja1·ingsterrnijnen der ]J7tbUe7ce vonlering ten aanzien van misd1·ij'ven gezJleegcl aooT personen die zich bniten het g1'0ndaebied van
het Rijk bevonden, na 9 1J1ei 1940.- Dmt1·
van de schorsing. -Bet besluit van1 Au-

gustus 1940, houdende schorsing van de
termijnen ·der verjaring van de publieke
vordering betreffende misdrijven gepleegd
door personen cUe zich buiten het grondgebied van BelgH~ bevonden na 9 Mei 1940,
is gesteund op de vermoede onmogelijkheicl de vrije· verclediging van · beklaagde
voor te dragen, om reden van zijn afwelJetreffende de be-uoegdheid van- de m'ilizigheid ; indien geen anl1ere hindernis tot
tain; g·echtbanlcen, ~vijzigend a1·tikel 1 van
berechting van den dader dan ·zijn afwehet besl·uit van 18 November 1940. - Wijzigheid uit het land bestaat en c1eze beziging die geen invloecl ltitoejent op de zalemmering verdwijnt doordat llij in het
ken waarin een .vonnis ten g1·onde, in eerRijk terugkeert v66r het einde van den ·
sten aanleg, wenl 1tifgesp1'0ken onder de, oorlog, dan herneemt de verjaring van de
hee1·schappij van het an(le1·e besluit. publieke vordering haren loop.
De wijziging aan artikel 1 van het be11 October 1943.
211
sluit van 113 November 1940, betreffende
de bevoegdheid van de militaire rechtOPENBAilE ZEDENSCHENNIS.
banken, gebracht door artikel 1 van ilet
Ferlcoop en verspreiding vmt onzedebesluit van 16 November 1942, dat tijdelijk de. uitoeferiing van de bevoegdheid lijke prenten. ~ Openbaarheid niet ve1·yan de militaire rechtbanken opdraagt eischt. - De openbaarheicl is geen weaau de « gewone ll jurisdicties, en niet zenlijke vereiscllte tot !let bestaan van
meer alleen a an de met drie rech ters zete- het wanbedrijf van verkoop of verspreilende correctioneele rechtbanken, en, in ding van onzedelijke vrenten. (Strafwb.,
JJeroep, aan de correctioneele ka~ers van art. 381!, al. 1.) .
17 Mei 1943.
117
llet Bof van beroep, heeft geenerlei ge. volg ten aanzien van de berechting c1er
zaken waarin e(m uitspraak ten gronde, OUDEilLIJKE MACHT.
in eersten aanleg, verleend wen1 onder
BewaTing V(tn de Mn(leren. Recht
de heerschappij nm het eerstvermelde
van bezoelc. - Deel vwn het recht van
besluit.
G Januari 1943.
3 bewaring. - Bet recllt van bezoek ten
aanzien van een kind is een onclercleel
13. - Besluit van 19 Maa1·t 1943 holt- van het recht v_an bewaring .
.clencl wijziging van het besluit van 18 Noc
7 April 1943.
81!
vember 1940 betreffende cle bevoegdheden
·van de milit(til'e ge1·echten, gewijzigd bij
IJeslnit van 16 No1.:ernbe1· 1942. - Misd1·ijj
vastgesteld v66T (len 24n MaMt 1943. ,Geen vonnis ove·r de zaetlc ten g1·onde v66r
het inwe1·kingtre(lef! V(tn het besl?tit van
.19 .MaaTt 1943. - Bevoegclheicl bepaaza
bij het besluit va.n 18 Novembe1· 1940. -

Ten aanzieri van de militairen, die vervolgd worden wegens een v66r den
2.1n Maart 1943 yastgesteld misdrijf, dat
nog niet ten gronde wei·d gevonnist v66r
!let in werking treclen van het besluit
nm 19 Maart 1943, is de bevoegdheid bepaald bij het besluit van 18 November
1940, in zijn eersten tekst genomen, ook
wmmeer een beslissing van het onderzoeksgerecht de beklaagden reeds naar
een politierechtbank heeft verwezen, over.eenkomstig het besluit, van 16 November
1!J42, opgeheven bij besluit van 19 :i\1Hart

OVEilEENKOMST.
1. nkte. -

Bekrachtiging van een nietige
Stilzwijgencle ·belcmchtiging. -

De bevestiging of de bekrachtiging van
een verbintenis, die nietig was, kan volgen niet alleen uit een geschrift of uit
de vrijwillige uitvoering van 'de verbintenis, maar uit elk feit waaruit met zekerheid blijkt dat hij, cUe ze deed; llet
opzet had te bevestigen; (Bgl. Wb., artikel 1338.)
25 Februari 1943.
4G
:2.- Ferb1·eking van een overeenkomst.
-

Schatting vwn cle schade . .---, Fe1·rnogen
den 1·echter om relcen'ing te ho-nclen
met mt lle ve1·b·relving opgelcomen jeiten.

V(tn

- Bet door de verbreking van een contract veroorza akte nadeel moet niet nooc1~.

20

OVERSPEL. -

RECHTERLIJKE MACHT.

zakelijk geschat worden op den dag van
de verbreking; om cle werkelijke schade,
veroorzaakt door een voorafgaandelijk
bestaancle tekortkoming, te bepalen, kan
cle rechter rekening houclen met de feiten en omstandigheclen, die· zijn opgekomen na · de ver breking en clie a an de
Yermoeclens, welke men hem voorstelt,
alle waarschijnlijklleicl ontnemen.
1 April 1943.
·
78

OVE.QSPEL.
Echtscheilling ·i'n den loo11 van de ver·voluing. - Verval •vftn cle 1mblieke VO'I'(lering. - De overschrijving· van de beslis-

sing, clie cle echtsclleicling toestaat, op de
registers van den burgerlijken stand,
brengt llet verval mede van de publieke
yorllering · wegens overspel. (Strafwb.,
artt. 389 en 39D; Bgl. Wb., artt. 264 [kon.
llesl. nr 239 van 7 I!~ebruari 1936] en 266bis
lwet van 14 December 1935, art. 7].)
28 J uni 1943.
149

OVE.QT.QEDINGEN.
1. - Lanflelijk Wetback. - Die,ren
Inten.lootJen op een anclers eigenllom. , BC[J'I"i1J. - Overtreeclt artikel 88, 3°, van

het Landelijk Wetboek, hij clie zijn vee
of gevogelte laat ronclloopen op een stuk
groncl, clat zijn eigenclom is, maar waarvan het genot aan een ander behoort.
(Landelijk Wetb., art. 88, 3°.)
14 April 1943.
86

2. ---;; LanlleUjlc wetboek. - Overgang
ove1· een 11ri·vaten weg. - Slechts 1wivate
weg ove·r een gefleelte van zijn b1·eellte.
---, O·vergang over flit gecleelte. Kan
overt·refl·ing 1titmalcen. De bij artikel 87, 8°, van het Lanclelijk Wetboek
yoorziene overtreding vereischt niet clat
de weg private eigenclom weze over gelleel zijn breeclte : het recht om te gaan
over een gecleelte van zijn breeclte, cliG
publiek is, brengt niet het recht mecle
om het overig·e gecleelte te gebruiken,
clat private eigenclom is.
31 Niaart 1943.
77

p
POLITIE VAN DEN KOOPHANDEL.
Zie

KOOPHANDEL-KOOPMAN.

R
.QECHTE.QLIJKE IN.QICHTING.
1. - Rechtbanlcen. - Kame,rs met een
rechter of met llrie 1'CchteTs. - Betrett
niet de bevoegflhe,ifl. - De vraag of een

vervolging· moet gebracht worden voor
een kamer van de correctioneele rechtbank samengestelcl nit een rechter of
v66r een kamer van clezelfcle rechtbank
samengesteld uit clrie rechters betreft
geenszins cle bevoegdheicl:
3 Maart en 20 Mei 1943.
49, 131
2. - St'l'(tjzalcen. - Vonnis yewezmb
lloo1· rechters llie niet ov al de. terechtz'itUngen aanwe.z·ig iowren. ~ NieUgheifl
vwn het 1Jonn·is, ·mawr niet Vltn de gelieele
·rechtspleging. Artikel 7 van cle wet

van 20 April1810 verklaart nietig het von-'
nis gewezen door rechters clie niet op al
cle terechtzittingen voor de behancleling
van cle zaak teg·enwoorclig· waren; het verklaart niet nietig· cle geheele g·evolgcle
rechtspleging.
17 Mei 1943.
113
3. - Oo·!Tectioneele rechtbank. - Arnbt
van het ovenbUlW min·iste1··ie wltargenomen floo·1' s·ttbstit·tmt-1J1'0Cttrewr lles Konings bij een ltnllere Techtbanlc. - Oorlogsf'ijll. - Opllnwht gegeven floor proctwe·nr generaal 011 U'I'Onll van lle wet
vnn 5 Malt1't 1935. - Regelmatig samengestellle 1'echt1mnlc. ~ In oorlog·stijcl

worclt het ambt van het openbaar ministerie regelmatig waargenomen bij de correctioneele rechtbank cloor clen substitnutprocureur des ·Konings bij een andere
rechtbank, welke magistraat opclracht
daartoe heeft ontvangen van den procureur generaal bij het Hof van beroep
overeenk~mstig artikel 1 cler wet vm~
5 :Maart 1935.
25 Augustus 1943.
180 ·
. ~4. - Ovenbaar ministerie.
Burge1·l'tjlce zalcen. - OptTeflenfl als hootaparUj
in een pesch'il en als gevoegfle 11artij ·in:
een anfler gesch>il. Vm·flm·ing ·in het
ee1·ste gesch'il. - Aflvies in het tweefle ..

,
Wanneer het openbaar ministerie
hoofclpartij is in een geschil en gevoegcle.
partij in een ancler geschil, tegelijk aan
cle beoorcleeling van clenze1fclen rechter
onclerworpen, clan cloet het wettelijk zijn
vorcleringen in het eerste geschil en g·eeft
het zijn aclvies in het tweede geschil.
7 October 1943.
203,

JlECHTE!lLIJKE MACHT.
1. Bevoegllhe·ill. Beslttiten ge-·
stennll 011 lle wet van 7 September 19.39.
- Oontr6Ie wit te oetenen lloo1· ae 1'echterlijke mltcht. - De wet van 7 Septem-

ber 1939, cloor te bepalen clat de door hanr
bedoelde maatregelen « wetskraclltig ,,
zijn, heeft, bij afwijking van attikel 107
van cle Gronclwet, aan cle rechterlijke
macht het onclerzoek onttrokken naar de
overeenstemming van clie maatregelen
met de Grondwet en andere wetten behalve nochtans cle wet van 7 Septe{nber
1939; cle Hoven en rechtbanken moeten

REOHTSPLEG. IN BURG. ZAKEN.- REOHTSPLEG. IN STRAFZAKEN.
zich er toe bepalen na te gaan of de op
grond van deze wet uitgevaardigde besluiten g·enomen werden in den door haar
voorgeschreven vorm en vallen binnen de
grenzen van die wet, zooals- die grenzen
werden bepaald hetzij door haar uitclrukkelijken tekst, hetzij door clen geest
waardoor zij werd ingegeven,' en namelijk of zij niet strijdig zijn met een
plicht, die de burgers moeten vervullen.
De· beoordeeling van de overige elementen van de wettelijkheid komt eerst en
vooral toe aan het geweten van de overheid, die den maatregel onder haar verantwoordelijkheid genomen heeft, en ten
slotte aan de wettige souvereine macht.
27 Januari 1943.
·
14
2. - Bevoegdheid . ...- Besl!tit van cle
secretarissen-generaal genomen k1·achtens
cle wet van 10 Mei 1940. - BeooTcleeling
van hun nooclzal.;elijkheicl en hun szJOecl~
eischenclen aarcl. Rechterlijke macht
niet bevoegcl. - De noodzakelijkheicl en

de spoedeischende aard van een besluit,
genomen door de secretarissen-generaal
der ministeries, krachtens de wet van
10 Mei 1940, inclien zij werden vastgesteld door het besluit en niet worden tegengesproken ·door den tekst er van, ontsnappen aan de controle van de Hoven
en rechtbanken.
10 Februari 1943.
40
3. - Bevoegclheicl. - Beoollleeling vcm
cle ~titvoeTencle macht, aangaande de wettelijlcheid van haar besl·ttiten, b'inclt cle
rechte1·lijke macht niet. Het oordeel

door de uitvoerende macht gegeven over
de geldigheid of de nietigheid harer besluiten, bindt de Hoven en rechtbanken
niet.
10 Februari 1943.
40

4. - Bevoegclhe·icl. - Beoordeel{ng van
cle gelcligheid aer beslwiten door ~t'itvoe
I'Cnde macht. Hinclt niet de ·rechterlijlce macht. ~ De beoordeeling van de
gelcligheid of de nietigheid der besluiten
door de uitvoerende macht bindt niet de
hoven en rechtbanken. '
5 Juli 1943.
157

"RECHTSPLEGING IN BURGE"RLIJKE ZAKEN.
Zie

BEVOEGDHEID EN AANLEG.

1. - Ondeelbaarheid. - Vo1·dering ingesteld tegen twee echtgenooten maa1·
slechts betrelclcing hebbencl tot den man.
- Geding niet oncleelbaar onde1· de veTweenlers. -· Uitsluiting van de m·o1tw
in het geding in vm·bt·elcing. Brengt
niet de ~titsluiting mede van clen man. De rechtsvordering er toe strekkend te
cloen beslissen dat een tegen een gehuwde
vrouw uitgesproken veroordeeling kan
ten uitvoer gelegd worden op de goederen

21

van de gemeenschap betreft enkel den
man; zelfs ingesteld tegen de twee echtgenooten is zij tusschen deze niet ondeelbaar. Bijgevolg brengt de uitsluiting van
de vrouw uit het geding in verbreking
niet de uitsluiting mede van den man.
21 Januari 1943.
12
2. - Burgi31'lijlce zaken. - Wanneer
een zaak in stcwt van w·ijzen ·is. - Luidens artikel 343 van het W etboek van
Burgerlijke rechtsvordering, is de zaak
in staat van Wijzen en kan cle rechter uitspraak cloen over den grond, wanneer
iedere partij ter terech tzi tting heeft geconcludeerd over den grond, of werd aangemaand om zulks te doen.
·wanneer eene partij slechts onvolledig
antwoonl gaf op clen ·eisch van zijn tegenstrever, verhinclert zulks niet dat cle
zaak in staat van wijzen is, zooclra die
pm·tij regelmatig werd aangemaand om
op den eisch te antwoorden.
29 April 1943.
91
3. ~ B·ttl'geTlijlce zaken.
A1'1'est
waarb·ij veroo·rcleeling WO'I"clt ~titgespi'Oken
en ter zeljde1· Ujcl aan pa·rUjen wonlt be·volen ~tUlegg·ing te vm·st1·elcken aangaancle
een p·ttnt clat zij niet •volcloencle haclclen
A;Test houdencl flat cle
ozJgehelclerd. 'lt-itspmak ·in aanwezigheid van de ple'itbezot·gers zal gelden als beteeken·i'ng. U'itspmak cl·ie moet gelden als beteeke~
ning alleen ten aanz·ien van de tentbitvoerlegging van de1J- bevolen maat1·egel van
eeltVO'!tdig onderzoelc, W anneer een
arrest, waarbij veroordeelingen worden
uitgesproken eri terzelfder tijd aan partijen worclt bevolen nadere, uitleggingen
te verschaffen nopens een door hen niet
volcloencle opgehelclerd punt, vermeldt dat
de uitspraak gedaan in tegenwoordigheid
van de pleitbezorgers zal gelden als beteekening, moet men zulks · begrijpen in
dezen zin dat slechts voor de tenuitvoerleggfng van het gecleelte der beslissing,
hetwelk een · maatreg·el van eenvoudig
onderzoek behelst, de uitspraak als beteekening zal gelden. (Wetb. van Burgerlijke Rechtsv., artt. 147 en 148 [kon.
besl. nr 300, van 30 Maart 1936, art. 7].)
25 Maart 1943.
68

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN.
Zie

AsSISEN,
BEVOEGDHEID EN AANLEG,
BEWIJS, ·REGELING VAN RECHTSGEBIED,
TALEN, VERZET, VONNISSEN EN ARRESTEN.

HOOFDSTUK I.
VOORONDERZOEK, RAADKAMER.
INBESCHULDIGINGSTELLING.

1. - Aang·ijte van een m·isd;·ijf bij het
tJarlcet dam· fle adminlistl'atieve 1'echtsmacht. Gevolg. In zaken waarin

STRAFZAKEN.
SEN.- REGELING VAN RECHTSGEBIED.

nw verslag door een van de rechters
worden gedaan.
1 Augustus 1943.
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voegd was om van deze misdaad kennis
te nemen, dan ontstaat uit deze beslissingen een negatief conflict van jurisdictie
!!11 bestaat er grond tot regeling van het
rechtsgebied.
6 Januari 1943.
3
3. - f:Jtt·atzaken. - Tot de bevoegdheid
van de militait·e t·echtbat;tken beho01·encle
rnisclaacl ve1·wezen naur cle correctioneele
t·echtbunlc, op gt·oncl van het besluit vun
18 Novernbet· 1940. - Conflict tusschen clebeschilclcing tot verwijzing en een unest
vun onbevoegclverlclut·ing vun het Hot vun
bemep. Onclet·zoek door het Hot te
doen. - vVanneer een arrest van het Hof

van beroep verklaard heeft dat de correctioneele rechtbank onbevoegd was om
kennis te nemen van .een misdaad, naar
deze rechtbank verwezen door de raaclkamer, bij toepassing van het besluit van
18 November 1940, genomen door den secretaris-generaal van het ministerie van
justitie, betreffende de bevoegdheid van
de milltaire rechtbanken, onderzoekt het
Hof, om het rechtsgebied te regelen, of
het feit tot de bevoegclheid behoorde van
de militaire rechtbanken, of artikel 1 van
het besluit van 18 November 1940 de kennisneming ervan opdroeg aan de correctioneele rechtbank, en of de vervolging
valt onder de toepassing van dat artikel,
niettegenstaande de wijziging die het
onderging bij besluit van 16 November 1942.
6 Januari 1943.
3
4. - Stt·etfzalcen. - Beschilclcing vun
cle raucllcurner clie, nu uunneming van verzuchtencle
omstctndigheclen,
belcluagcle
naur cle correctioneele t·echtbunlc verwijst
wegens een ·Jniscluacl. - Beschilclcing clie
een zwuut·flere benuming vun clezeltcle
teiten verwerpt. - AtTest vun onbevoegcl·verlcluring vun het Hot vun beroep, op
groncl claurvctn clctt cle te'iten cle benuming
beho01·den te ontvungen, wellce ·cloot· cle
ntct(llcumer wenl vet·wijcle?·d. - Regeling
vun t·echtsgebiecl. Wanneer de raad-

kamer, met aanneming van verzachtende
omstandigheden, een beklaagde naar de
correctioneele rechtbank heeft verwezen
wegens aanranding der eerbaarheid, zoncler gewelcl of beclreiging, op minderjarigen beneden denleeftijd van zestien jaar,
en tegelijkertijd de zwaardere benaming
van verkrachting, die aan dezelfde feiten
door het openbaar ministerie werd gegeven, heeft verworpen, en wanneer het
Hof van beroep zich onbevoegcl heeft verklaard, omdat de feiten de benaming van
verkrachting moesten ontvangen, regelt
het ·Hof van verbreking het rechtsgebied.
10 Maart 1943_.
58

:s. -

Strctfzctlcen. - Beschilclcing vctn
cle 1'etctcllcctnw1' een wunbeclt·ijt vet·wijzend
newt· cle politim·echtbunlc. - Vonnis' vun
onbevoegdverlcletring uestmtnd op het be-

;. - Heropeninu vun cle debutteit. ule1ule beoordeeling vun den t·echtet·.

Het behoort den rechter te oordeelen
naar aanleiding van bijkomende gerens in verband met het onderzoek van
zaak het gepast blijkt de heropening
1 de ' debatten te bevelen, hetzij op
o.vraag van de partij, hetzij ambtslve.
_l Augustus 1()43.
173
7. - N·iettwe m·uug.
Strctfzctlcen. (lflel van ·vet·weet· tegen pttblielce V01',..ing. V661· clen ·rechtet· in bet·oep
ngevoenl. - Is geen nieuwc vmur;. -

geen nienwe vraag het verweerm1cldel
or beklaagcle ingeroepen tegen de pu.eke vordering, ook indien dat middel
or de eerste maal worclt aangevoerd
or den rechter in beroep.
3 Maart 1943.
48
HOOFDSTUK III.
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

s. -

St·mtzulwn. -

Sttt7r1wn van een

j lcomencl onclet·zoelc bevolen doo1· open~et?' ministe1·ie. - Stztlclcen uun den bun-

3l toegevoegd nudut cle zuulc in bet·uud
enl gesteld en ulvo1·ens de _ve:oordeenu is ttitgestJt'olcen. - · Besl~ssmg ver'ijzeml 1Utet1' de best(tnfl(leelen van den
mulel. - Schending vun cle t·echten cler
enledig·ing. - Wanneer, gedurencle het

.eraad stukken van een door het openmar n~inisterie bevolen bijkomend oncler:oek aan den bundel werclen toegevoegcl,
.vorclen cle .rechten van de verclediging
,·eschonden inclien het vonnis van veroorleeling stennt op cle bestanddeelen van
[len bunclel zonder cle stukken van het
bijkomend ~nderzoek, als vreemcl aan de
clebatten, ter zijde te stellen.
7 April 1943.
81
9. - Stnttzuken. - Stztklcen, zonder
wctct1'Schuw·inu van beklctctgcle, uan den
bttnclel toeuevoegd door openbctctr ministe-r·ie. Toevoeging geschied v661' het
sluiten ·vctn de clebutten. - Mogelijlcheid
voor belcluagcle ervun lcennis te ne-men.
- Geen schendinu vun de r-echten der ve·rclecliging. - De ~eklaagde kan geen grief

· doen gelden op grond van schencling van
zijn recht van verdecliging, wannee1: het
openbaar ministerie, zonder hem te waarschuwen, aan den bundel, die aan llet
Hof van beroep is onc1erwor1Jen, den bundel van een andere reclltspleging heeft
toegevoegd, en niet gebleken is dat . die
stukken werden toegevoegcl na het slmten
van de debatten of dut de beklaagcle geen
kennis ervan heeft kunnen nemen.
6 Jannari 1943.
1

SPEL. :staan van een ve1·zwa1·ende omstandig.heid, die niet vermeld is in de beschUcking. - Omstandighe·id impliciet bedoeld
in de beschilcking. - Regeling van J'echtsgebied. - vVanneer de politierechtbank,

kennis nemend van een naar haar bij bevan de raadkamer verwezen
wanbedrijf, zich onbevoegd verklaard
heeft op grond van het bestaan van een
.omstandigheid, die in de beschikking niet
werd vermeld en die een zwaardere correctioneele straf rechtvaardigt, regelt
het Hof het rechtsgebied; ingeval de beschikking van de raadkamer deze omstancligheicl impliciet heeft becloelcl, vernietigt het Hof het vonnis van onbevoegdverklaring en verwijst het cle zaak naar
een andere rechtbank van politie.
. J.1 October 1943.
206
.sch~kking

:SPEL.

s

1. - Hazardspel. - A1·tilcel 305 van
het St-ratwetboelc. - Niet opgeheven dom·
de wet van 24 Octobe1· 1902. - De wet van

24 October 1902 op het spel heeft artikel 305 van het Strafwetboek niet opgeheven.·
·
8
20· Januari 1943.
2. - Hazardspel. - Exploitatie.
Explo-itatie wordt gestmtt zonder acht te
. slaan op de waarde van de inzetten. -

.Artikel 1 van de wet van 24 October UJ02
straft de exploitatie van hazardspel,
welke ook de waarcle weze van de inzetten.;
24 Maart 1943.
66

3. ....,. Inrichten van exploitaties van
weddenschappen op paardenwed1·ennen.
Toelating ve1·eischt en onde1·worpen
nan de voo1·wnarden van a1·tilcel 5 vwn
het. koninklijlc besl~tit van 19 J~tli 1926.
- Bepnling die niet b·uite1·t het rnnm van
nrtilcel 53, § 1, der wet van 31 Decembe1·
1925 treeclt. - De l)epalingen van arti)l:el 5, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit van 19 Juli 1926, luidens welke de
toelating om weclclenschappen op paarclenwedrennen in te rich ten en te exploi teeren
.den cluur van haar geldigheicl vermelclt,
te allen · tijcle kan herroepen worden en
wordt ingetrokken ten aanzien van hen
-die zich niet geclragen naar de wet of de
ter uitvoering van de wet genomen maatregelen, gaan niet het raam te buiten
van artikel 53, § 1, cler wet van 31 December 1925, en zijn derhalve wettelijk.
26 Juni 1943.
143

SPOOR.WEGEN.
1. - Nationale j)facttschappij cle1· Belpische spoorwegen. Statuut van het
person eel. V erminclering van het · be-

STRAF.
d1·ag cler pensioenen. loopencle pensioenen. -

25
Toepassing op de
Onwettelijlcheid .

- De wijzigfngen gebracht aan het statuut van het personeel van de Nationale
Maatschappij cler Belgische spoorwegen,
wat betreft het regime der pensioenen,
kunnen aan · de agenten, wier recht op
pensioen reeds opengevanen was, niet de
voordeelen ontnemen, die hun door het
toen heerschend statuut :wercl toegekend
voor het geval dat zij op rust giligen.
(Wet van 23 Juli 1926, art. 13.)
20 Mei 1943.
·
118
2. - Nationale Maatschappij de1· Belgische spoo·rwegen.
Gepen,sionee1·de
agenten. - Geen 1·echt op de vermeerde1"ing van pensioen dam· den Staat nan zijn
agenten toegekend. De pensioentrek-

kende agenten van de Nationale · Maatschappij der Belgische spoorwegen zijn
niet gerechtigcl te vorderen clat hun pensioen zou wm:clen vermeer(lerd in de mate
als zulks geschiedde voor de pensioenen
van de agenten van den Staat.'
118
20 Mei 1943.

STR.AF.
1. - Mecleplichtigheid. - Wanbed1·ijf.
· - Strat d.ie de tivee· cienlen niet ove1·sclwijdt van die wellce op de daders toepasselijlc is. - Berelcening van de straf.

- Door de woorden << twee derden· van de
straf welke· op hen zou toegepast worden
inclien zij de da:tlers van clat wanbedrijf
waren >>, in alinea 2 van artikel 69 van
het Str-afwetboek, moeten worden verstaan de twee clerden van het maximum
van de straf voorzien tegen de duelers
van het wanbedrijf.
25 Augustus 1943. ·
182
2. - Ideeele samenloop van misdJ·ijven. - Bij OlJVolging gepleegde misd1"ijven, cl'ie slechts een enkd feit vo1·men.
- Nieuwe en st1·engere wet, in wm·king
get·reden na de ee1·ste misd1·ijven, maa1·
v661· het laatste misdTijf. - Toepassin[J
van de straf gesteld in. de nie~twe wet. -

Wanneer meer misclrijven zich vermengen en, op grond claarvan, aanleiding geven tot de toepassing van een enkele
straf, en wanneer de wet, onder wier
heerschappij cle eerste van die misclrijven wercl gepleegd, mincler streng is daR
de wet clie heerschte ten tijde van het
laatste misdrijf, moet de straf, die in
laatstbecloelde wet is gesteld, worden toege]mst. (Strafwb., l.lrtt. 2 en 65.)
· 27 Januari 1943.
14
3. - Misd1·ijven. ~ Hot van beroep
beslissend dat verschitlende misd1'ijven
voo1·tvloeien uit hetzelfde misdadig opzet.
- Z1vaarste strat alleen van toepassing.

- Wanneer het Hof van beroep, kennis
nemend van verschillencle misdrijven,

VERBREKIN G.
~de

veToorzaakt cloo·r het gezaak. Ve1'8ch'illende berle zaak. - Ver1Jl'ichting van
ten aanzien van benadeelde.
ng cle geheele schade te vm·ijdnt,ge van cle bewctkers on-

1eer pen;onen kunnen de be>en van dezelfde zaak : in~·ek, die deze zaak heeft, aan
chade veroorzaakr, is ieder
de bewaking er van heeft
t vergoecling van cle geheele
,s den benacleelde, behoudens
n elkander. (Burgerl. Wetb.,
1.)

L943.

68

veroor,zaakt door het gezctak. - Ver·schillende bewatn een tegelij lc eigenaa1' is.
~ade

,e kan de bewaking van een
tegelijk met den eigenaar,
n verantwoorclelijk zijn voor
reroorzaakt door het gebrek
heeft. (B,urg. W,etb., art. 1384,,
L

1943.

68

1/,acle ver·oorzaakt do01· het gezaak. - ATrest wawrbij een
j voor· wate,rverdeeling wonlt
als bewaakster· van de waoaaTin een gebrek bestond. ij betwist dat zij de bewaking
ttede,id·ing heeft. An·est
p de omstandigheclen waantit
>lgt dat zij bewaakste1· is. -

- Geeft niet de feitelijke
!den op, waaruit volgeri zou,
at een maatschappij voor verwater de bewaking heeft van
icling en verantwoordelijk is
ade veroorzaakt cloor het ge~ zaak, het arrest dat er zich
vast te stellen dat de maatwaterleiding heeft, aangelegcl
lleeft op zicll genomen om de
van water aan de inwoners
ileente te verzekeren en om de
~·sbuizen te onderllouclen en te
wanneer uit de besiissing
de gemeente eigenares is gel, de waterleiding en dat cle
ij zicll voorstelcle, zonder dat
'll1Sie desaangaande wercl g'ells de aangestelde van de ge>r de vercleeling van water,
tlerlloud en de llerstelling van
!idingsbuizen. (Burg. Wetb.,
l. 1.)
1943.

68

Jhade te schatten doo1· 1·echter.
". - j]ftmteenheicl clie wettelijk
)f oogenblik van cle schatUng.

bedrag van de schaclevergoeatten moet de rechter gebruik
1 de wettelijke munteenheid

zooals zij bepaald is ten tijde dat hij
uitspraak cloet.
17 Februari 1943.
41
13. - Schacle wier oorzaak haa1· gevolgen in cle toelcomst voo1·tzet, - Onmicldellijke schatting mogelijlc. Her·stet
kan cl00'/" clen 1'echtcr· W01'clen bcvolen. -

Ret herstel van een toekomstige schade,
die cle zekere voortzetting is van een tegenwoordigen toestand, kan door den
rechter worden bevolen, wanneer die
schade vatbaar is voor onmiddellijke
schatting.
17 Mei 1943.
109

14. - Schatting van de schadc, clo01·
cle schnkl van ecn cleTcle toegcb1"acht aan
een geb01tw. - Onderzoe/.; naar hctgcen
de eigenaar zal moctcn ~titgcven om hct
gcbo·uw in staat tc stcllen OlJ hct oogenbUic wncwop hij ae wcrken zal k~mncn
witvoc1·en. - In aanrnc'l'lciny wonlt genumen clat clit oogenblilc wenl ~titgestelcl tot
het eincle ,van het gerl,ing omdat de dadc1·
van de on1·cchtmatige clactd zijn ve1·antwoor·delijlchcid heeft betw,isL W ettelijkheicl. - Elen juiste toepassing van de
wet, wordt gedaan door den recllter die,
bij cle schattirig van de schade veroorzaakt aan een g·ebouw door de schuld van
een derde, rekening houclt met hetgeen de
eigenaar zal moeten uitgeven om het gebouw in staat te stellen op het oogenblik
dat hij de werken zal kunnen aanvangen
en er bijvoegt clat men het den eigenaar
niet als grief kan aanrekenen het eincle
van het geding te hebben afgewacht alvorens zich aan het werk te stellen, daar
de dader van de onrech tmatige handeling
zijn verantwoordelijkheicl betwistte.
25 Maart 1943.
68
15 . .- Ve1·goeclencle interesten. - Vertrekpunt. - Binclenrle beoonleeling cloor
den rechte·r. - In zake van bt1iten over-

eenkomst ontstane verantwoorclelijkheicl
bepaalt de rechter bindencl het vertrekpunt voor de berekening van de interesten
die van vergoedenclen aard zijn.
17 Mei 1943.
109
16. - Vergoeclencle interesten. - Ve1·trekptmt. - Binaende beoonleeling ,door
clen 1·echte1·, - In zaken van verantwoor-

delijkheid, clie zonder overeenkomst is
ontstaan, bepaalt cle rechter op bindende
wijze het tijdpunt van waar de interesten
van vergoedenclen aarcl aanvangen te loopen. (Bg·L Wb., artt. 1382 en 1153.)
12 Juli 1943.
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VE'QBR.EKING.
Zie

REGELING VAN RECHTSGEBIED,
.SEN EN AR:RES'l'EN.

VONNIS-

1. - Strntzalcen. - Voomiening vctn
beschulcligcle tegen het cwr·est van veroor·deeling. - Schorst niet het berechten van

?ing. - Alcte van
cen ancle1·e taal
:en beslissing. -

le akte van voorderlandsche taal
,en beslissing ge~
1sche taaL (Wet
~7 en 40.)
132

invr,ijheiastell-ing
w. - Beklaagcle
uer-toon van 'een
~ ft?Test van veret ontvankelijk.

met het oog op
rdt gehouden op
3Uitenland geweling, is niet ontraadkamer zijn
lling te vragen.
artt. 3 en 5.)
122

~en;alsching van
gebTuik van nagels. Misclrijn 196 en 197 V(tn

n,amaking of vervan
van 9 November
leringskaart, en
aakte of verval~ls, gepleegd met
,et' het oogmerk
' misclaad uit van
n en gebruik er
ikelen 196 en 197
~stancldeelen

207
3n ander persoon

· Gebntik op de
~lscher- ,qcwild en
~ijke ve1·antwoor--

_ W anneer een
;uk gebruik heeft
ls door clen vervoorzien, is deze
ordelijk voor dit
~r de derde heeft
~g met den vert het stuk valsch
5

VlDRJARING IN STRAFZAKEN.- VERKEER.
verbreking een grief voor te brengen, gestetind op de onregelmatigheid van de
rechtspleging 'v66r de raadkamer, die de
handhaving van . de hechtenis lweft bevolen, dan wanneer hij cla t middel heeft
aangevoenl v66r de kamer van inbeschulcligingstelling en cleze, uitspraak doende
op het beroep van den beklaagde, regelmatig het behoucl van de hechtenis heeft
bevolen.
26 Juni 1943.
148

-de vordering van de b1i1'geTlijlce partij.

- In strafzaken schorst de voorziening
van den beschulcligde tegen het arrest
van veroorcleeling niet het berechten van
ct:le vordering der burgerlijke partij.
11 Augustus 1943.
174
2. ~ Beslissingen waartegen men zich
· Jean voorzien. An·est van de kame1·
van· in/Jeschuldigingstening waarbij het
ve1·zet van beklaagde tegen een beschikking tot ve'l'wijzing niet ontvankelijlc
wordt verklaa1·d. - Beslissing geen !titspraalc doende over een betwisting betreffende de bevoegdheid. - Voo1·ziening
-voo1· einclbeslissing ., - Niet ontvankelijlc.

VEIUAIUNG IN STR.AFZAKEN.
1. - Valschheid en gebruilc. -· Verja1·ing ten nnnzien vnn den ve1·valscher.
- Begint slechts te loopen te 1·elcenen van
cle laatste clnad van gebntilc. ..:_ De ver-

- Is niet ontvankelijk de voorziening
ingesteld v66r de eindbeslissing tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder over een betwisting
betreffende de bevoegdheid uitspraak te
doen, niet ontvankelijk ve1'klaart het verzet van den beklaagde tegen een beschikking van. de raadkamer, die er zich heeft
·toe beperkt hem riaar de correctioneele~·
kamer te verwijzen op grond van een
wanbedrijf. (Wetb. v. Strafv., art. 416.)
28 Juli 1943.
'
171

jaring van de publieke vordering, die
wordt uitgeoefend wegens valschheid en
verschillencle daden van gebruik van dit
valsche stuk, begint slechts te loopen,
ten aanzien van den vervalscher, te .rekenen van de laatste daad van gebruik.
(Strafwb., art. 197.)
5
13 Januari 1943.
2. - Misd1·ijven vervolgd op verzoelc
vnn het bestnu1· vnn finnncien. - Brief
wnarbij het 1Jest!t!t1' zijn advocaat ve1·zoelct de vervol,qing tegen den clndm· in
te stellen. - Zoodardge brief is geen daad
van ve1·volging. - Ter zake van misclrij-·

3. ___,. Beslissingen waartegen voo·fziening mogelijlc is. B1trge1·lijke zalcen.
- Beschilclcing in kart geding ove1· een
moe-ilijlcheid van cle temtitvoeTlegging van
een 01woe1·encl beslag. - Voo1·ziening. -

ven vervolgd op verzoek van het bestuur
van financHln is de brief, waarbij het bestuur zijn advocaat verzoekt de vervolging tegen den overtreder in te stellen,
geen daad van vervolging in den zin van
artikel 26 der wet van 17 April 1878, en
stuit derhalve niet de verjaring van de
publieke vordering.
26 Juni 1943.
143

De beschikking verleend in kort geding,
die uitspraak doet over een moeilijkheid
betreffende de tenuitvoerlegging van een
onroerend beslag, kan het voorwerp uitmaken van een voorziening in verbreking.
· 25 Maart 1943.
67
4. - Micldelen am/Jtshalve op te we1'pen. Strafzalcen. Voorzienin,q van
.br:klaa,qde. Onwettelijlcheid . die geen
nadeel toebrengt aan den eische1·. Geen middel wordt ctn~btshnlve opgewo·rpen. - Op de voorziening van beklaagde

gaat het Hof ambtshalve slechts in op de
.()ntwettelijkheden van de bestreden beslissing, die den eischer nadeel toebrengen.
12 Juli 1943.
165

5. -.Bnrgerlijlce iiinlwn. - 1l.fiddel gesteund op cle onjuiste nitleggin,q van de
JJiiddel mist
best1·eden beslissing.
grondslag in feite. Mist feitelijken
grondslag het middel gesteund op een onjuiste uitlegging van. de bestreden beslis-·
sing.
25 Maart en 12 Juli 1943.
67, 163
6. - Voo1'loopige hechtenis.
Middel
geste1tnd op onregelmatigheden in de beschilclcing van de nwdlcanwr. An·est
van de lcamer vctn inbeschuldigingstening
overeenlcomstig met .tle wet. JJiiddel
ontbloot vnn belang. - De beklaagde is

niet ontvankelijk om v66r het Hof van

VE~KEER..
1

1. - K1·uiwagens. - T'e'l'lcee1· steeds
ve·rboclen op de stoezJen. - Het verkeer

met kruiwag~ns, dat bij uitzondering
veroorloofd· is op de verhoogde bermen,
is steeds verboden op de stoepen. (Kon.
besl. van 1 Februari 1934, art. 22, gewijzigd door art. 3 van het kon. besl. van
17 Januari 1936.)
17 Februari 1943.
43
2. - Besttturde1· die voormnu hceft.
- Ontslnnt niet van de verplichting voorzicht-ig te zijn. De verkeersvoorrang

ontslaat den bestuurder, die zooclanigen
voorrang heeft, niet van de verplichting
alle voorzorgen te treffen, die door de
omstandigheden van het verkeet geboden
zijn. (:K:on. besl. van 17 Januari 1936,
art. 5.)
10 Maart 1943.
55
3. - Bmt1·tspoo·rweuen.
Koninlclijlc
beslui~ van 24 Me'i 1913. JJiaatJ'egelen
voorgeschreven doo1· nrtilcel 11, A, 3°,
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
HOOFDSTUK II.

REDE~EN

§ 1. -

VAN DE YONNISSEN EN ARRESTEN.

Redenen, gebrek aan redenen.

5. -

Stmtzctlwn. V1·cwo n'iet ontrnnT,·elijl.; ·uerklcwrcl. Geen verplichtin(J ·voor aen rechte1· o·1n cle rwiclclelen tot
stnvino te beantwoonlen. - Wanneer de

rechter een hem onderworpen vraag niet
ontvankelijk verklaart, is hij niet gehouden de tot staving van cUe vraag ingeroepen miclclelen, cUe op de ontvankelijlrheicl
geen betrekkiug hebben, te beantwoorclen.
2J Mei 1943.
122
6. St·ratzaken. BesUssill[f van
veroonleelino verrnel.clt niet cle ·wetsbepalina rlie de strat stelt. Beslissing
n'iet ·wettelijJ.; omkleea met r·eaenen -in
rechte. - Is niet wettelijk omkleed met

redenen in rechte, de beslissing van veroorcleeling die wel de wetsbepaling opgeeft, waarbij het feit wordt verboden,
maar niet cle wetsbepaling vermelclt,
waarbij de straf op clat feit is gesteld.
27 J anuari 1!!43.
20
7. - ,\!tratzalcen. - VerooraeeUno wea ens nH3deplichtiaheicl nan een 1Vanbedrijf. - Bestwnclcleelen van· cle stntfb(We
·me(leplichtighe·icl n1et bepaalcl cloo·r · het
w··rest. - N'iet wettelijl.; rnet ·reclenen omkleecl. Is niet wettelijk met reclenen

omkleecl het arrest clat beklaagde veroorcleelt ·wegens medeplichtigheid aim een
wanbeclrijf, zoncler het bestaan van al
rle bestancldeelen van de strafbare mecleplichtiglleicl vast te stellen.
27 Jam1ari 1943.
19
·8. - Stratz(tken. - Ter·nogave van ·inbeslagoenomen voorwerpen. - Bi:i gebreT.;e van conclusie ·is cle 1·echter n·iet geho·nclen (le eigena.rw er vrm cum te wij,zen. -

Vvanneer de rechter cle teruggave van inbeslaggenomen zaken .aan hun eigenaar
beveelt, moet hij, bij gebreke van conclusie op clit punt, niet den naam van den
eigenaar vermelden. (Strafwb., art. 44;
vVb. v. Strafv., art. 370.)
11 October 1!!43.
207
9. - St·mtzaT.:en. - Ver·oorcleeling tverJCIIs CC'I'/'OOf. VOO'/'tVa(Wfle van OtJCnb(tct/"he·ic!,. ' - Verw·ijz·ing nanr. arUkel 444
·van het Strat-wetboelc. N·iet met 1·eclene1i omkleecl. - Is niet wettelijk met

reclenen omkleecl, het arrest dat, om een
veroordeeling wegens eerroof te staven,
er zich toe bepaalt, wat de voorwaarde
van openbaarheid betreft, vast te stellen
dat de aantijgingen geschied zijn in een
van de bij artikel 444 van het Strafwetboek voorziene gevallen. _
24 Februari 1943.
44
10. - StmtzaT.:en. - Acm1·mul'ing cler
ccrbcta·rhe·icl. - Telnstlegging, rlie OtJ alternnUeve wljze twee omstctn(ligheclen

01Jgeett, wanr-wit (lezelfrle ve1·zwa1·ing vnn
st1·at volgt. - An·est ve1·klcwenrl flat rle
feUen bewezen z·ijn, zonrle1· naaer te bepalen ·well.'e vnn rUe verzw~;wencle omstwncUgheclen wo-rat in actmJterking genornen. Geen concl-tts·ie. Wettelijkheia. - Bij. geb~·eke van conclusie is vol-

doencle met reclenen omkleecl het arrest
van veroonleeling dat bewezen verklaart
een telastlegging van aanranding der eerbaarheid gepleegd met de omstancliglleicl
hetzij dat de beklaag·cle behoorcle tot hen
die gezag over het slachtoffer hebben, hetzij clat hij, openbaar ambtenaar, misbruik.
lleeft gemaakt van zijn toestand om de
aanrantling te plegen, ook inclien cUt arrest niet nader vermelclt welke van deze
verzwarencle omstancligheden het in aanmerking heeft genomen. (Gronclw., artikel 97.)
32
3 Februari 194S.
11. - B·ttrym·UjJ.;e zaken. Onrle1'gesch-i7cte vntag strekl.:encl tot het bevelen·vwn een cles lc-uncUg onrle·rzoek. - Vennelrlingen vwn het vonn·is, wnantit volgt clat
(lit onrle-rzoelv nls nntteloos bleek te zijn ..
- BesHssing ·wettel-ijh; met 1·edenen orn'kleecl. ·_ Is wettelijk met redenen om-

kleed cle beslissing die een ondergeschikte
vraag· tot het bevelen van een cleskunclig
onderzoelr verwerpt door vermelding van
zekere vaststellingen, waaruit zij afleiclt
dat een cleskumUg onderzoek geenerlei
nut tot oplossing van llet .geschil zou kunnen opleveren.
4 Februari 1943.
33:

12. - Rechtst1·eeksche gerneentetnxes.
Beslwlt vwn bestenrliqe rlep~ttat-ie. ·verklarwt rlat bezwnar- van eischer te lrutt
is ·ingerl'ien.cl. - Bezwacw geste·ttncl OtJ feiten cUe rle toeprtss·ing vwn cle opschort-i11q
clcr b·ij n1·tUcel 3 van rle wet vcm 2.j. ,J ulf
1939 voo1·z-tene te1·rniinen toelaat. - Beslu'it enkel vaststelle:ncl flat bezwaar n'iet
bhtnen wetteUjken terrnijn is in{!C{z.ien!T.
- Besliss·lng niet met rerlenen ornlclcecl.
- Is niet wettelijk met redenen omkleecT
het beshiit van de bestenclige cleputatie"
clat, bij verklaring clat een bezwaar in
zaken van rechtstreeksche gemeentetaxes
te laat is ingediencl, enkel vaststelt cla t
het bezwaar niet binnen den wettelijken
termijn werd geclaan, dan wanneer cle·
belastingschulclige in zijn bezwaar steu:qt
op feiten clie, indien zij bewezen werclen,
cle te zijnen voorcleele de toepassing toelieten van cle opschorting van de wettelijke termijnen, toegestaan door artikel 3
van de wet van 24 Juli 1939.
10 J\llaart 1943.
57
§ 2. -

Conclusie. -

Beantwoording.

13. - Beslissing die alle belana OIJtneernt nwn een rnirlclel ·van verwee1·.
j]Jiclclel moet niet beanttvoonl worrleu.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
Wanneer de rechter zijn beslissing steunt
op een reden clie alle belang ontneemt
aan een ingei·oepen verweermiddel, moet
hij niet in het bij.wnder dit verweermiddel beantwoorden.
6 Mei 1!.i43.
!.i8
14. - BtwgerUjke zaken. ~ De rechter is niet geho·nden te antwoorden op
elke voo1·gebmchte bewijsvoer·ing. - De

verplichting om de vonnissen met redenen
te omkleeclen brengt niet mede dat de
rechter gehouden is op elke door partijen
voorgebrachte bewijsvoering te antwoorclen. (Grondw., art, !.i7.)
25 Februari 1!.i43.
46
1:5. - Stmtzaken. - Oonclusie n·iet
beantwoonl. Beslissing niet met l'edenen omkleed. - Is niet wettelijk met
reclenen omkleed, het arrest van veroorcleeling dat geen antwoorcl geeft op een
middel, door den beklaagde bij conclusie
aangevoercl, waaruit hij afieiclt clat het
hem ten laste gelegcl feit geen misclrijf is.
{Grondwet, art. S7.)
27 Januari 1!}43.
20
16. - Stratzaken. "---: Vonnis van veroordeeling flat niet de venveenn·iddelen
van belclaagde beantwoonlt. Fonnis
niet met ·redenen omkleed. -·Is niet wet·

·telijk met reclenen omkleed het vonnis'
van veroordeeling clat niet antwoordt op
een door beklaagcle bij conclusie aangebracht rnicldel, waaruit hij heeft afgeleid clat het hem ten laste gelegd feit
geen misclrijf was.
11 Augustus 1!}43.
172
1·7. - Stratzalcen. ~ Vonlering van de
btwgerlijlce pm·tij. Verweer door belclaagde in conclusie voorgebmcht.
A1-rest geett daarop geen antwoord. An·est niet met 1·edenen· omlcleed. Is

niet wettelijk met reclenen omkleed het
arrest dat een beklaagde tot schadevergoeding veroorcleelt tegenover de burgerlijke partij zonder te antwoorclen op een
door clien beklaagde bij conclusie voorgebracht verweer.
·
17 Mei 1!.i43.
109
18. - Stratzalcen. ~ Oonclttsie van
belclaagde die aanvoert flat de ve·l\~chil
lende misdrijven, voortvloe·iend ttit hetzelfde fe'it, slechts aanleiding ktmnen ue·uen tot cle toepassing van een enlcele
straf. ~ An·est flat materieelen samenloop van wanbedrijven vaststelt en verschillende stmjfen ttitsp1·eelct. '--- Beslissing wettelijlc met 1·eflenen omlcleed. ~

Wanneer beklaagcle bij conclusie aanvoert
cla t cle verschillende te zijnen laste gelegde misdrijven voortkomen uit hetzelfde
feit en slechts tot de toepassing van een
enkele straf aanleiding kunnen g·evcn is
wettelijk met redenen omkleed het ar~est
dat, om verschillende stl'affen uit te spreken, steunt daarop dat de misdrijven gee

pleegd werden in van elkander onderscheiden oms.tandigheden en dat er niet
.een feit, verschillende misdrijven uitmakend, maar wei materieele samenloop van
wanbedrijven bestond ..
24 Mei 1943.
124
19. - Paging tot. omlcoop-ing.
Beklaa{Jfle doet gelden flat fle ambtenaren
n·iet bevoegfl wa1·en. - A·rrest van ve1'oordeeling beantwoord flit middel n-iet.
- Gebrelc awt 1'edenen. - Wanneer be-

klaagde, tot verdediging tegen de telast·
legging van poging tot omkooping van
controleurs bij de ravitailleering, bij:
conclusie doet gelden, dat de .-ambtenareu
die hij zou gepoogd hebben om te koopen,
niet bevoegd waren, bij gebreke van bijzondere opdracht, om eenige daacl van
hun ambt uit te oefenen O]J het gronclgebied dat in hun omscl).rijving niet begrepen was, is niet wettelijk met reclenen
omkleed het arrest van veroordeeling dat
enkel verklaart dat die ambtenaren de in
hun gebied begonnen opsporingen aan het
voortzetten waren .buiten hun gebiecl..
(Gronclw., art. 97; Strafwb., art. 252.)
7 Juni 1943.
·
138·
20. - M eflezJUcht-igheifl awn ove1·spel.
- Belclaftgde voert aan flat het' bestaan
van fle ontdekldng op heete·r flitad n-iet
lean afgeleid wo·rden ttit het door den
eersten 1·echter vastgestelfl enlcel teit. An·est van veroonleeling beftntwoonlt d·it
middel niet. ~ GeMelc aan 1wlenen. ~

Wanneer. op het beroep van een vonnis.
clat veroordeelt wegens. medeplichtigheicl
aan overspel,. de beklaagde bij conclusie.
deed gelden, v66r het Hof .van beroep..
dat het bestaan van ontclekking op heeter
claad niet kon worden afgeleicl uit het
enkel feit, waarop de eerste rechter heeft
gesteund, is niet wettelijk met redenen
omkleed het arrest .dat, om het eerste
vonnis te bevestigen, enkel verklaart dat
de hoven en rechtbanken souverein het
bestaan van ontdekking op heeter daad
kunnen beoorcleelen en clat, in de behanclelde zaak, volcloende gegevens· aanwezig.
zijn om te beslissen clat er ontdekki!lg op·
heeter daad is geweest. (Grondw., art. 97;
Strafwb., art. 388.)
137
7 Juni 1943.
21. - Onderhoufl van een bijzi.t. Oonclttsie van belclaagde niet befmtwoorfl_
Veroonleeleml arrest niet wettelijlc·
met rerlenen omlcleefl. ~ Is niet wettelijk
met red enen omkleed het arrest da t ver~

oordeelt wegens onderhoud van een bijzit,
zonder antwoord te geven op de conclusie
van beklaagcle wa·arcloor deze aanvoert
dat het niet bewezen is clat hij bij voort·
duur overspelige gemeenschap zou hebbe•1
onderhouden met zijn beweercle bijzit.
4 October 1943.
197
22. - Stmtzalwn. - Heling. - Beklaagde voert aan flat hij fle bedrieu-·

VOOGDIJ.- WET.

34

Iijke he1·kornst '!:an cle geheelcle zaa!u ?viet
gekencl heett. - A·rrest V(tn ve·roonleeUng
lieantwoonlt niet (lit miclclel. Gelirek
a(tn reclenen. - Is niet wettelijk met re-

denen omkleecl het arrest clat veroorcleelt
'wegens heling, zoncler de conclusie te
beantwoorclen waarin beklaagcle aanvoercle clat de bedrieglijke herkomst van
de geheelcle zaak hem onbekend was ge.bleven. (Gro"nclw., art. 97; Strafwb.,
art. 505.)
7 J uni 1943.
136
23. - R-u,.r,r}Crl'ijlce Z(tken. - Conclusie cle onsplitsliaa1·heid van cle liekentenis
im·oezJend. - Beslissing (l-ie op (lit rnicl(lel
niet antwoonlt. - Gel!Tek aan ?"edenen.

- Is niet wettelijk met reclenen omkleed,
de beslissing die als begin van bewijs,
waarop een aanvullencle eed kan worden
opgedragen, in aanmerking neemt cle wero
kelijkheid van de ·a an een der partijen
gedane levering van koopwaren, zonder
te antwoorden op de conclusie waarbij
deze partij aanvoerde clat de levering
slechts bewezen werd door haar bekentenis, die niet lmn gescheiclen worden van
haar verklaring dat de prijs er van voldaan wercl.
25 Februnri 1943.
45

VOOGDIJ.
Fe·r·m·eemrling van ecn nan den 'lll·inde·rj(t?"ige toeliehoo?·endc sch·ulllvonlcring.
- D(Wcl ·van lieschilcking. - Daad onderwOrpen aan rle rnrtcht'iginf! 'IX£n a.en tamilienta(l en aan (le lielcrachtiging V(tn
de ?·echtlinnk. ~ De afstand van een

a

sch uldvordering' toebehoorend an den
mimlerjarige, gaat, als daad van heschikking van een deel van dezes vermogen, het beheer van den voogd te buiten;
deze daad vereischt, tot haar gelcligheicl,
dat er toe mtl.chtiging wordt verleend cloor
den fmnilieraad en dat zij bekrachtigcl
weze cloor de rechtbank. ' (Bgl. Wb.,
artt. 457 en 458.)
6 l\'Iei 1943.
98

VOOR.LOOPIGE HECHTENIS.
Recht van lielulangde v?'ij verlpeer te
helilien met Z'ijn 1·anclsrnnn. - Uitoe.tcninf!
van (lit 1·echt onclenvo·rpen nnn het liewijs fl(£t eTc pe1·soon, (lie verkln({Jrt clen
1·nnclsman· te zijn V(tn den lielclnaglle, die
hoednniglwi(l oolc liezit. - Het recllt, bij
artikel 3 van de wet van 20 April 1874

aan beklaagcle, die in voorloopige hechtenis- is, verleend, om vrij verkeer te hebben met zijn raadsman, kan slechts worden uitgeoefend, indien het bewijs van de
hoedanigheid van den persoon, die verklaart den raaclsman te zijn van d"n beklaagde, is geleverd aan de ambtenaren
of agenten van cle openbare macht, clie
den beldaagde onder hun bewaking hebben.
39
10 Februari 1943.

WET.

"T

1. - Tcntgwerlcende kmcht. - Artikel 2, nl'inen 12, van het Strntwetlioek. -

Artikel 2, alinea 2, .van het Strafwetboek,
betreft de strafbare feiten en de claarop
van toepassing zijncle straffen; het betreft niet de regelen van den aanleg.
26 Jnni 1943.
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2. - Besl~tit W(tarove?· moet lienuulslnagrl wo1·den in den ·m(ul (ler rniniste·1·s.
- V (tststelling vnn deze lieTna(lslaging in
!len f£(£nhef V(£n het liesl~tit. - Deze vnststelling ·is voldoende. - Geen enkele wets-

bepaling scluijft voor dat een besruit
waarover beraadslaging moet geschiederi
in den raad cler ministers, voorzien moet
zijn van de handteekening van al' de ministers; de vaststelling, in den aanhef
van het beslnit, clat cle beraadslagiug is
gescllied, volstaat.
2.~ Jnni 1943.
150

ERRATUM.
'i11

A?Testen van het Ilof va.n 1:C1"breking, M2i-December 1943, bladzijde lOG, kol. 2,
fine, in plaats van: : << ... en clat hij die de scbade veroorzaakte het voordeel geniet

vaa ·de claad van liefdadigheid' vanwege den dader; dat; immers, ... ll, lees : « ... en
clat hij cUe de schade veroorznakte !let voorcleel geniet van' de daacl van liefdacligheicl;
c1at1 immers, ... >).

J]TADL. ~M.
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