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T. PANS.)
VACATIEKAMER. -

21 augustus 1958

ARREST.
1°
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 maart 1958 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Mechelen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 7 van de wet van
20 april 1810, doordat niet met zekerheid
kan uitgemaakt worden welke rechters
ter zake gezeteld hebben, daar op het zittingsblad van 7 maart 1958 de naam van
de heer Hogenbemt overschreven werd
met de naam van de heer Nobels en deze
·wijziging noch door de voorzitter noch
door de griffier geparafeerd werd :
Overwegende dat het proces-verbaal van
cle zitting van 7 maart 1958 van cle Correctionele Rechtbank te Mechelen, waarop de zaak onderzocht wercl, vermelclt dat
aanwezig zijn « cle heren R. Hofman, oncler-voorzitter, E. Van de Wyer, rechter,
A. Van Hogenbemt, rechter plaatsvervanger )) ; clat de melcling << A. Van Hogenbernt)) overschreven werd door cle melding « L. Nobels )), maar dat cleze overschrijving niet goedgekeurcl werd door de
voorzitter noch door de griffier;
Overwegencle clat de in cle processenverbaal voorkomencle wijzigingen, bijvoegingen en schrappingen, die niet door cle
handtekening van cle voorzitter en vail de
griffier gewaarmerkt zijn, als onbestaancl
clienen beschouwcl te worden;
Dat daaruit volgt, clat naar cle melclingen van het zittingsblacl van 7 maart 1958
de heren Hofman, E. Van de Wyer en
A. Van Hogenbemt bij het onderzoek van
tegenwoordige zaak gezetelcl hebben, dan
wanneer, volgens de meldingen van het
vonnis van 14 maart 1958, dit laatste geveld werd door de heren Hofman, Van de
Wyer en L. Nobels, dit is onclermeer door
een rechter die het onclerzoek van de
zaak niet had bijgewoond; clat het vonnis clerhalve nietig is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis op straf- en burgerlijk gebiecl;
beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op cle kant van
de vernietigde beslissing; legt cle kosten
ten laste van ·de Staat; verwijst cle zaak
naar cle Correctionele Rechtbank te Antwerpen; zetelen~le in hoger beroep.
10 juli 1958. - Vacatiekamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert. Gelijlcluidende concll~sie, H. Depelchin, advocaatgeneraaL

VERKEER. VERVALLENVERKLARING
VAN RET RECHT EEN VOERTUIG 'l'E BESTUREN.
- lNBREUK. - BESTUREN VAN EEN yOER'fUIG OP DE OPENBARE WEG. - CONSTITUTIEF
BES'l'ANDDEEL VAN DE INBREUK.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - IN STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDELING. - GEEN AANDUIDING VAN EEN WETSBEPALING WELKE EEN
STRAF INSTELT. - BESLISSING NIE'l' MET REDENEN OMKLEED.

1° De inb1·eu.k op de vervallervve1·lclaring
van het recht een voert·u.ig te besturen,
doo1· artilcel 2 van de wet van 1 . augustus 1924 stratbaa1· {festelll, wordt en/eel
gepleegd wannee1· de persoon, waartegen cle vervallenver7cla1'ing uitgesprolcen
wordt, een voertu.ig op cle openbare weg
of op een voo1· het openbaar ve1·Jcee1·
opengestelde weg bestmwt (1).
2° Is n·iet in rechte met 1·edenen oml.;leea
de beslissing van veroo1·aeling die nalaat een wetsbepaUng aan te dl~iden
~vellce, voor het feit flat de inbrw1~k. uitmaak.t, een strat instelt (2). (Gronclwet,

art. 97.)
(PAQUES.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 december 1957 in hoger beroep gewezen door cle Correctionele Recht' bank te Luik;
I. Betreffende cle veroordeling tegen
aanlegger uit hoofde van cle telastlegging
A uitgesproken :
Over het micldel, van ambtswege afgeleicl uit de schending van cle artikelen 97
van de Grondwet, 1 en 2 van de wet van
1 augustus 1899, 1 augustus 1924 en 16 december 1935, doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeelt ter zake van
het bestuurd hebben van een voertuig onclanks de tegen hem uitgesproken vervallenverklaring, dan wanneer in dat yonnis
niet vastgesteld is dat hij becloeld voertuig op de openbare weg zou bestuurd
hebben:
Overwegende dat de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd door cle wet van 1 augustus 1924 en de wet van 16 december 1935,
tot doel heeft het openbaar verkeer te regelen, en niet van toepassing is op het
verkeer op private wegen, wanneer deze
(1) Verbr., 27 mei 1957 (A1·1·. VerM.,, 1957,
blz. 814).
(2) Verbr., 16 december 1957, supra, blz. 231.

-893niet voor het openbaar verkeer openstaan;
Overwegende derhalve dat degene die
een voertuig bestuurt ondanks de tegen
hem uitgesproken vervallenverklaring, enkel strafbaar is, bij toepassing van artikel 2 van voormelde wet, indien hij dit
feit begaat op een voor het openbaar verkeer opengestelde weg;
Overwegende dat, waar het slechts vaststelt dat aanlegger een voertuig bestuurd
heeft, ondanks de tegen hem uitgesproken
vervallenverklaring, zonder te verduidelijken dat hij zulks op een openbare weg
gedaan heeft, het bestreden vonnis niet
wijst op alle bestanddelen van de als bewezen aangeziene overtreding en bijgevolg
-de uitgesproken veroordeling niet wettelijk rechtvaardigt;
Overwegende dat de vernietiging van
deze beslissing van het bestreden vimnis
het onderzoeken van het door aanlegger
voorgesteld middel, hetwelk, zelfs gegrond, niet tot een verbreking zonder
verwijzing zou leiden, nutteloos maakt;
II. Betreffende de veroordeling tegen
.aanlegger nit hoofde van de telastlegging
. B uitgesproken :
Over het middel; afgeleid uit de scherrding van de artikelen 195, tweede lid, en
211 van het Wetboek van strafvordering
·en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonriis niet als wettelijk met redenen omkleed valt aan te zien, bij gebrek
aan aanduiding van, de wetsbepalingen
waarbij de tegen aanlegger bewezen verklaarde feiten als misdrijf zijn aangemerkt en die waarbij de door het bestreden vonnis gewezen straffen zijn gesteld :
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat ontvankelijk doch niet gegrond
is het verzet door aanlegger tegen het
verstekvonnis van 21 juni 1957 aangetekend, en, opnieuw uttspraak doende, het
beroepen vonnis, door de rechtbank van
politie op 15 januari 1957 gewezen, in al
zijn beschikkingen bevestigt; dat het niet
verwijst naar de redenen van die vonnissen, noch naar de daarin aangeduide
wetsbepalingen;
Overwegende dat, al laat het onmiddellijk op de tekst van de telastlegging B ar. tikel 6 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 volgen, het evenwel geen wetsbepaling aanduidt waarbij een straf gesteld is op het feit dat dit misdrijf oplevert;
Dat het in dit opzicht dienvolgens naar
recht niet met redenen omkleed is en het
in het middel aangeduid artikel 97 van de
Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de kosten de Staat ten laste; verwijst de

zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, uitspraak doende in hoger beroep.
21 augustus 1958. - Vacatiekamer. H. Anciaux Henry· de Faveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Verslaggever, H. Gilmet. - Gelijklu.idende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal.
Voorzitter,

21 augustus 1958

VACATIEKAMER. -

VERZET. - IN STRAFZAKEN. - VoNNIS DAT
HE'f VERZET VAN DE VERDACHTE BIJ VERSTEK
VEROORDEELD NIET ONTVANKELIJK VERKLAART. - BESLISSINCf UITSLUITEND GESTEUND OP DE ONTS'l'ENTENIS VAN VERSCHIJNING VAN DE VERZE'l'DOENDE. :___ 0NWETTIGHEID.

Rechtvaardigt niet wettig zijn dispositief
het vonnis dat, om het verzet van de
ve1·dachte tegen een vonnis dat deze bij
ve1·stek veroo1·deelt niet ontvankelij k te
verlclaren, n'itsl~titend op de ontstentenis van verschijning van de verstekcloencle steunt (1). (Wetboek van straf-

vordering, art. 150, 151, 187 en 188.)
(EYCICERMAN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 december 1957 in hoger. beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Over het middel, van ambtswege afgeleid nit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 151 en 188 van het
Wetboek van /strafvordering :
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat aanlegger bij vonnis van de
Rechtbank van politie te Charleroi van
30 october 1957 bij verstek veroordeeld is
tot een straf van 10 frank geldboete uit
hoofde van de overtreding, omschreven in
artikel 561, 7°, van het Strafwetboek; dat
hij, na tegen dit vonnis verzet te hebben
aangetekend, opnieuw verstek liet gaan
v66r de rechtbank van politie welke, bij
vonnis van 20 november 1957, het verzet
niet ontvankelijk verklaarde om de enkele reden dat de opposant niet verschenen was;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
contradictoir beslissend op het door aanlegger tegen het vonnis van de rechtbank
van politie van 20 november 1957 ingesteld
(1) Raadpl. verbr.,
1957, I, 1336.

PASIC.,

8 juli 1957, Bull.

en
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hager beroep, beslist heeft dat de eerste
rechter het verzet terecht niet ontvankelijk verklaard had en op deze enkele
grand het beroepen vonnis bevestigcl
heeft;
Overwegende dat, aangezien aanlegger
op zijn ·verzet niet verschenen was, de
rechtbank van politie op de vordering van
het openbaar ministerie ongetwijfeld had
kunnen beslissen dat het vei·zet ongedaan
was, doch dat zij uit deze enkele vaststelling niet vermocht af te leiden dat het
verzet 1iiet ontvankelijk was;
Overwegende derhalve dat de bestreden
beslissing, door het beroepen vonnis te
bevestigen om de redenen van de eerste
rechter, de_ in het mid del aangeduide
wetsbepalingen geschonden en zijn dispositief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de door aanlegger ingeroepen
middelen die onduidelijk en clienvolgens
niet ontvankelijk zijn, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal geinaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten <le Staat ten laste; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, uitspraak doende
in hager b,eroep.
21 augustus 1958. -

Vacatiekamer. H. Anciaux Henry de Faveaux, raadsheer waarnemend · voorzitter.
- Verslaggever, H. Gilmet. - GeUjlclwidende concl1tsie, H. Delange, advocaatgeneraal.
Voo·rzitte1·,

VACATIEKAMER.-

21 augustus 1958

VONNISSEN

ARRESTEN.

EN

IN

STRAFZAll:EN. BEGEVING TER PLAATSE DOOR
DE. EEI.!STE REOHTER. 0PENBAARHEID VAN
DE Zl'l'TING NIET VASTGESTELD. NIETIGHEID. PROOES-VERBAAL GENERLEI VASTSTELLING BE1'REFFENDE DE S'l'AA'l' VAN DE
PLAATS OF DE OMS'l'ANDIGHEDEN VAN DE FEI'l'EN
INHOUDEND. BESLISSING VAN DE REOHTER
IN BEROEP DIE RET VONNIS << A QUO ll VERNIE'l'IGD HEEFT EN OP EIGEN REDENEN STEUNT.
NlETIGHEID VAN DE REOH'l'SPLEGING v66R
DE. EERSTE REOHTER ZONDER INVLOED OP DE
WE1'TELIJKHEID VAN DE BESLISSING IN BEROEP.

lVanneer het proces-verbaal vnn begev·ing
ter plnntse, wrw1·toe door cle ee1·ste rechter overgegnnn geweest is, n·iet vnststelt
dnt cle 1·egelen vcm cle openbaa1·Jwicl vcm
fle zUUngen clam· art'ilcel 96 van cle
Groncltvet in acht genomen we'l'(len maar
gene1·lei vaststelUng inhouflt beh·effenfle
rle staM cle1· plaats of fle omstanfligheflen van fle teiten welke tot vervolg·in-

gen aanleifling gegeven hebben, is cle
n-ietig heirl van het oncle1·zoe k waa?'toe
cleze rechtsrnacht te1· plaatse oveTgegrtan
is zonrler invloecl op de wetteUjkheirl
van cle besUss·ing vrm cle 1·echte1· in be1·oep clie het be1·oezJen vonnis ven~iet-igd
heett en, ste1mencle op 1·eflenen welke
hem e·igen zijn, zijn overtttig·vng n·iet rJestemul ·-heett op bestanrldelen van beiv·ijs onTegelmaUg sarnengebracht (1).
(HEUSBOURG EN N. V. « L'ASSURANOE
LIEGEOISE )}, T. KASSOR EN SOLSKI.)
AHRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 januari 1958 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn;
I. Aangaande de voorziening van Hensbourg :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 96 en 97 van
de Grondwet, 153, 154, .155 en 189 van het
Wetboek van strafvordering, doordat het
bestreden vonnis gewezen is op een rechtspleging waaraan een substantH~le nietigheicl kleeft, naardien in het proces-verbaal
van begeving ter plaatse van 16 aprU 1957
niet vastgesteld is of de terechtzitting in
het openbaar op de plaats gehouden is en
het bestreden vonnis deze nietigheid overgenomen heeft; dat het Hof van verbreking aldus in de onmogelijkheid is gesteld
de regelmatigheid van de rechtspleging
en de wettelijkheid van de gewezen beslissing na te gaan :
Ten aanzien van de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering :
Overwegende dat de Rechtbank van politie te Seraing, bij een op 29 maart 1957
gewezen vonnis een begeving ter plaatse
gelast hebbend, deze onderzoeksmaatregel uitvoerde op 16 april 1957;
Dat het op deze datum opgemaakt proces-verbaal niet vaststelt dat de regelen
van de openbaarheid bij de begeving ter
plaatse in acht genomen werden;
Overwegende dat het bestreden vonnis
niet naar de .redenen van het beroepen
vonnis verwijst; dat het de beschikkingen
waarbij aanlegger vrijgesproken is te niet
<loet en deze veroor<leelt op grand van
eigen beschouwingen;
Overwegende, voorzeker, dat het vonnis
erop wijst « dat uit de gezamenlijke in
het dossier voorkomende elementen, en
(1) Vergel.

verbr.,

23

januari 1957 (Arr.

f1 e1·br., 1957, blz. 387), alsook het volgende ar-

rest.
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inzonderbeid uit de aanduidingen van bet
plan blijkt dat de berijder van een motorrijwiel met zijspan Heusbourg begonnen
is naar links te draaien zonder zicb eerst
regelmatig naar links begeven 'te bebben
en zonder ten gepasten tijde zijn voornemen van ricbting te veranderen kenbaar
gemaakt te bebben JJ;
Overwegende ecbter dat bet proces-verbaal van ter plaatsafstapping van 16 april
1957 generlei vaststelling betreffende de
staat der plaats of de omstandigbeden van
bet ongeval inboudt; dat de recbter in
boger beroep zijn overtuiging niet op onregelmatig ingewonnen bewijselementen
beeft gesteund;
Overwegende·dat eruit volgt dat de aangevoerde nietigbeid zonder invloed is op
de wettelijkbeid van bet bestreden vonnis
waarbij bet vonnis van de recbtbank van
politie te niet is gedaan en betwelk bet
gebrek niet overgenomen beeft dat bet onderzoek kan aankleven waartoe die recbtbank overgegaan was;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigbeid voorgescbreven
recbtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Ten aanzien van de burgerlijke vordering van Solski en Kassor :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel doet gelden;
'.ren aanzien van de burgerlijke vordering van aanlegger :
Overwegende dat, aangezien hij de bestreden beslissing geen ui tspraak gegeven is over een betwisting nopens de bevoegdbeid en zij geen eindbeslissing is in
de zin van artikel 416 van bet Wetboek
van strafvordering, de voorziening van
aanlegger voortijdig en derhalve niet ontvankelijk is;
II. Aangaande de voorziening van de
vennootscbap << L' Assurance LU~geoise JJ :
Overwegende dat aanlegster tot staving
van baar voorziening geen enkel middel
inroept;
· Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
21 augustus 1958. - Vacatiekamer. H. Anciaux Henry de Faveaux raadsheer waarnemend voorzitter.
l'ersldggever, H. Polet. Gelijlclltiidende conchtsie, H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Ryn. ·
Voorzitte1·,

VACATIEKAMER.-

21 augustus 1958

1° VOORZIENING IN VERBREKING.PERSONEN WELKE HOEDANIGHEID HEBBEN OM

ZIOH TE VOORZIEN. - IN STRAFZAKEN. ·-··
VOORZIENING VAN EEN VERDACHTE TEGEN DE
BESLISSING GEWEZEN OVER DE PUBLIEln YOUDERING 'l"EGEN EEN MEDEVERDACHTE UITGEOE·
FEND. - NIE'l'-ONTVAI\'RELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- PERSONEN WELKE HOEDANIGHEID HEBBEN
OM ZICH 'l'E VOORZIEN. - IN STRAFZAKEN.
- VOORZIENING VAN EEN VERDACHTE 'l'EGEN DE
BESLISSING GEWEZEN JEGENS DE PAR'l'IJ IN DE
ZAAK GEROEPEN ALB BURGERLIJK VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE VERDACHTE.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° VONNISSEN EN ARRESTEN. - IN
STRAFZAICEN. - BEGEVING VAN DE EERSTE
RECHTER TER PLAATSE. - INACH'l'NEMING VAN
DE REGELEN BE'l'REFFEi\'DE DE OPENBAARHEID
VAN DE ZI'l'TINGEN NIET VAS'l'GESTELD. ~
RECHTER IN BEROEP ZIJN BESLISSING STEUNENDE OP. DE VASTSTELLINGEN DOOR DE EER, STE RECH'l'ER GEAKTEERD IN HET PROCESVERBAAL VAN DEZE ONDERZOEKSMAATREGEL.
- NIE'l'IGHEID.

1 o Een verdachte is zonde1· hoedanigheid
om z·ich te voorzien tegen de beslissing
oveT de openba1·e vorderittg tegen een
medeveTdachte 7titgeoetend (1).
2° Een verdachte is zonder hoedanigheid
om 'zich te vooi'zien tegen de beslissing
gewezen ten opzichte van de partij in de
zaalc .oeroeven als b7wge1·lij lc aanspntlcelijlc voo1· deze ve1·dachte (2).
3° lVanneeT, als de eerste 1·echte1· zich te1·
plaatse begeven heeft, noch het pmcesverbaal van deze onderzoelcsmaat1·egel
noch het bemepen vonn·is vaststelt dat
de regelen op de openbaarheid van de
zittingen in acht genomen we1·den, is
het in ho.oer beroev gewezen vonnis, dat
zijn dispositief namelijlc op de in dit
proces-verbaal gealctee1·de vaststellingen
steu.nt, zelf met n·ietigheid aangedaan (3).

(BAUDRUX,

'!'.

DEMEUSE EN DEOM.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 2 april 1958 in boger beroep
gewezen door de Oorrectionele Recbtbank
te Am·len;
I. In zover de voorziening gericbt is
tegen de beslissing gewezen over de vorderingen welke door bet openbaar ministerie ingesteld zijn tegen de medebeklaag(1) Verb1:,, 23 juni 1958 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 1185) .
(2) Verbr., 15 a,pril 1957 (A1'1'. Ve1·br., 1957,
biz. 685).
(3) Ra,adpl. verbr., 18 maart 1957 (A1·r.
J! e1•b1·., 1957, biz. 586) en 2 december 1957
(B1tll. en PAsiC., 1958, I, 345). Verge!. het voorgaande arrest.
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de Deom en tegen de medebeklaagde en
burgerlijk verantwoordelijke voor aanlegster Nicolas Demeuse :
Overweg·ende dat aanlegster geen hoedanigheid heeft om zich tegen deze beslissing te voorzien;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de tegen
aanlegster ingestelde publieke .vordering :
Over het middel van ambtswege, afgeleicl ui t de schending van de artikelen 96
en 97 van de Grondwet, 154, 155 .en 189
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, hetwelk gesteund is op het · proces-verbaal van ter
plaatsafstapping van 19 october 1957
waarin niet vastgesteld is of de terechtzitting ter plaatse in het openbaar gehouden is, gewezen werd over een rechtspleging die door een substantH\le nietigheid
aangetast was :
Overwegende dat de rechtbank van politie te Etalle op 19 october 1957 een begeving op de plaats gelast heeft en deze op
dezelfde dag om vijftien uur vastgesteld
heeft;
Overwegende dat voor de begeving ter'
plaatse door een wijzend gerecht, evenals
voor iedere terechtzitting, het inachtnemen van de regelen betreffende de openbaarheid van de terechtzittingen vereist
is;
Overwegende dat het op 19 october 1957
opgemaakt proces-verbaal niet vaststelt
dat de regelen der openbaarheid nageleefd zijn bij de begeving ter plaatse of
dat het houden van een geheime zitting
werd bevolen;
Overwegende dat deze. substantiele formaliteit, waarvan het inachtnemen evenmin uit het beroepen vonnis blijkt, dienvolgens voor niet vervuld client te worden
gehouden; dat het ontbreken ervan de
nietigheid medebrengt van het bestreden
vonnis hetwelk zijn clispositief steunt op
de vaststellingen die bij de begeving ter
plaatse door de eerste rechter gedaan
werden;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op een geschrift getiteld << memorie ll, hetwelk tot staving van cle voorziening van
aanlegster neergelegd is en niet van_ een
handtekening is voorzien, verbreekt het
bestreden vonnis enkel voor zoveel daarbij uitspraak gedaan is over de tegen aanlegster ingestelde vublieke vordering en
over de kosten; beveelt dat melding van
onderhavig a·rrest zal gemaakt worden op
' de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; laat de lrosten de Staat ten
laste; verwijst de aldus beperkte zaak
Iiaar de Correctionele Rechtbank te Neufchateau, zitting houdend in hoger beroep.

21 augustus 1958. - Vacatiekamer. H. Anciaux Henry de Faveaux, raadsheer. waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever, H. Vroonen. Gelijlclttidende conclttsie, H. Delange, advocaatgeneraal.
Voorzitter,

VACATIEKAMER. -

21 augustus 1958

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.VERVOLGINGEN UIT HOOFDE VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN EN INBREUKEN OP DE
WE>CODE TEN LASTE VAN l'WEE VERDACHTEN.
BURGERLIJKE VORDERINGEN DOOR ELK
VAN DE VERDACH'l'EN 'l'EGEN DE ANDERE Ul'l'GEOEFEND. VEROOR-DELING VAN DE ENE EN RESLISSING DA'l' HIJ ALLEEN VOOR HET ONGEVAL
VER-AN'l'WOORDELIJK IS. VEROOR-DELING
VAN DE ANDERE UI'l' HOOFDE VAN EEN l\USDRIJF DAT VERKLAAR-D IS ZONDER- BAND VAN
OORZAKELIJRHEID 'l'E ZIJN MET RET ONGEVAL
EN ONDER-SCHEIDEN VAN DIT DAT TE ZIJNEN
LAS'l'E OPGES1'ELD GEWEEST WAS. GEEN
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING VAN DE EERSTE.
I

W anneer twee verdachte1i vervolgd zijn
tdt hoofde van onvrijwillige lcwetsuren
en ·inbr'ettken op de WerJcode, schendt de
·rechten van de ve·rdediging n·iet van de
verdachte, veroordeeld en alleen en volledig aansp1·akelijk vom· het onge1.'al
verklaa1·d, het vonnis clat, zelfs zonder
de part-ijen kennis ervan gegeven te
hebben, ten liMte van de ande·re verdachte een inb·rettlc in aanmerk-ing
neemt op de politic van het wegve1'7ceet·
ondersche·iden van dit, dat te zijnen
laste opgesteld geweest is, en beslist dat
deze inbrettk zonde·r band van oorzakel-ijlcheid is met het ongeval, wanneer de
eerste lean laten gelden, zowel tot stav·ing van zijn e·is tegen de tweede als ·in
zijn verwee1· tegen de eis van deze, ellce
om het even dewelke fmtt van deze laatste in ve1·band met het ongeval op gmnd
van art·ikel 418 en 420 van het Stmtwetboelc (1).
E:-1 N. Y.

(CORMAN, T. GASPAR-'!'
« LES PROVINCES RJ!:UNIES ll.)
AR-REST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 januari 1958 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dinant;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de tegen
(1) Ver.gel.

blz. 469.

verbr.,

3 maart 1958,

supm,
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verweerder Andre Gaspart ingestelde puOverwegende dat het niet tegenstrijdig
blieke vordering :
is te beslissen, enerzijds, dat er een twijOverwegende dat aanlegger geen hoeda- fel heerst omtrent het punt of de zichtbaarheid minder dan tweehonderd meter
nigheid heeft om zich te voorzien tegen de ver
en, anderzijds, dat de hinderten opzichte van een medebeklaagde inge- nis, reikte,
opgeleverd door de sleep voertuigen
stelde publieke vordering;
welke verweerder bestuurde, zichtbaar
II. In zover de voorziening gericht is was;
tegen de beslissing gewezen over de tegen
Overwegende dat, zo het bestreden vonaanlegger ingestelde publieke vordering : nis eraan toevoegt dat de door aanlegger
Over het eerste middel, afgeleid uit de toegegeven snelheid naar zijn eigen uitschending van de artikelen 97 van de eenzetting van het ongeval overdreven
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwet- was, rekening houdend met de volgens·
boek, 26, 1 o, van het koninklijk besluit hem beperkte zichtbaarheid, het de vervan 8 april 1954 houdende Algemeen Re- oordeling, onder meer uit hoofde van
glement op de politie van het wegverkeer, overtreding van artikel 26, 1°, van het
3 en 4 van de wet van 17 april 1878 de koninklijk besluit van 8 april 1954, niet
voorafgaande titel bevattende van het op de enkele verklaringen van aanlegger
Wetboek van strafvordering, 1382 en 1383 steunt, doch aldus en ten overvloede onvan het Burgerlijk Wetboek, doordat de derlijnt dat, zelfs in geval, gelijk deze bebestreden beslissing, met bevestiging van weerde, de zichtbaarheid minder ver reikhet beroepen vonnis in dit opzicht, aan- te dan tweehonderd meter,· deze overtrelegger veroordeelt tot een enige geldboete ding nog bewezen zou zijn omdat de snelvan 500 frank wegens onvrijwillige slagen heid door aanlegger ontwikkeld hem de
en verwondingen en inbreuken op arti- mogelijkheid niet gelaten had zijn voerkel 26, 1o, van het koninklijk besluit van tuig v66r een in ieder geval zichtbare
8 april 1954, en tot de helft van de kosten hindernis tot stilstand te brengen;
Dat het middel feitelijke grondslag
der publieke vordering, en, met wijziging
van het beroepen vonnis, aanlegger ge- mist;
heel verantwoordelijk verklaart voor de
En overwegende dat ·de substantii~le of
.gevolgen van het litigieuze ongeval en op straf van nietigheid voorgesclireven
hem bijgevolg veroordeelt om aan beide rechtsvormen werden nageleefd en dat de
verweerders Gaspart de som van 1529 fr.
beslissing overeenkomstig de wet is ;
en aan derde verweerder de som van
III. In zover de voorziening gericht is
590 frank te betalen, een en ander verhoogd met de compensatoil1e interesten tegen de beslissing over de door aanlegger
vanaf 5 juli 1957 tot 16 october 1957, met en tegen liem ingestelde burgerlijke vorde gerechtelijke interesten en de kosten, deringen gewezen :
na vastgesteld te hebben, enerzijds, dat
Over het tweede middel, afgeleid uit de
<< er althans een ernstige twijfel heerst schending van de rechten der verdediging
omtrent het punt of de zichtbaarheid tot en van artikel 97 van de Grondwet, doorminder dan tweehonderd meter gedaald dat 'het bestreden vonnis, na, bij bevestiwas>>, en, anderzijds, dat <<de hindernis, ging van de beroepen beslissing, aanlegger
opgeleverd door de sleep die Gaspart be- veroordeeld te hebben tot een enige geldstuurde, zichtbaar was; dat de snelheid boete van 500 frank wegens onvrijwillige
die Corman toegeeft te hebben ontwi]l:- slagen en verwondingen en inbreuken op
keld, naar zijn eigen uiteenzetting van het artikel 26, 1°, van het koninklijk besluit
ongeval, overdreven was, rekening houdend van 8 april 1954 en tot de helft van de
met de volgens hem beperkte zichtbaar- kosten der publieke vordering, hem geheel
heid »; dan wanneer deze redenen tegen- verantwoordelijk verklaart voor de gevolstrijdig of althans dubbelzinnig zijn, want gen van het litigieuze ongeval en hem
zij laten in het onzekere waarom de rech- bijgevolg veroordeelt om aan beide verters over de grond, om de overtreding van weerders Gaspart de som van 1529 frank
artikel 26, 1 o, van de W egcode tegen aan- en aan derde verweerder de som van
legger bewezen te verklaren, diens eigen 590 frank te betalen, een en ander ververklaringen laten gelden helJben, dan hoogd met de compensatoire interesten
wanneer zij die verklaringen verworpen vanaf 5 juli 1957 tot 16 october 1957, met
helJben ten aanzien. van de eerste ver- de gerechtelijke interesten en de kosten,
weerder Andre Gaspart ten laste gelegde om de reden dat << tussen de telastlegging
overtreding van artikel 42, ' 1 o, hiertoe van overtreding van artikel 76, 1 o, van
achtend dat er een ernstige twijfel heerst . het koninklijk besluit van 8 april 1954,
omtrent het punt of de zichtbaarheid min- die tegen Gaspart (eerste verweerder) beder dan tweehonderd meter ver reikte, · wezen gebleken is, en het ongeval geen
waaruit volgt dat de bestreden beslissing verband van oorzakelijkheid ligt >>; dan
niet naar het vereiste van de wet met re- wanneer verweerder Andre Gaspart niet
denen omkleed is :
vervolgd was wegens inbreuk op artiYERBR., 1958. - 57
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kel 76, 1°, van de Wegcode, doch enkel
wegens inbreuk op de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek en 42, 1 o, van de
Wegcode; dat hij derhalve niet nit hoofde
van inbreuk op artikel 76, 1°, mocht veroordeeld worden zonder door de rechtbank uitdrukkelijk te zijn verzocht ten
aanzien van deze nieuwe telastlegging
verweer te voeren; waaruit volgt dat,
door te verklaren dat aanlegger alleen
voor het litigieuze ongeval verantwoordelijk is, onder het voorwendsel dat er tussen de overtreding welke tegen verweerder Andre Gaspart van ambtswege aangevoerd is en de botsing generlei verband
van oorzaak tot gevolg aanwezig is, de
rechters over de grond aanleggers verdedigingsrechten geschonden hebben, naardien deze in de onmogelijkheid gesteld is
na te gaan welke de weerslag van deze
telastlegging op zijn eigen eventuele verantwoordelijkheid was, en tevens zijn
rechten als burgerlijke partij te doen gelden:
Overwegende dat de omstandigheid dat
het bestreden vonnis, zonder de partijen
ervan te verwittigen, ten laste van verweerder Gaspart, vervolgd uit hoofde van
onvrijwillige verwondingen en van overtl·eding van artikel 42, 1, van de Wegcode,
een andere overtreding van deze code in
aanmerking zou genomen hebben, welke
het zonder verband van oorzakelijkheid
met het ongeval verklaart, geen krenking
heeft kunnen toebrengen aan de verdedigingsrechten van aanlegger die zowel tot
staving van zijn vorclering tegen verweerder als in zijn verweer. tegen cliens vordering om het even welke font van verweerder in verband met het ongeval op de voet
van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek kon doen gelden;
Dat het middel mitsdien niet kan ingewilligd worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; ve1:oordeelt aanlegger tot de kosten.
21 augustus 1958. -

Vacatiekamer. H. Anciaux Henry de Faveaux, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Verslaggever, H. Vroonen. - GelijTclztidencle oonolztsie, H. Delange, advocaatgeneraaL - Pleiter, H. Ansiaux.
·
Voo1·zUter,

VACATIEKAMER. -

21 augustus 1958

INSTITUUT VAN DE WISSEL. BE'l'WIS'riNG
VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE
VORDERING. GEEN BETWISTING OVER EEN
VRAAGSTUK VAN BEVOEGDHEID.

2°

I3EV.OEGDHEID EN AANLEG. IN
S'rRAFZAKEN. EXCEPTIE VAN GEW!JSDE OPGEWORPEN DOOR DE VERDACHTE BEWERENDE
VROEGER UIT HOOFDE VAN DEZELFDE FElTEN
GEOORDEELD GEWEEST TE ZIJN. VASTSTELLING VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE VORDERING. GEEN BETWISTING
OM'l'REN'l' EEN VRAAGSTUK vAN BEYOEGDHEID.

3°

VOORZIENING IN VERBREKING.
.TERMIJN. IN STRAFZAKEN. BEYELSCHRIFT VAN DE RAADKAMER DE BETICHTE UIT
HOOFDE vAN WANBEDRIJVEN v66R DE CORREC·
TIONELE RECHTBANK VERWIJZENDE. VER·
ZET v66R DE KAJ\I.ER VAN INBESCHULDIGINGS'l'ELLING. -ARREST HET VERZE'r NIE'l' ONTVANKELIJK VER!KLAREND. GEEN BETWIS·
TING OVER DE BEYOEGDHEID VAN DE ONDER·
ZOEKSRECH'l'SMACH'l'EN.- VOORZIENING VOOR
DE DEFINI'l'IEVE BESLISSING. NIET-ON'l'VANl(ELIJKHEID.

1° Een betwisUng van de 1·egelmatigheid
van cle ve1·volging ztitgeoefend uit hootde van inb1·e1tlcen ov de bepalingen van ,
ae wetgev·ing lJetreffencle de oont1·ole
van cle wissels, die geste·und is op de
ontstentenis van Tclaoht van het. Belgisoh-Lumemb1tr!!S Institmtt voor de
w·issel, heeft de ontvankelijkheid van
de pnblieke vorcle1·ing tot vom·we1·p en
niet de bevoegdheid van de 1·eohter bij
wie cle zaak aanhangig is (1).
2° W anneer de ve1·daohte ovwe1·pt dat de
feiten van de vervolging clezelfc~e ziin
flls cleze waarvoor h-ij vroege1· ,;eroo,·cleeld ,qeweest is, betwist hij niet de be,;oegdheid van cle 1·eohte1·, bij wie de
zflak aanhangig is, mfla1· cle ontvanTcelijkheid vcm de pztblieke vorde1·ing (2).
3° l-Vannee1·, nooh ,;·66r cle 1·aadkwme1·,
nooh v661· cle lwme1· vfln inbesolmlcliIJingstezz:ing, de bevoegdheid van de onderzoelcs,·eohtsmaohten betwist geweest
is, ·is niet ontvflnlcelijk cle ,;oo.TZ'iening yevormd, v66r de dejinitieve beslissing, te,qen het a1·rest van de Ieamer
,;an inbesohnldigingstelling clflt e1· zioh
toe bepe1·Tct niet ontvctnlceUjlc te ve1·lclfl·
ren het verzet van de verdClohte tegen
het bevelsoh,·ift van de 1'Cladkamer die,
zonder ove1· deze bevoegclheicl 1titsp1·aak
te doen, hem 1tit hoofde van Wflnbed1"ijven v66r de 001'1'eotionele 1'echtbClnlc verwijst (3). (Wetboek van strafvordering,

art. 416.)
1°

BEVOEGDHEID EN AANLEG. IN
STRAFZA:KEN. BETWISTING vAN DE REGELMATIGHEID VAN· EEN VE1!.YOLGING UIT HOOFDE
VAN INBREUKEN OP DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE CON'rROLE VAN DE WISSELS. BETWISTING GES'l'EUND OP DE ONTSTENTENIS VAN
KLACH'f AAN HET EELGISCH-LUXEMBURGS

(1) Raadpl. verbr., 18 juni 1956 (An·. Ye•·b1·.,
1956, biz. 884).
(2). Raadpl. verbr., 26 november 1951 (A1·r.
Jlerbr., 1952, biz. 146).
(3) Verbr., 5 september 1957 (B1tll. en PAsrc.,
1957, I, 1385).
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ARREST,
· HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1958 gewezen, waardoor
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling, niet ontvan.kelijk heeft verklaard het verzet van aanlegger tegen de beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 6 maart 1958, waarbij
aanlegger uit hoofde van overtredingen
van de wetgeving betreffende de controle
van de wissel, naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen verwezen is;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat het bestreden arrest
enkel het verzet van aanlegger tegen de
beschikking van de raadkamer niet ontvankelijk verklaart en, evenals de.ze beschikking, geen uitspraak geeft over een
betwisting van de bevoegdheid van de onderzoekende gerechten;
Overwegende dat aanlegger, zowel v66r
de kamer van inbeschuldigingstelling als
v66r de raadkamer, weliswaar betoogd
had, enerzijds, dat de vervolging niet regelmatig ingespannen was bij gebrek aan
een klacht van het Belgisch-Luxemburgs
Instituut voor de wissel, wat, volgens
hem de nietigheid van de vordering van
de procm·em· des konings te Bergen met
zich bracht en, anderzijds, dat de feiten
op de voet waarvan de vervolging ingespannen was, dezelfde waren als die
waarover de Correctionele Rechtbank te
Brussel reeds te zijnen opzichte uitspraak
gedaan had op 29 mei 1957;
Overwegende echter dat, welke de door
aanlegger gebezigde termen ook wezen,
deze betwistingen enkel lopen over de
ontvankelijkheid van de publieke vorderingen en niet over de bevoegdheid van
de onderzoekende gerechten;
Dat derhalve de voorziening, welke
v66r de eindbeslissing ingesteld is, niet
ontvankelijk is krachtens artikel 416 van
het Wetboek van strafvordering;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 augustus 1958. - Vacatiekamer. H. Anciaux Henry de Faveaux raadsheer waarnemend voorzitter.
- verslaggever, H. Gilmet. - Gelijkluiaende conclusie, H. Delange, advoc.aatgeneraal.·
Voorzitte1·,

VElRKElElR. - ARTIKEL 17 VAN RET KO·
NINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1954. STATIONEERPLAATS. - BEGRIP.
De stationeerplaats, becloelcl clo01· a!·tilvel 17, lid. 2, van het lconinlclijlc besluit
van 8 april 1954, is niet bepe1·Tct tot elk
van cle gedeelten van de IJ!'Ond. wellce
een statione1~ena voe!'tltig lean innemen,
maar omvat insgelijlcs de doo1'1Jangen
tussen aeze gecleelten .aangebracht om
het op- of a[1'ijclen 1nogelijlc te malcen (1).

(TIELEMANS,

T.

HOEREN EN DE WANDELAER.)
ARRES'l'.

HEJ'.r HOF; - Gelet ov. het bestreden
vonnis, op ·28 februari 1958 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat de voorziening beperkt
is;
A. In zover de voorziening ingesteld is
door aanlegger, handelend als beklaagde :
I. Betreffende de beslissing over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering:
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 17, 32, 33 en
3± van het koninklijk besluit van 8 april
1954, 1 en 2 van de wet ''an 1 augustus
1899, g·ewijzigd bij de wetten van 1 augustus 19-24 en 16 december 1935, doordat 'het
bestreden vonnis overweegt dat de term
« stationeerplaats >> geldt niet aileen voor
de plaatsen welke voor het stationeren
van de voertuigen afgeperkt zijn, doch
insgelijks voor de delen van de openbare
weg die tot zulke plaatsen toegang verlenen of er langsheen liggen, dan wanneer
bewuste term, in het reglement niet nader
omschreven zijnde, in de gebruikelijke
zin client te worden begrepen; dat, wanneer zij op de openbare weg gelegen is,
een stationeerplaats noodzakelijkerwijze
die plaats is waar de voertuigen normaal
stationeren, gelet op de op de rijbaan tot
het afperken ervan aangebrachte merken
of op de door het reglement bepaalde tekens :
Overwegende dat in geen enkele wetsof reglementsbepaling de uitdrukking
« stationeerplaats » nader omschreven is;
(1) Artikel 17 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 is heden vervangen door artikel 5
van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 dat
niet, onder de voorbeelden van manceuvres,
het feit vermeldt een stationeerplaats te verlaten.

-900dat clit woord dus in ZlJn gebruikelijke
betekenis moet genomen worden;
Overwegende dat volgens de gebruikelijke betekenis van het woord de stationeerplaats niet beperkt is tot elke van de
delen van de grond die een stationerend
voertuig kan innemen, doch ook de doorgangen omvat welke tussen die delen ingericht zijn om het op- of afrijden ervan
mogelijk te maken;
·
Overwegende dat het bestreclen vonnis
vaststelt cc dat uit de schets van de plaats
blijkt dat de stationeerplaats in de zuidwesterhoek van het Rouppeplein te Brussel drie evenwijdig liggende rijen van
plaats(m omvat, waarvan de middelste
slechts bereikt kan worden door een soort
doorgang van ongeveer vijf meter >> ;
Overwegende dat de rechter over de
grond uitgaande van deze in feite soevereine vaststelling wettelijk heeft kunnen
beslissen dat cc deze doorgang een integrerend deel uitmaakte van de stationeerplaats »;
Overwegende dat het vonnis dus geen
enkele van de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het vonnis eensdeels, erop
wijst dat de stationeerplaats ligt in de
zuidwesterhoek van het Rouppeplein dat
onbetwistbaar een openbare weg is, dan
wanneer het anderdeels vaststelt dat aanlegger een stationeerplaats verlaten heeft
welke gelegen was buiten de openbare weg
waarop het normaal verkeer plaats heeft;
dat deze tegenstrijdigheid in de redenen
met het ontbreken van redenen gelijkstaat :
Overwegende dat zekere delen van de
openbare weg voor het normaal verkeer
open kunn€m staan; dat andere delen
daaraan kunnen worden onttrokken;
Dat het bestreden vonnis zonder in tegenspraak te vervallen heeft kunnen verklaren, enerzijds, dat de plaats welke beklaagde verlaten heeft op een openbaar
plein gelegen was, en, anderzijds, dat die
plaats cc gelegen was buiten de openbare
we'~ waarop het normaal verkeer plaats
he•:ft »;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkornstig de wet is;
II. Betreffende de beslissing over de tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vordering;
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept ;
B. In zover de voorziening door aanlegger, handelend als burgerlijke partij, ge-

richt is tegen dame Hoeren, burgerlijk
verantwoordelijke :
Overwegende dat aanlegger te dezen
aanzien geen enkel middel doet geld en;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 augustus 1958. - Vacatiekamer. H. Anciaux Henry de Faveaux, raadsheer waarnemend voorzitter ..
Verslaggeve1·, H. Polet. Gelijkluidenlle conclusie, H. R. Delange, advocaatgeneraal.
VoorzUter,

VACATIEKAMER.-
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BESLISSING GES'l'EUND OP
EEN REDEN, DOOR ANDERE RECHTERS GEGEVEN
OM EEN ANDERE BETWISTING TE BESLECHTEN.
WETTELIJXHEID.
-

2°

TUSSENKOMST. IN STRAFZAKEN. BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJXE RECHTSVORDERING BETREFFENDE DE
TUSSENKOMST. NIET TOEPASSELIJK VOOR
DE STRAFRECHTSMACHTEN BEHALVE AFWIJKENDE BEPALING UIT EEN BIJZONDERE WET
BLIJKENDE.
STRA~'RECHTER
KUNNENDE
WETTELIJX EEN SANCTIE UITSPREKEN OF EEN
ANDERE MAATREGEL TEGEN EEN DERDE NIET
RECHT
VROEGER IN DE ZAAK GEROEPEN. VAN DEZE DERDE IN HET GEDING OP TE TREDEN
OM 'ZICH TE VERDEDIGEN.

1° Geen enlcele wetsbepaling ve1·biedt aan
lle rechters lHtn beslissing nopens de bij
hen aanhanuiue betwistinu te motiveren
door aanhalinu van een urond, ueueven
doo1· andere rechte1·s om een andere betwisting at te doen (1).
2° Buiten afwijlcende bepaling u.it een b·ijzondere wet blij lcende (2) zijn de bepalingen van het Wetboelc van burgerlijlce
rechtsvordering betTeffende de tttssenlcomst niet voor de strafrechtsmachten
toepasselijlc, daa1· het Wetboelc van
st1·ajvorde1"'inu en de wetten betTeffenlle
de stmtrechtspleu·inu de partijen aancltticlen clie een eis lcttnnen instellen of
teuen wellce een eis lean inuesteld W01'llen v66r deze uerechten. TVanneer cle
wet, bij uitzonclering de stTajrechte1·
toelaat teuelijlcertijd een veroordelinu,
een sanctie of een ande1·e maatregel ttit
te sprelcen ten laste van een derde clie
(1) Verbr., 5 november 1956 (A1T. Ye1·br.,
1957, blz. 144). Verge!. verbr., 5 december 1957,
sup>·a, blz. 207, en de noot, blz. 208.
(2) Zoals artikel 9 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

-901niet voo1·at in de zaak ge1·oepen werd,
moet deze derde toegelaten wo1·den, om
in het geding te ve1·schijnen ten einde
ve1·wee1· te voe1·en tegen bedoelde veroordeling, sanctie of maatregel (1).
(NOEL, WEDUWE LAHAUT, T. DELCOURT, CALMEYN
EN N. V. BANK VAN BRUSSEL.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 14 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
A. In zover de voorziening gericht ~s tegen het openbaar ministerie, beklaagde
Delcourt, en de partij Calmeyn :
Over het enig rniddel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet
en van het beginsel van de rechten der
verdediging en van het contradictoir karakter dat geheel de rechtspleging beheerst, doordat het bestreden arrest niet
ontvankelijk verklaart het verzoekschrift
tot tussenkomst ter bewaring van een
recht van aanlegster in bet geding dat
v·oor de strafrechter hangend is tussen het
openbaar ministerie, verweerder Delcourt,
beklaagde, en verweerder Calmeyn, burgerlijke partij ; eerste onderdeel, dan wanneer het bof van beroep, door zich ertoe
te beperken naar jurisprudentHHe beslissingen te verwijzen, de beslissing in bet
bijzonder geval waarvan het kennis nam
niet regelmatig gemotiveerd beeft; tweede
onderdeel, dan wanneer bet Wetboek van
strafvordering andere vorderingen van
burgerlijke aard aanneemt dan die welke
bet bestreden arrest in een limitatieve
vorm opsomt, en dan wanneer de vrijwillige tussenkomst ter bewarlng van een
recht v•oor het strafgerecht aangenomen
wordt in geval de tussenkomende partij
een wettig belang daartoe bezit en bij de
recbtbank geen vordering aanbrengt welke
daarbij niet reeds aanhangig is :
·
Overwegende dat verweerder Delcourt
naar de correctionele rechtbank verwezen
is om er terecht te staan wegens onderscheiden misdrijven van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken,
van oplichting, van misbruik van vertrouwen en van uitgifte van checks zonder
dekking;
Dat de genaamde Opsomer, handelend
als voogd over Paul Calmeyn, ge"interdiceerde, zich tegen beklaagde burgerlijke
partij gesteld heeft;
(1) Raadpl. verbr., 24 maart 1947 (A1T.
Yerb1·., 1947, blz .. 93; Bull. en PASIC., 1947, I,
123, en de conclusies van het openbaar ministerie). Vergel. verbr., ~9 januari 1951 (An·.
T' erbr., 1951, blz. 292} en 16 februari 1953
(ibid., 1953, blz. 414).

Dat de publieke vordering en de burgerlijke vordering bij het hof van beroep aanhangig gemaakt zijn door de hogere beroepen, door het openbaar ministerie en beklaagde tegen de beslissing van de rechtbank ingesteld;
Dat aanlegster, weduwe Julien Lahaut,
steunend hierop dat beklaagde in de loop
van de vervolging verklaard heeft dat een
deel van het geld waarop de telastleggingen betrekking hebben, gediend heeft voor
de moord op Julien Lahaut en hierop dat
het hof van beroep, om, wat dit geld aangaat, de gegrondheid van de telastleggingen en vall ue eisen der burgerlijke partij
te beoordelen, noodzakelijkerwijze de bovenaangehaalde verklaring van beklaagde
zal dienen na te gaan, de rechter in hoger
beroep bij een verzoekschrift verzocht
heeft haar te ontvangen als tussenkomende partij in de tussen het openbaar ministerie, beklaagde en de burgerlijke partij
-Calmeyn hangende zaken en zulks op
grond van het zedelijk en stoffelijk belang
dat zij, naar zij zegt, erbij heeft dat haar
rechten door een beslissing van het hof
van beroep in bedoelde zaken niet in gevaar gebracht worden ter gelegenheid van
de rechtsrniddelen die zij kan aanwenden
tegen de daders van, aanstokers tot, medeplichtigen bij - en burgerlijk verantwoordelijke voor - de moord op haar
echtgenoot; dat het bestreden arrest de
tussenkomst ter bewa-ring van een recht
van aanlegster niet ontvankelijk heeft
verklaard; ·
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling aan de rechters verbiedt hun beslissing nopens de bij hen aanhangige betwisting te motiveren door aanhaling van
een grond, gegeven door andere rechters
om een andere betwisting af te doen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
verre van eenvoudig te verwijzen naar de
redenen van in andere zaken gewezen beslissingen welke het aanhaalt, deze redenen herhaalt en ze als eigen redenen laat
gelden om de eigen beslissing te rechtvaardigen;
Dat het eerste onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich niet erbij bepaalt te zeggen dat het
W etboek van strafvordering v0.6r het
strafgerecht geen enkele andere vordering
van burg·erlijke aard aanneemt dan die
van de geschade partij, die welke tegen de
burgerlijk verantwoordelijke persoon gericht is en die van de vrijgesproken beklaagde tegen de burgerlijke partij ;
Overwegende dat, zoals het bestreden
arrest erop wijst om deze verklaring aan
te vullell, het Wetboek van strafvordering
en de wetten betreffende de strafrechts-
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pleging aanduiden welke de partijen zijn
veaux raadsheer waarnemend voorzitter.
die een eis kunnen instellen of tegen welke - TTerslaggever, H. Moriame. - Gelijkeen eis kan ingesteld worden v66r de luidende oonclusie, H. lL Delange, advostrafgerechten; dat de bepalingen van het caat-generaal. - Pleiters, HH. Fonteyne
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
(van de Balie bij het Hof van beroep te
betreffende de tussenlwmst niet tot deze Brussel) en de Harven.
rechtscolleges mogen uitgebreid worden;
'Overwegende dat ten deze aanlegster
zich niet kon beroepen op een afwijkencle
bepaling welke uit een bijzondere wet
blijkt;
.
.
VACATIEKAMER.- 21 augustus 1958
Overwegende, voorzeker, dat het zou mdruisen tegen het beginsel zelf van het
recht van verdediging, waarvan het Wet- MILITIE. - AANDUIDING VOOR RET SPECIAAL
CON'riNGENT VAN EEN MILITIAAN DIE TEN MIN·
boek van strafvordering verscheidene toeS'l'E VIJF BROEDERS OF ZUSTERS IN LEVEN
passingen vermeldt, dat, wanneer de wet
HEEFT. - VASTSTELLING VAN RET MAXIMUM
Dij uitzondering de strafrechter, bij wie
VAN DE DOOR AR1'IKEL 13, PARAGRAAF 1, 1°,
een vordering aanhangig is, toelaat tegeVAN DE OP 2 SEPTEMBER. 1957 SAMENGEORlijkertijd een veroordeling, een sanctie of
DENDE WET'l'EN BEPAALDE INKOMSTEN.
een andere maatregel uit te spreken ten
laste van een derde die niet vooraf in de
Om het maximum te bepalen van het sa·
zaak geroepen werd, deze derde niet zou
mengevoegd inlcomen van de vader en
toegelaten worden om in het geding te
de moede1· en de met deze gelijlcgestelde
verschijnen ten einde verweer te voeren
personen, dat aan de militiaan die ten
tegen bedoelde veroordeling, sanctie of
minste vijf broeders of zusters in leven
maatregel;
heett toelaat lcrachtens aTtilcel 13, paOverwegende echter dat het bestreden
ragraat 1, 1°, van cle op 2 septembe1·1957
arrest terecht vaststelt dat de aard zelve
samengeo1·dende wetten zijn aandttiding
van de vervolgingen, tegen Delcourt ingevoo1· het speciaal contingent te bekosteld zowel door het openbaar ministerie
men, moet eerst de in artikel 10, paraals dooi· de burgerlijke partijen, uitsluit
gTaaf 1, 1°, lid 3, van dezelfde wetten
dat een veroordeling, een sanctie· of enige
bepaalcle som hetzij met lien vie1·de per
maatregel zou gewezen of genomen worpersoon ten laste, hetzij met het bedrav
den ten opzichte van eiseres tot tussenvan cle lcinde1·bijslagen vom· deze van
komst;
·
·
de personen .vom· wie dit bedrag het
Overwegende dat deze vaststelling de
vie1·de te boven gaat veThoogd wo1·den,
beslissing waarbij de vrijwillige tussenen claan~a de vel"lcl'egen ttitlcomst door
komst van aanlegster ter bewaring van
drie vermenigvttldigd woTden (1).
een recht niet ontvankelijk verklaard is,
wettelijk rechtvaardigt; ·
(GLORIEUX.)
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan ingewilligd worden;
A~REST.
B. In zover de voorziening gericht is tegen de Bank van Brussel, burgerlijke parHET HOF; - Gelet op de bestreden
tij :
beslissing, op 23 mei 1958 gewezen door de
hoge
Inilitieraad;
Overwegende dat, het verzoekschrift tot
tussenkomst van aanlegster, volgens de
Over het enig middel, afgeleid nit de
termen zelf ervan, ertoe strekte aanleg- schending van de artikelen 10 en 13 van
ster als tussenkomende partij toe te la ten de dienstplich twetten, gecoiirdineerd bij
enkel « in de zaak welke hangend is tus- het koninklijk besluit van 2 september
sen het openbaar ministerie en de burger- 1957, doordat de bestreden uitspraak belijke partij Calmeyn en de genaamde slist l1eeft dat bij het ramen van het
Emile Delcourt >>; dat generlei geding v66r maximum der inkomsten op de voet waarde rechter over de grond tot stand geko- van een dienstplichtige zijn aanwijzing
men is tussen aanlegster en de Bank van - voor het speciaal eontingent kan bekomen,
Brussel en dat het bestreden arrest tegen het bedrag van de kindertoeslagen niet op
eerstgenoemde geen enkele veroordeling het drievoud behoeft te worden gebracht :
ten voordele van de tweede wijst;
Overwegende dat volgens artikel 13, paDat de voorziening dus zonder voorwerp ragraaf 1, 1 o, derde lid, van de dienstis;
Om cUe redenen, verwerpt de voorzie(1) :R,aadpl. Pa1·l. Doc., Kamer van volksning; veroordeelt aanlegster tot de kosvertegenwoordigers, zitting 1956-1957, nr 579j12,
ten.
21 augustus 1958. Voo1·zitte1·,

Vacatiekamer. H. .Anciaux Henry de Fa-

verslag van de Commissie van binnenlandse
zaken, biz. 19 en 24; ARcQ, Gommentaire de la
loi dt' 15 juin 1951 su1· la milice, nr 113.
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plichtwetten samengeschakeld op 2 september 1957, de ingeschrevene voor het
speciaal contingent enkel kan worden aangewezen voor zoveel << het samengevoegd
inkomen van de vader en de moeder of de
met deze gelijkgestelde personen... niet
meer bedraagt dan het drievoud van het
bij artikel 10, paragraaf 1, 1°, derde lid,
bepaalde bedrag, met dien verstande dat
dit bedrag verhoogd wordt met een vierde
of met het bedrag der kinderbijslagen per
versoon ten laste, zoals daarbij is voorgeschreven ll ;
Overwegende dat nit de termen van de
wet blijkt dat, tot het ramen van het
maximum bepaald bij artikel 13 van de
gecoordineerde dienstplichtwetten, eerst
de in artikel 10 van die wetten bepaalde
som client vermeerderd te worden, hetzij
met een vierde per persoon ten laste, hetzij met het bedrag van de kinderbijslagen
voor de personen ten laste voor wie dat
bedrag het vierde te hoven gaat, en daarna de v:erkregen uitkomst door drie client
vermenigvuldigd te worden;
Dat bij het bepalen van het voorziene
maximum, het bedrag van de kinderbijslagen dus in voorkomend geval insgelijks
op het drievoud client te worden gebracht;
Dat het middel derhalve gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar de hoge militieraad,
anders samengesteld.
21 augustus 1958. - Vacatiekamer. H. Anciaux. Henry de Faveaux raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Polet. - Gelijlclnidende conclnsie, H. Delange, advocaatgeneraal.
Voorzitte1·,

VACATIEKAMER. -

21 augustus 1958

1° MIDDELEN VAN VERBREKING.IN STRAFZAIKEN. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID DA'l' DE RECHTER AAN EEN VRAAG GEEN
GEVOLG GEGEVEN HEEFT, - VRAAG NIET GEFORMULEERD. - MIDDEL IN FEITE NIET OPGAANDE.
2° OPLICHTING. - BEDRIEGLIJKE HANDELINGEN. - BEDROG.
1 o Gaat in feite niet op het middel hieruit afgeleid dat de rechter aan een
v1·aag van de verdachte geen gevolg gegeven heeft, dan wannee1· noch nit het
a1·rest, noch 11it de rechtspleging blijlct
dat deze m·aag gefonmtleerd geweest
is (1).
2° Het zenden, doo1· de verdachte, van een
omzendbrief wellce lengenachtige ver-

meldingen en. bedrieglijlae verzelceringen
bevat, het tonen van b1·ieven op een gemeenzame toon aan 80mmige overheden
ge1··icht om te doen geloven dat hij aanhO'ltdende en pe1·soonlijlce bet1·eJclcingen
met hen onderhondt en hij van hun
vert1·o1twen geniet en de « mise en
scene ll er·in bestaande zijn lclanten te
doen samenlcomen in weelderige Jcanto1·en waarvan de bemeu.beling niet betaald is, om de valse indn!lc te verwekJcen dat hij over aanzienlijke jinanciele
middelen beschilct, malcen bedrieglijlce
hanclelingen nit naar cle zin van artiJcel 496 van het Strafwetboek (2).

(MOTTART, T. N. V. SOVETRAUX.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. In zover de voorziening gericht is tegen .de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het eerste middel, met betrekking
tot de telastlegging A"3 en afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 195, 408, tweede lid, 413 van
het Wetboek van strafvordering, doordat
het bestreden arrest zich erbij bepaalt de
beslissing op algemene wijze met redenen
te omkleden ten aanzien van de feiten
welke gepleegd zijn ten nadele van de in
de dagvaarding aange(J.uide personen, dan
wanneer aanlegger in zijn v66r het hof
van beroep genomen conclusies verzocht
had dat ten opzichte van elke dier personen de aard van de bedrieglijke handelingen en de datum waarop zij plaats hadden nader zou opgegeven worden, op grond
van de omstandigheid van herhaling welke
pas na 8 november 1956 in aanmerking
kon genomen worden :
Overwegende dat aanlegger onder de telastlegging A-3 van de dagvaarding vervolgd was nit hoofde van oplichtingen, gepleegd in october-november 1956 en in
april-mei 1957 met de omstandigheid dat
hij voor de periode na 8 november 1956 in
staat van wettelijke herhaling verkeerde;
dat in de dagvaarding de slachtoffers van
de .handelingen van aanle!l:ger opgesomd
waren en voor elke van die personen. de
datum van de feiten en het bedrag van de
aanlegger overhandigde gelden aangegeven war en;
(1) Verbr., 25 februari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 753).
(2) Raadpl. verbr., 26 september 1955 (Arr.
T' eTb1·., 1956, blz. 39); 16 december 1957 en
24 februari 1958, supra, blz. 232 en 445.
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het middel betoogd is, aanlegger niet ge- die handelingen « nog meer kracht bijgeconcludeerd heeft dat de handelingen uit- zet werd door de buitensporige weelde van
gevoerd ten opzichte van elke der in de ,de kantoren waar beklaagde zijn bezoedagvaarding aangeduide personen afzon- kers ontving (kantoren waarvan de menderlijk zouden onderzocht worden, noch belen trouwens niet betaald waren), en
de in de tekst der telastlegging aange- die de bezoekers onvermijdelijk in de
duide data heeft betwist;
waan moest brengen dat hij over aanzienDat hij zich ertoe beperkt heeft te be- lijke << financH~le en bestuurlijke middeweren dat hij geen enkele bedrieglijke len >> beschikte, dan wanneer hij een gehandeling aangewend had en zonder be- failleerd en bankbreukig· .handelaar was
drieglijk oogmerk opgetreden was ;
en zijn faillissement generlei actief verOverwegende dat het middel, hetwelk toonde >>;
het arrest verwijt niet ingegaan te zijn op
Overwegende dat de rechter over de
een verzoek dat v0.6r de rechter over de grond nit deze <<mise en scene>> en nit de
grond niet gedaan is, feitelijke grondslag andere aldus vastgestelde feitelijke elemist;
menten wettelijk heeft kunnen afleiden
Over het tweede middel, met betrekking dat aanlegger bedrieglijke handelingen
tot de telastlegging A-3 en afgeleid nit de aangewend had in de zin van artikel 496
schending van de artikelen 97 van de van het Strafwetboek;
Overwegende, anderzijds, .dat nit het
Grondwet, 195, 408, tweede lid, 413 van het
Wetboek van strafvordering en 496 van feit dat talrijke personen, die met aanleghet Strafwetboek, doordat het bestreden ger ten gevolge van de omzendbrief of van
arrest als bedrieglijke handelingen in aan- een bezoek in zijn kantoren zouden gehanmerking genomen heeft : 1° het zenden deld hebben, in de telastlegging niet veraan talrijke personen van een omzendbrief meld zijn, niet valt af te leiden, zoals
die ten dele leugenachtig was, 2° het feit aanlegger staande houdt, dat de feiten
dat «in brieven, gericht tot de !eiders van waarop het arrest wijst geen bedrieglijke
zekere · grote financH:;Ie maatschappijen handelingell uitmaken; dat toch dergelijke
van het land, beklaagde zich met zulke handelingen ten opzichte van zekere pergemeenzaamheid uitte dat de personen wie sonen zijn kunnen uitgevoerd worden zonde brieven in origineel of fotocopie voor- der deze ertoe gebracht te hebben fondsen,
gelegd werden ~ en klaarblijkelijk waren meubelen, enzovoorts af te geven of af te
zij bestemd om getoond te worden- nood- leveren; dat de door aanlegger aangetegenstrijdigheid dienvolgens niet
zakelijk moesten in de waan komen dat voerde
hij aanhoudende en persoonlijke betrek- bestaat;
Dat
het
middel niet kan ingewilligd
kingen onderhield met de geadresseerden worden;
van die brieven en dat hij hun vertrouwen
genoot >>; 3° de weelderige inrichting van
Over het derde middel, met betrekking
aanleggers kantoren; dan wanneer de door tot .de telastlegging B en afgeleid nit de
het bestreden arrest vermelde feiten geen schending van de artikelen 97 van de
bedrieglijke handelingen opleveren in de . Grondwet, 195, 408, tweede lid, 413 van het
zin van artikel 496 van het Strafwetboek, Wetboek van strafvordering en 491 van
en dan wanneer in de redenen tegenstrij- het Strafwetboek, doordat het bestreden
digheid heerst waar wordt aangenomen, arrest geen antwoord verstrekt op de conenerzijds, dat de door het arrest in aan- clusies waarbij aanlegger betoogde dat,
merking genomen feiten het wanbedrijf aangezien hij de verkoper was, hij de vervan oplichting iliet uitmaken ten opzichte plichting had de prijs van de voorwerpen
van de in de dagvaarding niet aangeduide te betalen aan de vennootschap Hache!,
personen voor welke aanlegger onbetwist- doch niet de verplichting haar de door de
bare resultaten bekomen heeft, en ander- koper gestorte prijs te overhandigen :
zijds, dat dezelfde feiten ten opzichte van
Overwegende dat het arrest vaststelt
de in de dagvaarding aangeduide personen clat
de koopwaar, welke door de vennootbedrieglijke handelingen uitmaken :
schap Hache! aan aanlegger afgegeven
Overwegende, enerzijds, dat het arrest werd, bestemd was om verkocht te worvaststelt dat aanlegger een ingebeelde den inclien de gelegenheid zich voordeed,
macht of een ingebeeld krediet heeft doen doch op. de voorwaarde dat de opbrengst
gelden en van he,t vertrouwen of de licht- van· de verkoop aan voormelde vennootgelovigheid van aile in de tekst van de schap zon worden overhandigd; dat het
dagvaarding aangeduide personen mis- verduidelijkt dat deze koopwaar bij aanbruik gemaakt heeft door hun een om- legger opges1agen was, wat uitsluit dat hij
zendbrief toe te zenden die leugenachtige de eigendom ervan zou he'uben verkregen;
vermelclingen en bedrieglijke verzekerin- dat het aldus aanleggers conclusies pasgeu inhield en door hun, tot staving van send beantwoord heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
zijn mondelinge leugenachtige verklaringen, de in het middel bedoelde brieven te mist;
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Over het vierde mitldel, met betrekking
tot de telastlegging 0 en afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 195, 408, tweede lid, 413 van het
Wetboek van strafvordering en 491 van
het Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest geen antwoord verstrekt op de conclusies waarbij aanlegger betoogde dat hij
opgetreden was als verkoper en de prijs
animo domini ontvangen had, hetgeen de
tegen hem voorgebrachte telastlegging van
bedrieglijke verduistering uitsluit :
Overwegende dat het arrest, na zich beroepen te hebben op de verklaringen van
aanlegger die erkende als tussenpersoon
opgetreden te zijn, en na vastgesteld te
hebben dat aanlegger die een voor zijn leverancier bestemde som op afbetaling ontvangen had, zich deze som toegeeigend
heeft, eruit afieidt dat tevergeefs betoogd
wordt dat beklaagde deze som animo domini gei:nd heeft en dat alle elementen
van het in artikel 491 van het Strafwetboek omschreven misdrijf verenigd zijn ;
Dat het arrest mitsdien op aanleggers

conclusies een passend antwoord verstrekt;
Dat het middel feitelijke gronclslag
mist;
Overwegende dat de bestreden beslissing gewezen is over een rechtspleging
waarin de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
nageleefd zijn en flat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de vordering van de burgerlijke partij naamloze
vennootschap Sovetraux :
Overwegende flat aanlegger geen bijzonder middel doet gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 augustus 1958. -

Vacatiekamer. --

Voorzittel· en verslaggever, H. Anciaux

Henry de Faveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl~bidende concl~bsie. H. R. Delange, advocaat-generaal.

