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DE DOODSTRAFFEN IN HET.
OUD-NEDERLANDSE STADSRECHT
'

· Een eerste kenmerk van de straffen in het oudN ederlands stadsrecht is, dat zij meer gericht waren
op afschrikking dan op verbetering : oderunt peo-

oare mali formidine poenae.
De gedacht~ van de afschrikking, reeds in de
Frankische tijd bekend, kwam sinds de XIV<l• eeuw
meer en me.er bij de criminalisten (1) en in de strafwetgeving (2), zowel als in de uitspraken der
schepenbanken naar voren en uitte zich in de bedreiging met wrede straffen en in de onmenselijke tenuitvoerlegging dezer straffen ..
Vandaar een uitermate ver dóorgedreven strengheid, die tot een grote wanverhouding tussen het
gepleegde feit en de daarop toegepaste straf leidde.
Misdrijven van verschillende zwaarte werden dikwijls door eenzelfde straf beteugeld. Het murdrum
clam factum, de doodslag bij « heeten bloede », de
brandstichting en de zware diefstal werden b.v.
meestal met de dood gestraft. Daarentegen werd
hij, die zich schuldig maakte aan gewone doodslag,
zelden ter dood veroordeeld en bestond zijn straf
gewoonlijk in een mondzoen, een bedevaart en een
schadeloosstelling aan de verwanten van de versla.gene, terwijl een dief werd gehangen.
Naast de gestrengheid der straffen had men de
wreedheid in de tenuitvoerlegging daarvan, met de
bedoeling sterk in te werken op de verbee•dmgskracht: bvb. verminking van ogen, oren, voeten en
handen, terdoodbrenging door verbranding, verdrinking of levend_ begraven. Vrij algemeen heerste de
mening dat de afschrikking slechts door de meest
gruwelijke verminkingen effect kon hebben. Het
aanschouwen van bepaalde soorten van gruwelijke
terechtstelling, zoals het verbranden of het rad. braken van de veroordeelde, werd geacht een sterke
afschrikkende werking te hebben. Zo moest eveneens afschrikkend werken de verscherping van dè
tenuitvoerlegging der straf, zoals o.m. het schand-
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slepen op een slede door de stad, het· afhakken van
de hand of de tepronkstelling aan de schandpaal
vóór de onthoofding of de ophanging. Een andere
vorm van verscherping was de cumulatie van verschillende straffen, b.v. werden verscheidene doodstraffen op het lichaam van een enkel veroordeelde
voltrokken. Het oude strafrecht kende niet ene
regeling in de aard van onze moderne bepalingen
omtre~t samenloop van strafbare feiten. Zo werd
een misdadiger, schuldig aan diefstal en sodomie,
eerst gehangen en daarna verbrand; een ketter, die
in de gevangenis zelfmoord pleegde, eerst verbrand
en daarna op de vork gesteld. Deze cumulatie kwam
ook bij andere straffen veel voor : bedevaart en
boete, gevangenis en verbanning, geseling, brandmerking en verbanning, schandpaal en verbanning
werden samen toeP'eoast. Ten Rlotte kon rpdrli.ve tot
strafverzwaring leiden (bv. bij overspel, diefstal en
godslastering) overeenkomstig het Romeins beginsel : Crèsoentibus deliotis poenae exasperantur.
Typisch voor de gedachte van de afschrikking
was de openbaarheid van de tenuitvoerlegging der
straffen : men verwachtte daarvan eën moraliserende invloed op het publiek.
Alle executies gebeurden bij dag op de marktplaats; de tepronkstelling aan de schandpaal, het
dragen van stenen en het schandslepen geschiedden
op de marktdagen; de geseling werd op .straat toegediend; de bannelingen en de strafbedevaartgangers waren kenlijk aan hun kleding en hun ,werd
door een trompetter uitgeleide gedaan; de bede om
vergiffenis gebeurde in het openbaar. Om deze publiciteit nog te verhogen werd .een bord aan de hals
van de veroordeelde gehangen, waarop geschreven
stond welk misdrijf hij begaan had en waarop voorwerpen, die aan zijn delict herinnerden, waren
afgebeeld. Het te-kijk-stellen van het lijk van de
terechtgestelde aan de galg of op het rad, ge-
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schiedde ook met de bedoeling om af te schrikken.
De lijfstraffen waren. uit hun aard zelf op afschrikking gericht. Het zien van het verminkte orgaan,
van het brandmerk óf van het geschoren hoofd herinnerde bltivend aan het misdriJt en zijn bescrafting.
De vernieling van het huis van de « woestballing »
had dezelfde strekking.
De eerste deugd der rechters uit het Ancien Régime was de ongevoeligheid, hun belangrijkste taak
de straf zoveel mogelijk aan het misdrijf aan te
passen en hun grootste bezorgdheid de misdadigers
af te schrikken. Men merkt dat zij leefden in een
tijd, waarin het geweld heerste, geen enkele weg
veilig was ·en geen enkel huis voor roof gevrijwaard
bleef. Straffen moesten uitgedacht worden, die
indruk maakten, die sterk op de verbeelding inwerkten en voor de vreselijke, door de misdadigers
· gepleegde pijnigingen niet moesten onderdoen. De
door de schepenbank uitgedachte folteringen overtroffen dikwijls in wreedheid en geraffineerdheid
de door de gemeenste schurken begane martelingen;
het had er soms alle schijn van, dat zij de bloeddorstige inbeelding van het geboefte trachtte te
overtroeven. De overheid zorgde voor « moraliserende kijkspelen » - levendiger dan enig geschilderd
«exempel» of enige dodendans - waarin de straffen op de meest dramatische wijze werden voorgesteld. In deze justitiële wreedheid lag geen ziekelijke perversiteit; wat daarbij vooral treft, is de
dierlijke, verstompte jolijt, de· kermispret, die het
volk er in vond (3); De rechters wisten niet hoe
gevaarlijk het was het volk aan deze schrikwekkende schouwspelen gewoon te maken en zij zouden
verb3!asd hebben opgekeken, indien een massapsycholoog hen er op gewezen had, dat geen enkel
mes zo snel bot wordt als dat van de terreur en dat
de onmenselijkheid der wetten, spiegel van de
onmenselijkheid der zeden immer tot nog meer
onmenselijkheid leidt.
Een tweede ·keµmerk van het recht der XIV"" en
XV"" eeuw was de vergelding; het misdrijf moest
vergolden worden en de dader moest voor het door
hem bedreven kwaad Hiden. Vóór h~i stierf. moest
de veroordeelde aan den lijve rvoelen wat hij te vergelden had ( 4). Zo is verklaarbaar, dat een executie,
zonder voorafgaande marteling, als een eervolle
straf beschouwd werd. De vergeldingsidee heeft
haar sterkste uitdrukking in de taliostraf gevonden.
Welke vergelding was vollediger dan die, welke. de
schuldige het aan het slachtoffer berokkende lijden
zelf deed ondergaan? In het .recht der XIV"" eeuw
moest elke aanslag op het leven met de dood
bekocht worden - vitam pro vita - en elke verminking - oculum pro oculo et dentem pro dente
- worden geboet.
De taiiostraffen mogen evenwel niet vereenzelvigd worden met de symbolische spiegelstraffen,
waardoor men een zinnebeeldige voorstelling van de
bestrafte feiten trachtte te geven. Spiegelstraffen
waren b.v. : het levend verbranden van de valsmunter in een ketel kokende olie of water, het verbranden van de brandstichter, het afhakken van de
hand van de meinedige, het afsrüjq.en van de tong
van de godslasteraar. Symbolisch kón de tenuit-

voerlegging van de straf ook herinneren aan zeke:t;'.e
niet ondergane zwaardere straffen. Hem, die b ..v. de
geseling had moeten ondergaan, maar genade gekregen had, werden de geselroeden om de hals
gehangen; een tot de galg veroordeelde, wie cleze
straf kwijtgescholden was, werd met de koord om
de hals op de galgeladder onder de galg geplaatst.
Het ware evenwel verkeerd aan elke stl'af systematisch een symbolische betekenis te willen toekennen.
Een derde kenmerk van de oud-Nederlandse straffen was hun ongelijkheid. De wettelijke ongelijkheid
der standen,, karakteristiek voor de politieke gemeenschap van het Ancien Régime, komt ook in de
straffen tot uiting. Bij gelijke schuld was onthoof. ding voor de edelman, galf of rad voor de gemene
man bepaald. De mogelijkheid om Ujf-, vrijheids-,
bedevaart- en erestraffen af te koperi bevoordeelde
de gegoede naar de regel : Qui non habet in aere_,
luet in pelle (5). Van de andere kant echter werd
bij de bepaling van het bedrag van compositie en
boete meestal rekening gehouden met de financiële
toestand van de delinquent, zodat deze ongelijkheid
ten voordele van de arme werkte ( 6). Een andere
ongelijkheid vloeide voort uit de leeftijd en het
geslacht der delinquenten. Voor jeugdige en oude
personen waren lichtere straffen gebruikelijk, terwijl op· vrouwen bijzondere straffen werden toegepast.
Het onderscheid tussen poorter en niet-poorter
had eveneens invloed op de straftoemeting. Een
vreemdeling betaalde gewoonlUk een· dubbele boete.
Onder de misdadigers, die in Nederlandse stedep. op
het schavot of aan de galg hun 'leven lieten, bevonden zich burgers van bijna alle Europese landen i
Duitsers, Engelsen, Fransen, Italianen, Oostenrijkers, Polen, Spanjaarden en Zigeuners.

* *" *

Terwijl sommige straffen, zoals de bede om vergiffenis en de strafbedevaarten van christelijke oorsprong zijn, vertonen de meeste doodstraffen in het
laf!J-rniddeleeuws strafrecht nog een heidens-sacraal
kar_akter.
Naar Germaans recht kon sl.echts een vredeloze
ter dood worden gebracht : de terechtstelling van
de misdadiger werd niet als sanctie, maar veeleer
als een soort offer aan de ,godheid opgevat'. Alle
openbare terechtstellingen hadden aanvankelijk een.
gewijd karakter. De misdadiger, een onrein persoon,
strekte ten verderve van het volk, dat zich derhalve
tegen hem moest verdedigen. Om de welwillendheid
van de goden te erlangen diende de gemeenschap
rein te blijven en elke bezoedeling van het ras te
weren; de misdadiger werd derhalve aan dë wraak
der goden geofferd.
De terechtstellingen ontleenden aan die offergedachte hun sacraal karakter.
De kleinere straffen misten alle yvijding; zij stamden ook niet af van het offer. Dqor geringe ver-,
grijpen achtten de Germ.anen de ·godheid niet
gekrenkt.
Tijdens de Middeleeuwen ondergingen deze voorstellingen de invloed van het Christe:q.dom en verloren
de executies het karakter van een offer. Dit belette
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echter niet dat het strafrecht in de late middeleeuwen tal van Germaanse denkbeelden en sacrale
elementen overhield, waarvan de kennis vo·or een
juist begrip van het oude strafrecht noodzakelijk
is (7).
De openbaarheid der terechtstelling, het ontkleden van de veroordeelde vóór het onthoofden,
hangen, radbraken en verbranden, het laten hangen
van het 'lijk aan de galg of het plaatsen daarvan op
het_ rad na de executie herinneren o.m. aan de oude
ritl1s van het offer. Ook de door het volk algemeen
áanvaarde opvatting, dat een veroordeelde niet
meer mocht onthoofd of gehangen worden, wanneer
de beul verkeerd sloeg of de koord brak, omdat men
meende dat in zulk geval de godheid het offer niet
wilde aannemen, wijst op een gelijkaardige oorsprong. Verder had het met de toverij in verband
staande bijgeloof betreffende de terechtstelling, dat
zich tot ver in de Moderne Tijden gehandhaafd
heeft, een sacrale betekenis. Wanneer de godheid
het offer aanvaard had, ging volgens de heersende
mening haar kracht in het offer over en brachten
onderdelen van het terechtgestelde lichaam geluk.
Zo werden hoofd en ledematen van een gehangene
of geradbraakte als tovermiddelen of geluk aanbrengende middelen aangewend. Dievenhanden - une
main de gloire - en dievenvingers konden volgens
het volksgeloof onzichtbaar maken of zieke paarden
genezen. Mensenvet en mensenbloed waren zeer
gezocht. Niet alleen aan lichaamsdelen, maar ook
aan het .hemd van de terechtgestelde, aan stukken
koord, hout, of spijkers van galg of rad werd toverkracht toegekend.
Van de XV'10 eeuw af ging men in de misdadiger
een. bezetene zien. De door de Boze verleide persoon
was -- evenals het dier - slechts een vat, waarin
de duivel rusteloos arbeidde om zijn omgeving te
schaden en te kwellen. De misdadiger was een
demonendragér. Vandaar dat het proces tegen de in
dwaling brengende'duivel gericht was. Vandaar ook
dat de schrikwekkende doodstraffen als een kastijding en tegelijkertijd als een uitdrijvin.g van de het
verstand op hol jagende duivel bedÓeld waren. Deze
moest door de doodstraf uit het lichaam gedreven
of er mede verdelgd en onschadelijk gemaakt worden. De veelvuldige aanwending van vuur en water
bij de voltrekking der doodstraf, twee elementen, die
als aan de demonen vijandig beschouwd werden, is
in.dit verban<;! verklaarbaar. De sodomieter, de heks
en. de ketter werden verbrand, terwijl de door de
Boze verleide kindermoordenares levend begraven
of verdronken werd.
In de late Middeleeuwen en de Moderne Tijden
werden deze doodstraffen dikwijls nog door begeleidende straffen verscherpt, zoals het op een slede
naar de plaats van terechtstelling slepen, het afkappen der rechterhand of de voorafgaande tepronkstelling aan de schandpaal.
Niet zelden werden wegens verschillende misdrijven, door een zelfde dader gepleegd, verscheidene
wijzen van terechtstelling gecumuleerd.· Hierin kan
evengoed een verzachting gezien worden : de veroordeelde werd vóór de radbraking of vóór de verbranding eerst gehangen of gewurgd. De samenloop

van verscheidene soorten van executie was echter
in de eerste plaats bedoeld a.Is verscherpirtg, b.v. n~
radbraking, onthoofding of na onthoofding, ·rad~·
braking.
·_ - '
De tèrèchtstellin:gen geschiedden bij dag op_ de
marktplaats. Het levend begraven gebeurde gewoon•
lijk op de Galgenberg. Deze openbare plaatsen van
terechtstelling waren een symbool van de « persoonlijkheid » der stad .en van de stedelijke .macht. Het
schavot en de galg waren bewijzen, dat de. stad op.
«rechten)) kon bogen, dat zij de àlta justit{a bezat;
Zij behoorden tot het stadsbeeld, evenals het sche.:
penhuis, de kerken, het belfort, de hallen, de p~tri
ciërs- en poortershuizen,. de poorten en wallen. · " .
De enscenering van d,e terechtstelling beoogd~
zoveel volk mogelijk bijeen te brengen. Een speciale.
klok werd geluid, zodra de misdadiger door schout,
communiemeesters en: beul uit de gevangenis geleid
werd om « ge:r:echt » te worden. Klokkengelui . en
trompetgeschal verwittigden de gemeente.
. De beul trad, in het bijZijn van schout, communie~
!neesters en schepenen, als voltrekker der straf op.
Nàast beul, .trompetters, . pijpers en trommelaars
stapten soms tot 60 schutters in volle feestkleding
voorop. De veroordeelde meestal in een lang wit
hemd gekleed en met kaalgeschoren hoofd, was
altijd vergezeld van een biechtvader. Deze laatste,
die vrij mocht gekoze'J. viorden, ontving hiervoor
een kleine geldelijke vergoeding en één of twee
stopen wijn.
Vooraleer naar de plaatfl der terechtstelling
gevoerd te worden kreeg de ter dood veroordeelde
een: stevige maaltijd - « beulen- >) of « galgem11aI >)
~f « Johannesminne )> - in de gevangenis opgediend,
waaraan de biechtvader deelnam. Een schotel vis,
:rijkelijk met wijn en bier. overgoten, behoorden
gewoonlijk tot dit galgemaal.
.
Op het schavot of onder de galg bood de beul.
hem nog een laatste beker wijn aan, « der goden
minne.» genoemd.
·
Daarna werd het vonnis voorgelezen ( 8).
Na elke executie werd aan de rechters een flinkè
maaltijd opgedist, terwijl de beul en zijn helpers
eveneens getrakteerd werden.
Slechts zelden is er van de begraving der terechtgestelden sprake. Door het niet-begraveri immers
werd de oneer verergerd. Ongekleed werden de lijken
zonder· enige plechtigheid ·onder de galg, op · de
Galgenberg, in een put bedolven, tenzij zij als aas
voor honden, wolven en vogels bleven hangen of tot
as verbra,nd werden. Van de tweede helft der XVId•
eeuw af konden de scheperibanken bij uitzondering
toelating verlenen om het lijk van de veroordeelde,
voorzien van het viaticum, in gewiide aarde te doen
b2graven, in honorem illius (9). Deze uitzondering
werd slechts zelden gemaakt ( 10).
In latere eeuwen gingen de lijken naar de ontleedtafel voor wetenschappelijk onderzoek. Het gebeurde
dat Leuvense studenten 's nachts de gehangenen of
geradbraakten gingen roven.
Evenals in de Frankische periode was ook nog in·
de Middeleeuwen de doodstraf op vele misdrijven
slechts van toepassing in geval van ontdekking op
heterdaad.
Reden hiervan was de .toen algemeen
1
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geldende voorstelling, dat de op heter daad betrapte waarvoor alleen of hoofdzakelijk mannen in aanmisdadiger door zijn daad vredeloos werd. Dit was merking kwamen, zoals het onthoofden en het rad·
het geval hij doodslag, voornamelijk wanneer de braken.
Het onderscheid tussen mannen- en vrouwendadèr niet voortvluchtig was. Want regelmatig komt
in ·de schoutsrekeningen voor dat zij, die een dood- straffen berustte hoofdzakelijk op gronden van
zedelijkheid.
sl~g ,'begingen, na enkele jaren buiten de stad geièefd 'te li'ebben, schout en schepenen door vrienden
Een ander subjectief onderscheid werd gemaakt
Iiet~n bewerken, vrede maakten en zo hun doodstraf tussen onthoofden en ophangen. De onthoofding
!J.f~oc~tert. , .
was eervoller en edeler dan de galg; de onthoofding
'··· Jn de periode fopende van de tweede helft der en het hangen waren eenvoudige doodstraffen. De
XIv·· tot op het einde ,der XV" eeuw, was de lijst · brandstapel, de radbraking, · de verdrinking, het
der misdrijven, waarop de doodstraf gesteld was, levend verbranden in de ketel en het levend bereeds. tamelijk uitgebreid. Zij omvatte moord, dood- graven werden als gequalificeerde straffen opgevat.
slag, verkrachting, sodomie, «moordbrand», roof,,
pe doodstraffen konden ook objectief beschouwd
«.transement », zware diefstal, oproer, samenzwe- worden, d.w.z. naargelang van de misdrijven; waarring, verraad, vergiftiging, valsheid in geschriften, op zij gesteld waren. Zo was de galg het normale
valsmunterij, vredebreuk en banbreuk. In de XVI•• loon voor de dief, terwijl de schuldige aan doodslag
eeuw werden daaraan nog ketterij en toverij toe- of verkraèhting gewoonlijk met het zwaard en de
gevoegd.
moordenaar met het rad kennis maakte.
Omstreeks het einde der Middeleeuwen verDr L. Th. MAES.
scherpte de oud-Nederlandse steden hun strijd en
sancties tegen de beroepsmisdadigers (11). Gedurende de xIV"'', Xv"" en XVI"" eeuw kan dan ook
(1) P. CHRISTINAEUS. In Leges Municipales, II, 30 ·P·
« ut poena uniu,s e•sset metus aliorum ,, ; J. de DAMeen toeneming der doodstraffen waargenomen wor- 159:
HOU.DERE, Pract. C'rim., Prefatie p. 2: «De misdaden
den,; .nad.ien daalde de curve zienderogen. '.lerwijl in dan zijn te punierene, omdat de peiri'e van den eenen zoude
mDghen wesen: ·de vreese vcan vd.en »; J. de DAMHOUDERE,
en XV"' eeuw de doodstraf voltrokken werd P1·axis
de XIVdc
,
Rernm Ci·foninalium, cap. 155: « ut poena unius, sit
door het levend verbranden in de ketel de vieren- multoru.m metus '"
., :
·· . • . - :
'
(2) Criminele. OrdonnanUe op de l'Jt1jl, 9 Juli 1570, art: 45:
déhng" het vuur, de galg, het rad en het zwaar_c!,_ «•ende deselve tot exem:pele van den ghemeynen voloke
werdén fn dé xvr· eeuw daarenboven de verdrin- dienen maC'h )),
.
d f 'll tl
d
(3) J. HUIZINGA. Herfsttij der Middelee1twen, Haarrem,
. ·,: · '· h' ··t' 1. · d b
k1ng,. e even
egraven, e us1 a e en e wur- 1941 (5), P. 24-26.
ging aangewend.
(5).-H. DE GROOT, De ji_tre_ belli ac ?ac~s" Liber II, ca,p.,
·" .. ·.
· ·
XX, § 1, 1: « malum pass10n1s, quad mfh1grtur ob malum
In verschillende keuren was de wijze van terecht- actionts" en § 1, 2: «qui male fecit, malum ferit »; G. DE
. . .
.
.
WIJNANTS, De Publici.s JudfoMs, tit. XXIII: « P-oena nihdl
stellmg .niet bepaald, maar aan het oordeel der
aliud est quam Ie.gitima criminis vindicta '"
rechters overgelaten. Het vonnis luidde altijd zonder
(5) P. CHRISTINAEUS, In Leges MiiniciJ!ales, I, 14, p .
.,
.
.
.
·
.
42; S. a GROENEWEGEN, Tnwtatus de legibus abrogatis,
meer, dat de m1sdad1ger de dood verdiend had. De Digesta, Lib. XLVII, tit. XIX; D. TULDfüNUS, Commenreèhters moesten zich echter wat de executie- tarius in Digestri .. (jodex,_ I.~· t!t. XLVI, § 9; G. de WIJ.. . .
.'
·
NANTS, De Publicis Judiciis, h>t. VII ·en XXVII.
modahte1ten. bt)trof, aan zekere door zeden en ge(6) Het Romeins recht kende ev·ene.ens 'de o.ng.elijk!heid
.woonten bepaalde grenzen houden zoals voldoende der straffe~; dit was een. ~evol1g van het onderscheid tus'
sen honestiores en humiliores. De straffen voor laatstblijkt uit de practijk.
.genoemden waren wreder en meer onterend dan die op
eerstgenoemden toe.gepa;st. (Dig. XLVIII, 19, I : XLVIII,
De distinctio poenarum ex delicto kan subjectief 8, 3, par. 5); de tegen de slaiven aangewende straffen waren
nog wreder dan de -op da vrije hu11oiliores toegepast. (Dig.
en objectief beschouwd worden. Subjectief gezien, XLVIII,
19, 10, 28, par. 2, par. 16) . .
(7) Het s.acraal kara!Gter der Germaanse doodstraffen
d.w.z . wat betreft de persoon van de veroordeelde,
werd vooval in ,het licht •geste1d d-oor K. VON AMIRA in
werden de doodstraffen vooreerst ingedeeld in .zijn
werk Die Gennanischen Todesstrafen. Munchen, 1922,
m.annen- en vrouwenstraffen, ofschoon deze in- en ook döor H, FEHR, Das Recht ini Bilde. Zur~ch, 1923,
p. 12, waar •hij refereert na.ar p. 77, na;ar de platen 95-97 en
deling, niet te absoluut moet worden opgevat.
naar noot 37 op P. 182. Op te .merken is da.t de daarin onthypothesè niet meer onv-oorwaa11i1elijk wordt aanVolgens het oudste recht werd de vrouw .door wikkelde
geno·men.
haar misdrijf niet vredeloos; deze regel werd echter
(8) Criminele Ordonnantie op de Stijl, 9 Juli 1570, art. 49.
{}. DE WIJNANTS, De Pub'.icis Judici.is, tit. XXIII;
in de ·Middeleeuwen niet méer gevolgd. Er beston- Fr.(9)ZYPAEUS,
Notitia juris Belgici, lib. IX, de cadaveribus.
den doodstraffen, die uitsluitend of hoofdzakelijk
(10) Ook elder.s, omMreeks dezelfde tijd: .cfr. in Straatsbur,g,
vóór
d'e
XVIde
eeuw: één 1galg; in 1585.·: een tweede;
op· vrouwen werden toegepast, zoals het levend be- in 1622: een der·de. (cfr.
SILBERMANN, Lokalgeschichte
graven,
het
wlirgen en het verdrinken en andere, von Sfrassburg, p. 169-170).
.
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RECHTSPRAAK
HOF VAN VERBREKING

2de Kamer. -

25 November 1946.

Voorzittsir : M. Wouters.
Raadsheer-Verslaggever: M. Smetrijns.
Advocaa;t-Generaa:l : M. Janssens de Bisthoven.

worden op de registers van het Hof van Bero.eJ? Je
Gent, en dat melding ervan zal gemaakt :wordep
op den kant van de gedeeltelijk vernietiide '·beslis~
slissing;
· .· ,
'
Verwijst de zaak alzoo omschreven naar het Hof
van Beroep te Brussel; ·
' . . ..
Kosten ten laste van den Staat.
·"
·-:1' ..-·= ~

MOTIVEERING VAN VONNl'SSEN EN ARRESTEN.
-- ONiMOGELIJK'HEID VOOR HET HOF ZIJN TOEZJ;OHT UIT TE OEFENEN OP DE WETTELIJKHEID VAN DW. BF:!';T .TRRil\TG. VERBEURDVERf<:jLARING NIET WETTELIJK VERANTWOORD.
OEBREK AAN MO'l'lVEERING.
Is niet gemotiveerd · de- beslissing, die verzuimt te
bepaien op. welk misdrijf de straf toegepast wordt,
daar het Hof van Verbreking hierdoor in de onmogelijkhe~d gesteld is zijn toezicht op de wettelijkheid
er van uit te oef.enen. Gebrek aan motiveering is
eveneens aanwezig, wanneer àe beslissing verzuimt
te ze;ggen welke voorwerpen onder de verbeurdver/),laring vallen, daar zij aldus in gebre•ke blijft de
verbeurdvf!rklaring wettäijk te verantwoorden.

Ha'liaert, Arthur.

(c

Gelet op illet bestreden arrest op 11 Juli 1946
gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel : schending van art. 42 van het
Strafwetboek en 97 der Grondwet, doordat het Hof
van Beroep de verbeurdverklaring heeft uitgesproken van de voorwerpen die tot het plegen van het
misdrijf gediend hebben zonder nader te bepalen
a) over welke voorwerpen het gaat, b) welke van
de vier weerhouden betichtingen deze is die door
deze bepaling bedoeld is;
Overwegende dat het bestreden arrest den aanlegger veroordeelt wegens vier verschillende misdrijven; dat het, op dit punt lhet vonnis a quo
bekrachtigende, de verbeurdverklaring uitspreekt
van de voorwerpen die tot het plegen van het misdrijf gediend hebben;
Overwegende dat het bestreden vonnis, daar het
verzuimt te bepalen op welk misdrijf die straf toegepast wordt en juist te zeggen welke voorwerpen
onder de verbeurdverklaring vallen, het Hof van
Verbreking niet toelaat zijn toezicht uit te oefenen
op de wettelijkheid van de beslissing en in gebreke
blijft die beslissing nopens de verlbeurdverklaring
wettelijk te rechtvaardigen;
En overwegende dat de substantieele of op straf
van nietigiheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de uitgesproken veroordeelingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen :

Ver'breekt het bèstreden arrest doclh in zoover
slechts het de voorwerpen, die tot het plegen van
het misdrijf gediend hebben verbeurd verklaart;
, Beveelt dat: onderhavig arrest zal overgeschreven

HOF VAN VERBREKING

2de Kamer. -

9 December· 1946: ·

Voorzitter : M. Wouters.
Raadsheer-V.e.rslaggever: .M. SmetrYn.s.
Eerste Advocaat-Generaal : M. Hayoit de Term!lco~l;,;
Pleiter : Mr. Van Leynseele.
POLDERS. - HEFFING VAN DIJKGES~HOT'É'EN: ·~
KAiRAKT·ER VAN DEZE BELASTING. - BEVOEGD~
HEID VAN HET POLDERBESTUUR.
Een door een plaatselijke macht opgelegde belasting
verliest haar karakter van belasting niet om .reden,
dat deze niot alle eigenaars van in het _rijk gelegen
on1·oerende goederen treft; doch alleen ·de eigenaar.~
van onroere1ide goederen, gelegen in het· gedeelte vá!lt
het nationaal grondgebied, waar die macht haar :be:
1
voegdheid wettelijk uitoefent. De lloor. een Pólller•
bestuur- volyens dè wettelijke grondslagen geheven
dijkgeschotten, onder het eenig voorbehoud van de .1iit
1
!
de wet voortvloeiende vrijstellingen, treffen allè
eigenaars van de erven, gelegen in het gedeeltf! van
het grondgebied; afhangend van het gezag van het
Polderbestuur.
.
, ,.
De door een Pr'lderbestnur geheven. belastingen worden
niet opgelegd in het belang alleen 1Jan de .eigE1naars
der in de polders gelegen erven maar van de ge1J,eelf3
gemeenschap. Het Polderbestuur, door de werken ta.t
onderhoud en herstelling van de dijken te bev,elen .en
uit te voeren, hanà0lt, ofschoon het hierdoor' de belangen van de ei_ryenaars dient, hoofdzakelijk in .pet
openbaar belang, te weten : de beschiitting van ee1!
deel van het grondgebied tegen de overstroomintfon,
h.et instandhouden van een aangepast waterregime
en van de voorwaarden, die de g(!zondhèid· ·van dè
bevolking dsr streE'k bevorderen. De wetgewr hf3.eft
jiiist met het oog op dat algemeen belang aan het
Polderbestuur de door dit uitgeoefende machten
toegekend o.m. het heffen, met de vereischfe goedkeuring, va?b bela.~tingen of geschotten ter bestrijding
van de kosten der hierboven opgesomde werken.

RegistratLe en Domeinen /t. Het Polderbestuur van
Lilloo.

Het Hof,
Gelet op het bestr1::.Jen Beslµit .van de Bestendige
Deputatie van den Provincieraad van Antwerpen,
dd. 14 Decern her 1945;
Over het middel : schending van artikel 113 der
Grondwet, van artikelen 26 en 33 der .·wet van
·l6 September· 1807 betreffende het droogmaken dcfr
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moerassen; van artikelen 2 en 3 der wet van 14
ofwel afhangende van het privaat Staatsdomein,
Floreal an XI; van artikelen 103 en lOq der wet ze geheel of gedeeltelijk tot een openbaren dienst of
van Frimaire an VII, doordat de bestreden beslistot een algemeen nut gebruikt worden, - de in het
s~ng gew~igerd heeft de dijkgelden als belastingen
middr~l aangeduide bepalingen geschonden heeft;
ie 'aanzien en ze dan ook, ten onrechte, ten laste
Orn dfo redenen :
vail~'ilëff' Belgisêhèn .·Staat gelegd heeft, dan wanVerbreekt het bestreden besluit;
neer het openbaar domein van alle belastingen vrijBeveelt dat onderhavig arrest zal overgeschreven
~es.teld is;
.
. .
..
·
worden op de registers van de Bestendige Deputatie
'Góver~vegende, dat, zonder Wi
gaan of de onroe- van den Prc.vincialen Raad van Antwerpen en dat
rende gcederen die. in den :P~Jlder van Lillo gelegen melding er van zal gemaakt worden op den kant
zijn en aan den Staàt toebehooren, deel uitmaken
van de vernietigde beslis~g;
van het publiek staatsdomein of afhangen van het
Kosten ten laste van den Staat;·
Staatsdomein, ze geheel of gedeeltelijk voor een
Verw\jst de zaak naar de ·Bestendige Deputatie
openbaren dienst of voor een dienst van algemeen van den Provinciaien Raad van Oost-Vlaanderen.
nut gebruikt worden, het bestreden besluit het verhaal van den Staat verwerpt en verklaart dat deze
de door het Polderbestuu.r gevestigde dijkgeschotHOF VAN VERBREKING
ten verschuldigd is, om de eenige redenen dat die
geschotten niet ten laste van al de burgers, zonder
2de Kamer. -- 20 Januari 1947.
uitzondering, en niet ten voordeele van de geheele
gemeenschap gevestigd zijn, doch invorderingstaxen
Raadsheer-Verslaggever: M. iBail.
zijn, welke alleen de eigenaars van de ingedijkte
Eerste Advocaat-Generaal: M. riayoit .de Termicourt.
Pleiters: iM:rs Marcq en Moyer.soen.
erven treffen, en welke uitsluibend ten voordeele
van deze gevestigd z~Jn;
Overwegende, eenerz~ids, dat een door een plaatse- INKOMSTENBELASTING. - TAXATIE VAN VENlijkil macht gevestigde belasting haar karakter van · NOOTSOHAPPEN OP AAN'DEELEN. - ART. 52,
PAR. 6 VAN DE , SAIMENGESCHAKELDE WET'IIEN
,bel~sting met verliest llffi de reden dat deze, niet
BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTING. -·alle eigenaar~ van in het Rijk gelegen onroerende
WIJZIGINGSBESLUIT VAN 22 SEPTEMBER 194L .goederen treft, doch alleen de eigenàars van onINTIDRJPRETATIE EN STRJEKIKING.
roèrellde goederen, welke gelegen zijn in het gedeelte
vàn het nationaál grondgebied waar die macht haar
Ofschoon het beslwit van 22 Septernber 1941 de venbevoegdheid wettelijk uitoefent;
nootschappen . op aandeelen aan de betaling onderDat de betwiste heJasting, volgens de wettelijk
worpen heeft van de bedrijfsbelasting, zoowel op de
gevestigde grondslagen, en onder het eenig voorvoorbehouden als op de ititgekee,rde winsten van het
.behoud van de uit de wet voortvloeiende vrijstellindienstjaar, werd par. 6 van art. 52 1!an de· same1ngeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelasting
gen, alle eigenaars treft van de erven gelegen in
hierdoot niet gewijzigd. Wanneer de niet uitgekeerde
het ·gedeelte van het grülldgebi.ed dat afhangt van
inkomsten eener rechtspersoonlijkheid bezittende
het gezag van het Polderbestuur van Lilloo;
vennootschap minder bedragen dan de' neUo-inkorn·overweg·ende; · and(>rzijds, dat het bestreden besten, welke in hetzelfde boekjaar reeds aangeslagen
sluit ten onrechte bevestigt dat de belasting door
werden, blijft het der.halve toeqelaten van het bedr:ag
een Polderbestuur geheven, niet tot doel heeft te
der uitgekeerdei inkornsten van het dienstjaar het
yoorzien in uitgaven van publiek belang, doch is
overschot van de reeds aangeslagen netto-inkomsten
·ingevoerd. in het belang alleen van de eigenaars der
af te trekken, zelfs voor de berekening van de moin den polder gelegen erven;
biliënbelasting.
'
Dat de polder een openbaar bestuur is; dat, alhoeDe interpretatie van heit· Beheer van Financi-ën als zo·u
uit de. door het besluit van .~2 Septernber 1.941 gewel d~t laatste door de werken tot onderhoud en
brachte wijziging aan art. 35, par. 3 der samengeherstelling van de dijken te bevelen en uit te voeren,
schakelde wetten ·- waardoor de vennootschap op
het befahg van de eigenaars dient, het niettemin
aandeelen in de bedrijfsbelasting wordt aangeslagen,
·hóófdzakeÜjk handelt in het openbaar belang, te
zelfs voor de winsten van het dienstjaar aan de aan'..wéten : de beschutting van een deel van het grondde.ellen uitgekeerd en aldus ten aanzien van de toegebied tegen de overstroomingen, het in stand houpassing van die belast'ing een einde heeft gesteld. aan
.dên van een aángepast waterregime en van de voorde vroeger aangenomen vermenging van dèn petsoón
'wàa.rden die de gezondheid van de bevolking der
van de· vennootschap rnet dezen van den aandeelhoustrëèk bêvéïrdèvën; ..
der - logisch moet worden afgeleid, dat de ve'rmenging van personen ëvenrnin mag aangenomen worden
Dat de wet, precieirmet hët oog op dat algemeen
voor de toepassing van art. 52,. is. 1n.e.t ·den tekst vèm
bélàng,- aan hef: polderbesfüur de machten toekent
d_it art. onvereenigbaar .
welke het uitoefent, en namelijk, het vestigen, met
.
Er
r b!(staat geen teg.enstrijdigh,e•id · eent?tzijds te qepade vereischte goedkeuri:ng;-van belastingen of gelen; dat de uitgekeeràe inkomsten eerier vennootschap
schotten welke het bedrag van de hierboven beop aanàeelen onderworpen zijn· .. aan de bedrijfsbelascpáalde w'érken moeten dekken;
ting en aan de rnobi.liënbelas'ting - ivii,ardóor Jiet. on,c ·: Overwegende, dat het. bestreden besluit - door,
aerscheid tusschen den p.r5rsoon'
de·ve'nnóotsdhap
om de redenen welke het aangeef1t, het· V(lrhaal van
én 'dezen. van dèn aandeelhóiul;(ir géëerbiedi,qd wordt
''.den:·aànlegger te verwerpen, en door niet te onder- . ,,..:.. en/ àndèrzijds ti 1)00.rzi'eJi.; dat dé aftrekking vrin de
in den 'loop van· éen~· b.oekjacti' reeds aangeslagen in:zoekèn; zooàls de aanlegger het vroeg, of qe belaste
~komsten ·Jn ,zelçere: · g~yallen en :9.n.die1r,;. zek.er:e ril.bar:goederen -tot. het. publiek Staàts<:lomein behoorden
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waarden ui.twerkiny zal ku1inen hebben, zoowe.l ten
aanz'ien .van .de door .de v.ennootschap verschuldigde
directe belastingen als ten aanzien van· de directe
belastingen, die door de ·vennootschap M~· ontlct&ting
van de aandeelhou.ders werden betaald.

ártikel 52 der samengeschakelde wetten door de
Hoven en Rechtbanken verder moet worden toegepast, zelfs na de inwerkingtreding van het Besluit
dd. 22 September 1941 ;
Overwegende, d'a.t de nieuwe door het eischend
Beheer aan artikel 52 § 6 gegeven interpretatie
Beheer van F'inanciën t/ N.V. La Géorgie. · (1)
onvereenigbaar is met den tekst ervan;
Gelet op het bestreden arrest, op 21 Maart 1944
Dat meri niet zou kunnen begrijpen dat de afgewezen door het Hof van Beroep te Gent;
trekking van de reeds aangeslagen netto-inkomsten
Ovêr hèt middel : schending van artikelen 97 en slechts zou kunnen geschieden zoo de niet-uitge112 van de Grondwet en van artikelen 14 §, 1°, keerde inkomsten niet volstaan, indien de aftrek·20, § 1, 1°; 35, § 3 en 52 § 1 en 6 der wetten king op de eene of op de andere een identiek uitbetreffende de belastingen op de inkomsten, samen- werksel had, het is te zeggen in beide gevallen de
geschakeid bij besluit van 3 Juni 1941, gewijzigd afgetrokken inkomsten alleen van dezelfde belas:do.or artikelen 1 en 5 van het besluit van 22 Septem- ting ontlasten;
Dat de tekst van artikel 52 §6 noodzakelijk onder·ber 194i, waar het bedoelde arrest de teruggavè
beveelt van de mobiliënbelasting gestort op het deel stelt dat de aftrekking, wanneer ze gedaan wordt
de~ dividenden voortkomende van de winst van het
op de uitgekeerde winsten, uitwerksels_ kan hebben
jaar; dan wanneer de mobiliënbelasting verschuldigd welke verschillen van deze teweeggebracht wanneer
is op het totaal bedrag der dividenden;
ze op de voorbehouden inkomsten gedaan wordt, het
Overwegende, _dat de door de voorziening gestelde is te zeggen een vrijstelling medebrengen van 'de
vraag deze is of,. wanneer, zooals în de zaak, de niet mo biliën belasting;
uitgekeerde inkomsten van een naamlooze vennootOverwegende, dat er geenszins tegenstrijdigheid
schap ·minder bedragen dan de netto-inkomsten _ bestaat eenerzijds, te beschikken dat de uitgekeerde
welke in hetzelfde boekjaar reeds aangeslagen wer- inkomsten van een naamlooze vennootschap onderden, artikel 52 § 6 der .samen geschakelde wetten worpen zijn aan de bedrijfsbelasting en aan de
op de inkomstenbelasting toelaat van het bedrag mobiliënbelasting, bepaling die het onderscheid eerder uitgekeerde inkomsten van het dienstjaar het biedigt tusschen den persoon van de vennootschap
overschot van de reeds aangeslagen netto-inkom- en deze van den aandeelhouder, en anderzijds, te
sten
te trekken, zelfs voor de berekening van de voorzien dat de aftrekking van de in den loop van
mobiiiëhbelasting gevestigd bij artikelen 14, 15 en een boekjaar reeds aangeslagen inkomsten, in zekere
20 yan gezegde wetten;
gev:=dlen en onflpr z,:kPr" voorwiJ.~rrlen. 11it.wPr~"el
Overwegende, dat het vaststaat, en dat het ten . zal kunnen hebben zoowel wat de voor de vennootandere .door de voorziening niet betwist wordt, dat schap verschuldigde directe belastingen betreft als
-dergelijke aftrekking door artikel 52 § 6 toegelaten wat een directe belasting aangaat door de vennootwas vóór het in WPrking treden van het besluit schap ter ontlasting van den aandeelhouder be·
'dd. 22 September 1941;
taald;
Overwegende eindelijk, dat het bestreden arrest
Doch overwéi!ende. dat het eischend Beheer
staande houdt dat daar artikel 1 van voormeld de in den loop van hetzelfde boekjaar reeds aanbesluit, artikel 35 § 3 der samengeschakeld~ wetten gèslagen netto-inkomsten niet tweemaal van het
gewijzigd heeft, de v~nnootschappen op aandeelen bed~ag van de uitgekeerde inkomsten heeft afge2.angeslagen heeft in -de bedrt]fsbelasting, zelfs op trokken; dat het zé slechts eenmaal heeft afgede winsten van het dienstjaar aan de ·aandeelen trokken" maar beslist heeft dat die inkomsten; daar
uitgekeerd, en aldus, voor de toepassing van die ze reeds aangeslagen geweest waren, het opnieuw
belasting, een. einde gesteld heeft aan de vroeger konden zijn .noch in de bedrijfsbelasting noch in de
aang.enomen vermenging van den persoon van de mobiliënbelasting, noch in. de -nationale crisis•
vennootschap met dezen van den aandeelhouder, belasting;
Dat het middel in rechte niet opgaat;
daaruit logisch voortvloeit dat deze vermenging
Om
die reden(!n :
·van personen evenmin mag aangenomen worden
Verwerpt de voorziening;
voor de toepassing van artikel 52 van gezegde wetKosten ten laste van den Sta.at.
ten; dat bovendien de § 6 van artikel 52 de vennootschap niet toelaat de reeds aa,ngeslagen inkomsten
:ty.reemaal af te trekken;
(1) Zie ·arrest van het Hof van Beroep te. ·Gent, d.d. 21
M'.lart 1944, ·hieronder.
· ·
Overwegende dat, weliswaar, het besluit dd. 22
.September 1941 de naamlooze vennootschappen aan
-de betaling onderworpen heeft van de bedrijfsHOF VAN BEROEP .TE GENT
belasting. ·zoowel op de voorbehoudene als op de
uitgekeerde winsten van het dienstjaar, doch § 6
2deKanier: - 21 Maart 1944.
va1;i ar:tikel 52 ''.der samengeschakelde wetten onaan·keroifrd heeft gelaten;• dat inderdaad, gezegd besluit
Voorzitter: M, ·Verbeke.,
in artikel 52 der samengeschakelde wetten slechts
Raadsheeren: M.M. Lagai e'n-Vané:Lermersch:
de tweede alinea. van § 1 en de § 7 w\izigt (artikel
Advocaat-Generaal: 1M. Vermeulen.
.5 van het Besluit van 22 September i941) ;
Pl1ejters: Mrs Moyersoen en Boddaètt,
--~·~·\:
· -- Overwegende, - dat daaruit blijkt -dat . §. 6 van
"""'~'""'-""~~'"""~~'-~---.J-'L_, -- {~.:~
...
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TNHiOMST'ENBE:LASTING. -- TAXATIE VAN VENNOOTSOHAPPEN OP AANDEELEN. ART. 52,
PAR. 6 \TA]'\J" DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN
BETRIDFFENDE DE INKOM•STENBELASTING. WIJZIGINGSBESLUIT VAN 22 SEPTEMBER 1941. IN'.DERPRETATIE EN STREKKING.

de uitgedeelde winsten eener vmnootschap op aandef'len een voordeeliger fiscaal regime bleven genieten dan de voorbehoud0n winsten, een einde heeft
willen stellen aan de toepa's'3ing van dit deel der
vroegere wetgeving, waarbij, in geval van uitdeeling
van vroeger. belaste voorbehouden winsten, de opvolgende aanslagen ten laste van de vennootschap
Het besluit van 22 September 19~1 heeft geen wijziging
eh ten laste der aandeelhm:ders, als een dubbele
gebracht aan art, 52, par. 6 van ·de sarnengeschakelde
aanslag waren beschouwd ten laste van een.zelfden
- wetten bëtreffende de inkomstenbelastingen; dit ·is
schatplichtige, om reden dat de vennootschap krachalleen geschied met het tweede .lid van par. I en met
par. 7 van a.rt. 52.
tens artikel 20, § 1, 1°, persoonlijk de belasting tPn
laste van hare aandeelhouders verschuldigd was en
F'iscais wetsbepalingen dienen op beperkende wijze te
derhalve geacht werd dezen te vertegenwoordigen,
worden uitgelegd. en. het behoort niet aan het Beheer
van F'inanciën,_ onde_r voorwendsel van interpretatie,
en waarbij, ten einde dezen dubbèlen aanslag te verde toepassing te ontwijkon van een wetsbepaling, die
mijdrn, op de verschuldigde hehsting aftrekking
duidelijk door den wetgever werd behouden.
werd toegestaan van de reeds vroeger geheven belastingen;
Het besluit van 22 September 1941 heeft - het rechts. pi·incipe stipt toepassend van _he·t bestaan van een
Overwegende, dat het Besluit van 22 September
volledig onderscheid van persoon tusschen de ven1!)4], daartoe met alle stiptheid liet. rechtsprincipe
nootschap op aandeelen en haar aandeelhouders toepassend -van het bestaan van een volkomen onderde vroegere wetsbepalingen afgeschaft, waardoor
aftrekking van belasting op belasting {n geval van ' scheid van rechtspersoon tusschen de vennootschap
üp aandeelen eenerzijds,, en hare aandeelhouders
uitdeeling door een vennootschap op aandeelen van
anderzijds, de vroegere wetsbepalingen heeft afge· vroeger belastie. voorbehouden w~nsten was toegelaten; het heeft evenwel volstrekt· geen afwijking aanschaft, toelatend aftrekking van belastingen op begebracht aan de wetsbepaiingen betreffende de aflasting in geval van uitdeeling door een vennoottrekking van inkomsten op inkomsten voorzien bij
schap op aandeelen van vroeger belaste voorbehoupar. 6 van art. 52, vermits deze aftrekking in de
den winsten, maar dat het volstrekt geen afwijking
vennooitschappen op aandeelen evenals in de andere
heeft ingesteld op de wetsbepalingen betreffende de
vennootschappen rechtstreeks geschiedt ten bate van
aftrekking van inkomsten op inkomsten voorzien
de vennootschap 'zelf en derhalve ten bate van een
bij § 6 van artikel 52, vermits deze àftrekking in
zelfde1n rechtspersoon.
de vennootschappen op aandeelen evenals in de
andere vennootschappen rechtstreeks geschi~dt ten
N.V. La Géor.gie t/ Bestuurde·r der belastin•gen. (1)
bate van de vennootschap zelf en derhalve ten bate
van eenzelfden rechtspersoon;
Overwegende, dat in onderhavig geval het bedrag
Gezien het verhaal regelmatig naar den vorm;
der reeds vroeger belaste inkomsten het gezamenOverwegende, dat het Beheer ten onrechte ten lijk bedrag 'Overtreft van de niet uitgedeelde en
laste van verhaalster een aanslag heeft gevestigd van de uitgedeelde winsten; dat verhaalster nochop. de mobiliënbelasting van het dienstjaar 1942 op .tans sl.echts terugbetaling vordert van het deel der
het bedrag der door haar uitgekeerde winsten, zon- belasting dat betrek heeft op het deel der uit_der van dit bedrag het bedrag af te rekenen van gedeelde winst, voortkomend van de winst van het
.haar vroeger reeds belaste inkomsten, overeenkomjaar, hetzij 15.868 fr.;
.stig de bepalingen van artikel 52 § 6 .van de samenOm die redenen :
~eschakelde wetten; dat de Heer Bestuurder der
Belastingen derhalve ten onrechte het bezwaar heeft
Het Hof,
afgewezen dat door verhaalster tegenover dpzen
Gehoord ter openbare zitting het verslag 'van
aanslag werd ingediend;
Raadsheer Vandermersch, en het eensluidend advies
Overwegende immers, .dat door het besluit van van den Heer Advocaat-Generaal Vermeulen;
22 September 1941 enkel het tweede lid van § 1
Alle andere besluiten of tegenbesluiten van de
en § 7 van het artikel 52 werd gewijzigd; dat dit hand wijzend;
besluit geen de minste wijziging heeft aangebracht
Ontvangt het verhaal én verklaart het gegrond;
aan § 6 van dit artikel; dat deze wetsbepaling dus
Zegt
voor recht, dat het Beheer ten onrechte
werd behouden en gehandhaafd en steeds voort van
toepassing
heeft geweigerd van § 6 van-_ artikel 52
toepa'ssing is gebleven;
der samengeschakelde wetten;
Overwegende, dat fiscale wetsbepalingen beperVeroordeelt den Belgischen Staat aan verhaalster
kenderwijze dienen te worden verklaard en het aan
eene som terug te betalen van 15-868 frank met. de
het Beheer· rifot behoort onder voorwendsel van verklaring de toepassing te :.mtwijken van eene wets- rechterlijke intresten van af den dag de betaling
opvolgende;
,,ê
bepaling die duidelijk door den wetgever werd gehandhaafd;
Overwegende ten andere, dat, bij- zijn besluit van
22 September 1941, de :wetgever met bedoeling, in
het belang van de vernieuwing van de economische
toerusting van .l)et laind,-voortaan te beletten dat

Veroordeelt den Belgischen Staat tot de kosten.

(1) Te1g,en "dit arr.est· voorzag zicih· het· Beheer van FinanrVin in rrh1·eking. - Zie Hof van Vrebreking, 2_0 Januari
'1947, hie!WÓór.
·, _.
·
·
- · · ·· ·· ,_, · '·
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BURGERLIJKE RECHTBANK TE ANTWERPEN

Kortgeding. -

17 December 1946.

Voorzitter : M. Castelein.
, Pkdters : Mrs. M. De Meyer en R. Van Lennep.
BIDVOEGDHEID VAN DEN RECHTER IN KORTGEDING. APPAR'IEMENTSBEWONING VOORZIEN DOOR ARBEIDSOVEREENKOMST. VERBREKING DEZER ARBEIDSOVEREENKOMST. RECHTER IN KORTGEDING BEVOEGD DE UITDRIJVING TE BEVELEN.
De rechter in kortgeding is bevoegd de uitdrijving
te bevelen van een opgez.e•gden bediende uit de
plaatsen, die hij van zijn werkgever krachtens de gesloten arbeidsovereenkomst betrekt, van zoodra hij de
hoogdringendheid van den gevraagden maatregel
erkent en ongeacht de tusschen partijen bestaande
betwi&tingen. (1)

N. V. National t./ Cookx en Genevay.

i..

Gezien de inleidende dagvaarding dd. 16 November 1946 van deurwaarder Henry Schuermans, verblijvende te Antwerpen, geboekt en hieraan gehecht;
Gezien de Wet van 15 Juni 1935 artt. 2, 34, 37
en 41;
Gehoord partijen in hunne middelen en besluiten;
Aangezien de eisch er toe strekt om tweeden ver~
weerder zijne echtgenoote, eerste gedaagde, te hooren machtigen om in rechte op te treden en bij
gebreke haar hiervan door de Rechtbank te dien
einde te hooren machtigen;
dit gedaan zijnde voor recht te hooren zeggen dat
gedaagden vanaf 1 Augustus 1946 ·· en minstens
vanaf 1 November zonder recht noch titel de plaatsen betrekken toebehoorende aan verzoekster; bijgevolg zich tè hóoren veroordeelen om onmiddellijk
de door hen aldaar betrokken plaatsen te ontruimen
en ter vrije beschikking te stellen van verzoe~ster,
en bij aldien ze het niet zouden doen binnen de 24
uren der beteekening van het uit te spreken bevelschrift, van nu af en voor al:::dan verzoekster te
hooren machtigen om hen te doen uitdrijven door
den eersten daartoe aanzochten deurwaarder, hen
met de hunnen en alle derden er zich bevindende en
hunne meubelen en effekten op den opanbaren weg
te doen zetten;
'
Aan~ezien verweerders besluiten tot qnze onbevoegdheid ratione materiae;
Overwegende dat vaststaat dat aanlegster bij
aanbevolen schrijven van 29 Juli 1946 opzeg gaf
aan eerste ''verweerster die wel schiint in dienflt
geweest te ziin1 van aanlegster als bediende, te zeggen al:: directrice-bestuurster, met verbod van zich
nog in hare bureelen aan te bieden en tevens met
verplichting het appartement hetwelk zij sleèhts
betrok, volgens aanlegster, alleen tengevolge van
hare betrekking, ter harer beschikking te stellen;
Aang.ezien protest aarigeteekend werd door eerste
, verweerster dame Cockx, die opwierp dat ze tevens
de functies van beheerster bekleedde en dat ze
betwistte het principe van den opzeg en dat ·ze den
opzeg van driè inaandèn niet kon a;annemen;
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Aangezien aanlegster insgelijks een bepaalde som
van Fr. 6900,- ter beschikking ,stelde van eerste
verweerster gedeeltelijk als weddegeld voor drie
maanden berekend op 1500 fr. minimum loon per
maand en drie maanden aan 800 fr. schatting volgens aanlegster voor het voordeel genoten voor de
bezetting van het appartement, die deel uitmaakte
van de maandelijksche wedde;
Overwegende dat men dient te constateeren dat
geen huishuurovereenkomst voorgebracht wordt,
dat, weliswaar eerste verweerster voorwendt àat de
inschrijvingen te dien opzichte zouden geschied zijn
, in de handelsboeken van de vennootschap tot de
, 'teistering 1943, van de lokalen, gelegen te Mortsel
Antwerpsche Steenweg, 117-119, ter oorzake van
den v1iegbomaansla:g welke toen plaats gegrepen
had;
Overwegende dat uit reden «heirkracht» deze
vermelde boeken niet meer kunnen voorgelegd worden, dat het dus blijft bij een louter gezegde, zonder
afdoende bewijsvoering;
Overwegende dat de Rechtbank van Vrede van
Berchem" bij geboekt vonnis uitgesproken op 22 October 1946, zich ten slotte onbevoegd, «ratione
materiae » verklaard heeft, en in de beweegreden
van dit vonnis namelijk laat hooren dat ter zake de
1 bezetting der bewoond'e plaatsen, niet steunende op
eenè erkènde of betwiste huurovereenkomst, de bepalingen voorzien door artikel 1 van het Koninklijk
,Besluit nr 302 van 30 Maart 1936, niet van toepassing zijn om te kennen omtrent de eischen tot,
uitdrijving «uit plaatsen bezet zonder recht»;
Overweg.ende dat de Rechtspraak aanneemt (zie
Hof van Beroep Brussel, 3 Juni 1893, Pas. 1885, 11,
109) dat de Rechter in Kortgeding bevoegd is om de
uitdrijving te bevelen van een, bediende opgezegd
door z\in werkgever, uit de plaatsen dewelke hij .
bezit of betrekt in de instelling van dezen laatsten,
indien oneenigheid ontstaan is, niettegenstaande
de bediende de wettelijkheid van ziine afzetting betwist en zijn recht op eventueele schadevergoeding;
Overwegende dat volgens deze rechtspraak, de
kwestie van de uitdr\jving totaal vreemd en onafhankelijk is van de bestaande wederkeerige overeenkomsten tusschen partijen gesloten, derwijze dat
de Rechter in Kortgeding zich geenszins te bemoe)en
heeft, noch 'met dergelijke overeenkomsten tusschen
belanghebbenden noch met de gebeurlijke toe te
kennen schadevergoeding; hii is alleen gehouden bij
con:stateering van een werkelijke hoogdringendheid
zooals het geval zich in zake voordoet, de uitdrijving
te bevelen; (zie Pays 1-2-1873: D. P. 1876. II, 163;
zie Moreau : Juridiction des":iRéférés, nr 375).
Overwegende dat de bezetting van de plaatsen
bo"en de bureelen van aanlegster te l\ll"ortsel, 119,
Antwernsche S'eenweg, door de echtelieden. Genevay-Cockx, een zuivere feitelijkheid is, aan dewelke
zonder verwijl een einûe .dient gesteld;
Overwegende dat het blijkt dat sinds 12 November 1946 eerste verweerster dame Genevay-Cockx
haar ontslag gaf als beheerster van de N. V.
N ational, derwijze dat ze thans niet meer op haar ·
hoedanigheid van lid vàn de N.V. beroep kan.cdoen
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'.:~:i:igezièn::de ~eerste. rechter met recht en. r~de
verdachte heeft vrijgesproken van de betichting die
hem werd ·telastgelegd;
Aangezien inderdaad het vonnis a quo zeer oordeelkundig en in overeenstemming met de althans
vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie
beslist heeft, dat het verbod dat wordt opgelegd
·aan de wegg.ebruikers bij artikel 36 der Wegcode
·primeert, en de weggebruiker die wil inslaan, alleen
n10et nalaten den weg. af te snijden van dezen die
normaal zijn weg vervolgt,. wat niet in casu· het
geval is geweest voor de _burgerlijke partij, doordat
ze zich eerst bij die aansluiting links begaf om
voor te steken;
Aangezien de Rechtbank ook aanneemt als bewezen zijnde,, dat de verdachte zijn richtingslichten
links heeft aangestoken vooraleer hij zijn draai naar
links genomen heeft;
Aangezien te meer de Rechtbank tot de beweegredenen van het vonnis in hun geheel tàetreedt;

om. nog verder .de voormelde appartementen te blij,ven bezetten;

bm .deze Redénen :
Wij; J. Castelein, 'Voorzitter der Rechtbank van
·eersten Aanleg zitting houdende te Antwerpen, zete1entl~ in Kör'tl?eding eri uitspraak doende op tegenspraak, ze,ggen voor recht dat door mede met haar
echtgenoot Mevrouw :Cockx besluiteh te nemen, de
.heer Genevay ·zijne .echtgenoote gemachtigd heeft
.óirr in rechte 'te treden als verweerster, verleenen
machtiging nochtans, voor zooveel als noodig zou
bli,iken aan eerste verweerster ten einde in rechte te
treden; ··
·zeg,gen voor recht dat gedáagden vanaf 1 Augus·tus 1946 en minstens vanaf 1 November 1946 zonder
recht noch titel de plaatsen betrekken behoorencie
aan verzoekster waar ze thans verblijven te Mortsel, Antwerpsche Steenweg, 119;
Veroordeelen hen om onmiddellijk de door hen
aldaar betrokken plàatsen te ontruimen en ter vrije
beschikking te stellen van verzoekster en bij aldien
zij zulks .niet zouden. doen" machtigen van nu af en
voor. al.s .dan verzoekster om hen te doen uitdrijven
do.or den eersten daartoe aangezoch ten deurwaarder, hen met de hunnen en .alle derden er zich
bevindende en hunne meubelen en effekten op den
openbaren weg te doen· zetten, binnen de zes dagen
der beteekening;
Veroordeelen gedaagden tot de kosten;
Verklaren het bevel uitvoerbaar op minuut en
vóór de boeking spijts alle verhaal en zonder borgstelling; vertrouwe~ te dien einde de minuut dezer
toe aan Mijnheer F. Maes, deurwaarder verblijvende
l:é 'An1-\:verpen, vóór een tèrmijn van twintig dagen.

Om deze be?peegredenmi :

De Rechtbank ho11dt .hE1t yonnis van den eersten
rechter op straf- en burgerlijk gebied goed, en verwijst de burgerlijke partij tot al de kosten door haar
gedaan en ook tot de kosten gedaan door de openbare partij.

KRIJGSRAAD TE MECHELEN

27 Januari 1947.
Voorzitter : M. Croonen.
Substituut-Krijgsauditeur : M. Van de Velde.
PJ.eiters : Mrs Basyn, Wagemans, Smet·s, Nobels
en Corsélis.

V1g1, Braas :' P.11écis ·de Procédure civile, nfs 598, 599
en. 603.

.c' 1(.1)
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I. ECONOMISCHE COLLABORATIE. - ART. 115,
2 S.W.B. -· MOREELE DWANG. -- ONOVERWINNELIJKE !DiWALING.
II. ECONOMISCHE COIJLABORATIE. - ART. 123
S.W.B. - BEOORDEELING VAN HET WINSTBEJAG.
III. ECONOMISCHE COLLABORATIE. - ART. 123
DECIES S.W.B. - BURGERLIJKE AAJN.S!PRAiKE·
LIJKiHEID. - REST.RICTIEVE INTERPRETATIE.

CORRECTIONEELE RECHTBANK TE ·LEUVEN

(Zetelende in ·beroep)
1 Febmari 194 7.
Voorzitter : M. J. Vande.rv·eeren.
Re.chte1's : M.M. Colle en, R. Senelle.
Openb. Min. : M. Rozot.
Pleiters : Mrs. A. Hoschet en. L. 'Bosmans.

· I. Het hervatten ·van de industrieele bedrijvigheid, niet

itit vr.ees voor de verordeningen der bezettende overheid en voor de hieraan verbonden sancties, maar als
gevolg van de algemeene gedachte b'ij de bevolking,
VERKEER. - ART. 36 K.B. VAN 11<,EBRUARI 1934.
inzonderheid bij de arbeiders, dat het noodzakelijk was
- V®RPLICH'l'INGEN VAN DEN WEGGEBRUIKER '
het .werk te h.ernemen, teneinde de werkloosheid te
DIE·WIL INiSLAAN.
bèstrijden. en . de loontrekkenden in staat te stellen
in het onderhoud van hun familie te voórzien, Tf,an
'liet verbod, aai :aan den weggebruiker betreffende het
niet aangezièn. worden als moreele dwang, die strafvo.orsteken door art. 36:van het K.B. vim 1 Februari
. uitsluitend zou werken; J)e besluitwet van· 15 Mei
., ·1934:: wordt opgelégd, primè.ert; ·.i.d.z. dat de weg1945 (art.· .115, 12 8.W,B.) heeft m,et deze werkelijke
. · gebr(l,iker, die . wü · inslaan, alleen nwe·t· ·nalaten dën
toestanden rekening gehouden bij het bepalen van- de
.• weg af .te. ·snijden·. van dezen, die- normaal- .zijn weg
strafbare .hulpver.schaffing aan den vijand. De hou.. ,'-ver.volgt.
.diny van.het·str.uJsbestuur van Mechelen, verantwoordelijk voor de .herne1ning der Mechelsche indiisti:ie ~. M. erf 'Vandè~hfháte" R'.
Vei'haeihert. ·
er werd zelfs aangespoord tot herne?ning van hët werk
-~.-:, -:-·-.""'--·-·-.
in _bedrijven wqarvan de leiders afwezig waren -:· ·,.:::,;·"~:-te· Bekkevoort den 29' April 1946 ." ... ·"". '''in het beg~n"dër bezetting alsinedè voor het cónfràc·deri doorgang afgesnedén te hebben voor dengerie
teeren met de bezëttende overheid voor aitnziënlijke
bedragen betreffende de levering van allerlei mobiiai·rè
·,die. zijn weg vervolgt;
-.---~~

ti

\ ,· ··;·./.· f: .. :·1 ..,'.>.,.; 1:,· ._:_·_.",

~~ ;;_.•/ • ".-~<>-: i_;_.,~,,;_._,_~-·..tv·":

;

VOP'f'1.Pi;J:P..~J1,. dif?n.fit~!J c~QQ1~.f!L..'N@?.'-.]Jet .. l},WÎ,~1$;1.'Jh~,]§!f.e!l'
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als voor de ootlogseconomie van den bezetter, kan
beschouwd worden als een onoverwinnelijke dwaling,
die een grond van rechtvaardiging oplevert. Deze
grond van rechtvaardiging kan nil'!t meer aanvaard
worden vanaf begin 1941; toe.n het voor iedereen
duidelijk was geworden, dat de hulpverschaffing aan
den vijand ee?t m~sdaad tegen 's lands· veiligheid was
cUe doór Il.et· strafrecht werd. beteu,r;eld. ( 1)

Aangezien de beklaagde de materialiteit van
. bovenvermelde fabricatie en leveringen niet betwist,
doch beweert dat hij niet vrijelijk heeft gehandeld,
·daar de bezettende overheid bij hare verordeningen
van 10 en 20 Mei 1940 nopens het onverwijld hervatten en behoorlijk voortzetten der industrieele
:bedrijvigheid, hem ertoe verplicht heeft, de aangewreven hulpverschaffing te verrichten;
IL De omstandigheid uit winstbejag gehandeld te hebDat de beklaagde verder aanvoert; dat voor wàt
ben voorzien bij art. 12S. ter S. W. B. (Bsluitbetreft de Mechelsche meubelindusfrîe in, 't bijzonwet 2.0 September 1945, art. 1) is van zulkdanigen
verzivarenden aard, dat niet alleen de voor de 1nisder, het Stadsbestuur onmiddellijk na de kapitulatie,
dadige bedrijvigheid ontvangen vergelding tot eigende bedrijfsleiders op hun verantwoordelijkheid bedom van de schatkist dient verklaard, maar, dat zij
•roep deed, ten einde cie nijpende werkloosheid te
meteen het karakter van het misdrijf wijzigt en er
bestrijden en dat zelfs het initiatief van de Stad zoo"
een inisdaad van gewoon recht van. nfoakt. Dit moet
ver ging, met de bezettende overheid àanzienlijke
den rechter aanzetten tot de grootste om.ziçhtighe·id
kontrakten af te sluiten voor de fabricatie van
bij het beoordeelen.. van deze omstandigheid, vooral in
allerlei mobilaire voorwerpen, · dienstig voor het
zaken van economische. collaboratie, waar het ontvanDuitsche leger of diens oorlogseconomie;
gen van een vergelding (de verkoopprtis der gefabriceerde ,sn geleverde prodiicten) om zoo te zeggeii onDat hij zich in die omstandigheden bezwaarlijk
afscheidbaar is van dergelijke verhandelingen.
kon inbeelden dat het fabriceeren en het leveren
van deze voorwerpen onder toepassing zouden vallen
Hl.Volgens art. 123 decies S.W.B. (Besluitwet 20 Septem;ber 1945, art. 2) zijn de vennootschappen burgervan het strafrecht en dat hij dus slachtoffer is
liik aansprakelijk voor de geldboeten, kosten, verbeurdgeweest van een onoverwinnelijke dwi;tling omtrent
verklaringen en geldelijke straffen hoegenaamd, die
de strafbaarheid zijner daden;
tegen hun organen of aangestelden werden uitgesproAangezien de door den beklaagde aangevoerde
ken, terwijl de burgerlijke aansprakelijkheid van de
grond van verrechtvaardiging, namelijk 'de moreele
leden der handelsvereenigingen, die geer. rechtsper·
dwang, niet kan bijgetreden worden;
soonlijkheid bez'itten, wegens m,isdrijven· door Vf!n··
nooten, :wakvoerders of aangestelden gepleegd, . bij
Dat het inderdaad niet de vrees voor de uitge/.f;genheid van een tot de bedrijvigheid van de
gebrachte verordeningen der bezettende overheid en
vereeniging behoorende· verrichUng, sleèhts kan be·
de sancties er aan verbonden waren, die de nijvestaan tot beloop der sommen of waarden, dfo de ·
raars.
bij den aanvang der vijandel\jke bezetting,
strafbare verrichtingen aan de leden van de feitelijke ·
vereeniging hebben opgebracht. De rechthebbenden ·ertoe hebben aangezet, hunne activiteit te hervan _de vennootschappen of de rechthebbenden 1Jan . nemen;
de leden der feitelijke handelsvereenigi.ngen z#n door
Dat wanneer men terug denkt aan den toestand
art. 123 dec-ies S.W.B. niet bedoeld.
• van Mei-Juni 1940, men met alle zekerheid kan
· De bepalin.<J 11an art. :3 der Beslui.twet van 20 September
zeggen, dat het hervatten van de industrieele bedrij1945, zijnde ·een uitzonderingsbepaling (Jp het gewoon
vigheid,. toe· te schrijven is, aan· de algerrieêrie
recht, moet rnstrictief 'tJJorden geïnterpreteerd, temee·r
gèdachte bij de bevolking en inzonderheid bij de
daar het hier gaat om. een biif'gerlijke aanspràkelijkarbeiders
dat het noodzakelijk was het werk te herheid met· terngwerkende, kracht betreffende eigen"
nemen, ten einde de werkloosheid te bestrijden en de
lijke straffen af straffen van b~ikomenden a.m·d.
loontrekkenden in staat te stellen in het onderhoud
van hun families te voorzien, dat overigens · de
Krijgsauditeur en Bèlgtsche Staat t./ Voet en es.
besluitwet van 15 Mei 1945 van deze werkelijlfo
noodtoestand ·rekening heeft gehouden in het b.epálen der strafbare hulpverschaffing;
Aangezien de beklaagde Voet Frans, terecht staat
Dat dienvolgens het eerste middef à.oor den beom als leider, zaakvoerder of aangestelde eener
klaagde ingeroepen, ongegrond is:
feitelijke vereeniging voor een gezamenlijk bedrag
Wat hèt tweede middel betreft;
van 66.442.400 frank meubelen en barakken aan
den vijand te hebben geleverd;
Aangezien het door de stukken van den bundel
onomstootbaar vaststaat dat het hernemen van . de
Dat dezè feitelijkè vereeniging bestaan heeft voor
Mechelsche industrie, toe . te schrijven is .aan het
·.de eerste maanden van de bèzetting, tUsschen 1" de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijk- . initiatief ':'an. het Stadsbest1.nu:: .en inzonderheid van
heid Voet Frans, 2n de vennootschap in gezamen- __ hai;:en ]Jurgemeester, wijlen Ridder . Dessain, wiens
•1ijken naam « Hambrouc~ en Vercammen»• 3° Mer- Joyauteit en vade1:'1andsche gevoelens terecht:]Joyèn
·
.
. tens FFans, en 4" Van San Pieter; en vanaf 18 Ja- elke. verden~ing . staan;
. Dat te dien einde een comité .werd· gesticht,,.dat
nuari 1941 tot 23 Januari 1943 tusschen' de per. ··sonenvennootschap, met beperkte ,aansprakelijkheid met de bezettende overheid contraète:rî afslóot voor
'< Voet Fraris » en den meubelfabrikant « Mertens zeer aanzienlijke bedragen en ,betrekking hebbende
-Frans»;
.op allerlei mobilaire voorwerpen, ·dienstig zoowel .
Aangezien hete ondèrzoek heeft uitgewezen dat ,. voor het Dl,Jitsche leger als voor 's-bezetters oorlogs.
·.. ·.
·· ·
- . ·.
'·bedoelde· 1everirigen ·werden gedaán aan het Lûftg'au- 1, economie;
,. korhmando;· 't zij rechtstrèèks; 't zij langs het Comité
Dat het vastsfaaX dät
aansporing töt ·het h:erPere:rnans ,Qf:,S;jfr,1 Q";
.:>· '.:~·~.. __
:c .. "<· 1 nemen.Yan·het.·wè-rk ... zoc;ver g.ing·dat:zekei;e::cb'edrjj" ·.
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Aangezien men het feit dat tijdens de eerste
ven waarvan de leiders afwezig waren; in casu
de. beklaagde, die op dat oogenblik nog in Frankrijk
samenwerking er ook barakken werden gefabriceerd,
vertoefde, aangezet werden onverwijld hunne activi- niet· als een omstandigheid kan laten gelden waaruit
men zou kunnen afleiden dat de aangevoerde dwateit te hernemen door toedoen van een ter plaatse
ling uitgesloten was, vermits het maken van barakzijnde bedrijfsleider, in onderhavig geval door Hambrouck en Vercammen;
ken in casu geen specifiek militair karakter heeft
Aangezien men i.n die omstandigheden wel moet en dus op denzelfden voet staat als de mobilaire
voorwerpen in bestelling genomen door het Comité
aannemen dat er in hoofde van den beklaagde, minPeremans; dat overigens de associatie zich in deze
stens wat betreft de eerste maanden van de bezetting, een onoverwinnelijke dwaling heeft bestaan fabricatie reeds van vóór den oorlog had gespeciaomtrent het geoorloofde van zijn daden ten opzichte liseerd;
van de strafbepalingen die· thans tegen hem worden
Aangezien de aldus omsèhreven leveringen vallen
ingeroepen, dwaling die voor hem een grond van
onder toepassing van artikel één, 2° van de besluitverrech tvaardiging uitmaakt;
wet van 25 Mei 1945, daar zij produkten zijn waarvan hij wist dat ze bestemd waren voor de uitAangezien men tevergeefs zou opwerpen dat deze
voering van de werken voorzien bij artikel 1, 1° in
dwaling alleen maar heeft kunnen bestaan tijdens
de activiteit van het comité onder Stadstoezicht, d.i.
fine en meer bepaald dat zij bestemd waren voor alle
tot einde September 1940 vermits de burgemeester andere, voor militaire doeleinden bestemde instaldoor zijn schrijven van 27 September 1940 (Stuk 28 laties;
van den bundel), de verantwoordelijkheid der Stad
Aangezien de beklaagde niet bewijst dat hij bij
ontzegt aan deze die contracten afsluiten en uitdeze leveringen alle te zijner beschikking zijnde
voeren, buiten het bestaand comité om;
middelen aangewend heeft om zich tegen het uit-,
Dat men inderdaad bedoeld schrijven verkeerdevoeren van de bestellingen voor den vijand, te verlijk zou verkfaren, indien men er moest van afleiden
zetten;
dat de burgemeester hierin ziin afkeuring bedoelt
Dat de bétichting twee aldus bewezen is, in mate
van de nieuwe richting, die zekere meubelfabrikanzooals weerhouden;
ten zijn ingegaan met rechtstreeks contracten af te
Aangezien er in hoofde van den beklaagde geen
sluiten met den bezetter; dat immers het eenige doel strafbare daden bewezen zijn die de betichtingen
dat dit schrijven beoogt erin bestaat de «Samenéén, drie en vier uitmaken, dat dienvolgens deze
gesloten Houtverarbeidende Ondernemers» - S.H.O. betichtingen niet kunnen weerhouden worden;
- er attent op te maken, dat de Sta:d alleen die
Aangezien de beklaagde ervan verdacht wordt in
voorschotten betaald door de Kredietbank, waarde bovenvermelde weerhouden strafbare hulpverborgt, die betrekking hebben op de fabricatie der
schaffing, te hebben gehandeld uit winstbejag;
mobilaire voorwerpen zooals gecontracteerd door
Aangezien deze omstandigheid, voorZien bij artihet Comité onder Stadstoezicht;
kel 123ter van het Strafwetboek en geïnterpreteerd
Dat men ook tevergeefs zou opwerpen, dat de
bii ;;irtikel één van de besluitwet van 20 September
beklaagde bij zijn terugkomst van de vlucht, zich er
1945, van zulkdanige verzwarenden aard is, dat niet
bU had kunnen bepalen, alleen zijn bedrijvigheid in
alleen de vergelding ontvangen voor de misdadige
den schoot van ziin personenvennootschap met bebedrijvigheid, eigendom van de schatkist dient verperkte aammrakeliikheid, te hernemen, met uitsluiklaard, maar dat zij meteen den aard van het misting van elke activiteit in voordeel der feitelijke verdrijf wijzigt en er eene misdaad van gewoon recht
eeni P-ing hoo~er bPdoeld en vrier bec;taan. volgens
van maakt;
de akte van stichtinl:l' van 15 December 1939 (desDat zulks dan ook den rechter tot de grootste
kundig verslag blz. 3) een einde had genomen reeds
omzichtigheid moet aanzetten in het beoordeelen
vóór de vijandelijkheden van 10 Mei 1940 i
Dat inderdaad, zooals hooger reeds gezegd. het van deze omstandigheid inzonderheid wanneer het
terug in het leven roepen dezer associatie niet door gaat, zooals in casu omtrent daden van economische
den heklaaP-de werd bewerkt, waar door Hambronck collaboratie, dat inderdaad. het ontvangen van een
en Vercammen en dat het anderziids de bedoeling vergelding de verkoopprijs der gefabriceerde en gewas vari het Stadsbe'ltuur zooveel mogeliik al de leverde producten om zoo te zeggen onafscheidbaar
bedrijven aan het werk te stellen, ten einde de werk- is van zulke verhandelingen van commercieelen
aard, hetgeen niet het ge.val is voor de misdaden
loosheid te bestrijden;
Maar aan.gezien er geen dwaling meer in hoofde voorz~en bij de artikelen 116 tot 120 quater en 120
,
van den heklaagdA heeft kunnen bestaan vanaf secties tot 123bis van. het Strawetboek;
Dat het dienvolgens in hoofde van d1>n beklaagde
begin 1941, vermits het van dan af voor elkeen
duideliik was geworden, dat een zulkdanige hulp- duidelUk moet vaststaan. dat de doeleinden die hij
verschaffing aan den viiand door het Strafrecht als in de hulpverschaffing nastreefde, de begeerte was
een misdaad tegen 's lands veiligheid, beteugeld naar winst;
Aangezien in onderhavig geval deze begeerte·naar
wordt;
Dat men in casu het einde dezer dwaling kan be- winst bewezen is voor de leveringen die in zijnen
palen op het oogenblik dat de vennootschap in hoofde worden weerhouden als strafbare , hulpgezamenlijken naam « Hambrouèk en Vercammen» '· ver",..h:iJfing; dat immers bii het voortzetten van de.
en de aR~o~ié Van Ran. Piet.Pr. de feiteliike vennoot- feitel\jke vereenigin~ met Mertens, F.rans in Januari
schap hebben verlaten en de beklaagde samen met 1941 de eenige betrachting van den beklaagde is
geweest hierdoor veel geld te verdienen;
Mertens Frans; de associatie hebben voortge:ret;
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.Aangezien naar luid van artikel 123ter van het
Strafwetboek, de vergelding van de bedrijvigheid
van den beklaagde, eigendom van de schatkist dient
verklaard; dat deze vergelding de som van frank
53.391,750 bedraagt;
.Aangezien er ten voordeele van beklaagde verzachtende omstandigheden bestaan voortspruitende
uit het feit dat hij gedurende de bezetting een hoog
begrip heeft gehad van zijn socialen plicht tegenover
zijn werkvolk en op nationaal oogpunt, waardeerbare
diensten bewezen heeft aan zekere zijner medeburgers;
Aang:zien de Heer Krijgsaudi~eur in toepassing
van artikel 2 .~n 3 va~ de beslm~wet van 20 September 1945, ZlJnde artikel 123 decies van het Strafwet~oek vordert :
.
.
1 ) De personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Voet Frans» burgerlijk aansprakelijk te verklaren voor de veroordeelingen tot geldboete, kosten, verbeurdverklaringen, teruggave en
geldelijke ~tra~~en hoegenaamd, die wegens bovenverm~ld misdr1Jf, tegen haar orgaan of aangestelde
zal mtgesproken worden;
2°) De gedaagden Van San. Vercammen en Hamb rouck ' burge.rli'J'k
.
en h oofd el"k
IJ aanspra k el"k
iJ t e
verklaren voor de veroordeelingen hierboven in de
1" vermeld, uit te spreken tegen den beklaagde Voet
Frans, medelid en zaakvoerder der feitelijke vereeniging die bestaan heeft tot Januari 1941, en dit
hoofdens het misdrijf zooals hierboven vermeld tot
beloop der sommen of waarden die de strafbare verrichting aan Van San, Vercammen en Hambrouck
hebben opgebracht;
3°) De gedaagde Era Stella Maria-Jozef, zoowe!
in eigen naam als in hare hoedanigheid van wettelijke voogdes van hare minderjarige dochter behouden uit haar huwelijk met Mertens Frans, overleden
te Mechelen, den 23 Januari 1943, te weten Mertens
Jacqueline, Maria, Antoinette, geboren te Mechelen,
den 2 Februari 1934, burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk te ho oren ·verklaren, proportioneel aan
hun aandeel in de nalatenschap, voor de veroordeelingen tot geldboeten, kosten, verbeurdverklaringen,
teruggaven en geldelijke straffen, hoegenaamd hoofdens het misdrijf hierboven vermeld, uit te spreken
tegen Voet Frans, medelid en zaakvoerder der feitelijke vereeniging «Voet en Mertens» en dit tot
beluop der sommen of waarden die de strafbare
verrichtingen aan hun erflater Mertens Jan, ])'rans,
Corneel medelid en. medezaakvoerder der bovengenoemde vereeniging, heeft opgebracht;
·
I. Wat de vordering betreft tegen de «Personen-

vennootschap met beperkte
Voet Frans ».

aansprakeZ.~jkheid

Aangezien zooals gesteld, deze eisch gesteund op
artikel 2 alinea I van de besluitwet van 20 September 1045, allen grond mist;
Dat inderqaad de beklaagde Voet niet terecht
staat,. om strafbare daden te hebben gesteld in den
schoot van de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid «Voet Frans» als haar orgaan
· of aangestelde, maar wel als zaakvoerder of aangestelde van de.feitelijke vereeniging «Voet en Mer-
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tens » waarvan de gedaagde vennootschap, een vennoot was;
• Dat dus de burgerlijke aansprakelijkheid alleen
deze kan z\in bedoeld bij artikel 2 alinea 2 van de
bovenvermelde besluitwet van 20 September 1945 en
de gedaagde personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid,
aansprakelijk dient gesteld
slechts ten beloope van de sommen of waarden die
de strafbare verrichting heeft opgebracht;
. II. Wat de vordering betreft tegen Vcin San, Ver-

cammen en Hambrouck.
Aangezien de daden gesteld door den beklaagde
Voet als zaakvoerder of aangestelde van de feitelijke vereeniging die bestaan heeft tusschen de maatj schappij in gezamenlijken naam «Vercammen en
Ha:mbrouck », de personenvennootschap met be-·
perkte aansprakelijkheid «Voet Frans» en de meubelfabrikanten Van San en Mertens, ge~n strafbare
hulpverschaffing uitmaken, daar zij door een onover'. winnelijke dwaling verrechtvaardigd zijn, de vordering van den Heer Krijgsauditeur opzichtens deze
gedaagden, niet ontvankelijk is;
.
III. Wat
tegen. . Era-StellaM . betreft de. vorde.rinq
.

I
1

ar~m, z.oowel in eige'i}' naam als in hare hoeda_nigh~id. va1!' wettige voogdes van haar

minderJarig kind.

Aangezien deze vordering niet ontvankelijk is;
Dat inderdaad artikel 123 decies van het Strafwetboek, zooals dit werd bepaald door artikel 2 van
de besluitwet van 20 September 1945, alleen burgerlijk aansprakelijk stelt voor de geldboete, kosten,
. verbeurdverklaringen en geldelijke straffen hoe! genaamd : prim? : de .vennoots~ha?pen, wanneer
1 wegens overtredmg van de beschikkmgen van boek
II, titel I, hoofdstuk II van het ~trafwetboek, de
, hoogervermelde straffen van geldboete. kociten, verbeurdverklaringen, teruggav.en en geldelijke straffen hoegenaamd, worden mtgesproken tegen hun
l organep. of aangestelden;
.
1
Secundo : de leden van alle handelsvereenigingen
di~ ge.~n rechtspersoonlijkheid bezitten, wanneer het
l misdriJf door een ven~oot zaakvo~rder of aangestel· de gepleegd werd, b1J ·gelegenheid van een tot de
' bedrijvigheid van de vereeniging behoorehde verrichting; dat deze laatste burgerlijke aansprakelijkheid slechts kan bestaan tot beloop der sommen of
l waarden ~ie ~-e strafbar~ ~errichtillgen aan de leden
van de fe.ite. l~1ke vere~mgmg hebben opgebracht;
Aangezien de Beslmtwet, de rechthebbenden van
1
·de vennootschapnen of de rechthebbenden van de
leden van feitelijke vereenigingen, niet viseert; dat
de beschikking een uitzonderingsbepaling zijnde aan
het gewoon recht, restrictief moet worden geïnterpreteerd te meer daar het hier gaat om een burgerlijke verantwoordelijkheid met terugwerkende
kracht omtrent eigenlijke straffen of straffen van
bijkomenden aard;
Dat de wetgever indien hij tevens de rechthebbenden had beoogd, niet zou nagelaten hebben
deze te vermelden en niet zóó den nadruk zou gelegd
hebben in den tekst op het persoonlijk karakter
dezer burgerlijke aansprakelijkheid; inderdaad, de
burgerlijke verantwoordelijke «vennoot», zoo zegt
1·
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l:J'îj; >ls'eèhter niet « persoonlijk » aansprakelijk, tenzij, enz.;

Om dëze redenen :
- De Krijgsraad, beslissende op tegenspraak;
. Gezien de artikelen ...
, Rechtdoende op tegenspraak verklaart Voet
Frans, voornoemd, schuldig aan de betichting twee
ten zijnen laste gelegd met verzwarende omstandigheid van winstbejag zooals hierboven weerhouden
verklaart hem onplichtig voor het overige van de
betichting twee en van de betichtingen één, drie en
vier,-.en veroordeelt hem uit dien hoofde tot : drrie
jaar geiiangenisstraf;
· ,constateert dat hij bij toepassing van·, artikel
2, ;1. c;ler:besluitwet van 6 Mei 1944, zijnde artikel 123
sexties van het strafwetboek, gewijZigd door artikel
10 van de besluitwet van 19 September 1945, de veroordeelde van rechtswege levenslang ontzet is van
de::-i>echten <bij ûit artikel vermeld;
Verklaart eigendom van de schatkist de som van
drie en vijftig millioén, driehonderd een en negentig
duizend zevenhonderd vijftig frank, zero centiem,
zijll.de de. vergelding der bedrijvigheid van den veroordeelde;
.
0

Verklaart verbeurd al de roerende voorwerpen die
gedienc;l hebben of _bestemd waren om het misdrijf te
plegen;
Beveelt· de teruggave aan den eigenaar van al de
andere ·aangeslagen voorwerpen;
Verwijst · den veroordeelde tot de kosten der
rech.tspleging begroot in het geheel op de som van
H.006,- frank;
·Zegt dat deze som invorderbaar zal zijn bij lijfs. dwang en bepaalt den duur ervan op drie maand;
.. Verkla1u:t de Personenvennootschap met beperkte
äarisprakelijkhe1d «Voet Frans» burgerlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor de veroordeelingen· tot
geldboete, kosten, verbeurdverklaringen,, teruggave
en geldelijke straffen, die tegen Voet Fràns zijn uitg,esproken en zulks ten beloope van 4.649.422 frank,
onde{ aftrek van de op deze sommen betaalde en te
b~talen belastingen;
Verklaart den eisch van den Heer Krijgsauditeur
te.n opzichte van Van San, Vercammen, Hambrouck
ëp. Era, deze laatste zoo in eigen naam als in hare
hoedanighèid van wettige voogdes over hare minder. jal'ige docti,ter Mertens Jacqueline, niet ontvankelijk,
stelt ze buiten zake en verwijst den Staat in de
~osten voor d_it hoofd van den eisch; ·

Wat den eisch der

burgerl~ike

partij betreft :

Aangezien. de . eisch der burgerlijke partij ertoe
strekt :. 1" den veroordeelde Voet Frans, en de gedaagden, de P..V.B.A. «Voet Frans, Van San Pieter,
H:ambrouck en Vercammen, hoofdelijk met de vennootscliap in gezamenlijken naam << H:ambrouck en
Verëammen », te veroordeelen tot de som van frank
i:t050,65Ö, ten titel van schadevergoeding met de
g.erechtelijke interesten en. de kosten;
:2°) Voet Frans en de P.V.B.A. «Voet Frans»
sö1Idai:r ~te 'vèroordeelen tot de: som van 55.391. 750
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frank ten titel vari schadevergoeding met de gerechtelijke interesten en de kosten;
3°) De gedaagde Era Stella en de minderjarige
Mertens Jacqueline in hunne hoedanigheid van erfgenamen van Mertens Frans, solidair te .veroorde.elen met Voet Frans, de P.V.B.A.; «Voet. Frans»
Van San, Hambrouck, Vercammen en de vennootschap in gezamenlijken naam « Hambrouck en Vercammen '> tot de som van 5.371.118 frank. ten titel
van schadevergoeding samen met de gerechtelijke
interesten en de kosten;
Aangezien de eisch van de Burgerlijke Partij ten
opzichtè van de Vennootschap in gezamenlijken
:1aam « Hambrouck en Vercammen», niet ontvanke. lijk is;
Dat inderdaad, deze vennootschap voor den
Krijgsraad niet werd gedagvaard noch door den
Héer Krijgsauditeur, noch door de Burgerlijke Partij
en dienvolgens niet in zake is;
·
Aangezien de leveringen gedaan tijdens de feitelijke vereeniging waarin de gedagvaarden Van San,
Pieter, Hambrouck en Vercámmen geinteresseerd
waren, niet als strafbáre hulpverschaffing worden
weerhouden voor de beweegredenen hooger uiteengézet; dat dienvolgens de Krijgsraad onbevoegd is
om te kennen over den eisch der Burgerlijke Partij
tegen hen ingesteld;
Aangezien de gedaagde Era Stella Maria, zoo in
eigen naam als in hare hoedanigheid van wettige
voogdes van haar minderjarig kind Mertens Jacqueline, voor de beweegredenen hooger uiteengezet, niet
burgerlijke aansprakelijk kan gesteld worden, dat
bijgevolg de Krijgsraad onbevoegd is om over den
eisch van de Burgerlijke Partij te kennen wat haar
betreft;
' Aangezien àe hulpverschaffing die Voet, Frans
aan den vijand verschafte, aan den Belgischen Staat
ontegensprekelijk eene schade heeft berokkend zoo.wel op stoffelijk als op zedelijk gebied;
Aangezien, zoo het waar is, dat wanneer het quantum der geleden schade met geen vaste cijfers kan
worden vastgesteld, zulks niet wegneemt dat de
echte schade werkelijk bestaat en zij alsdan ex aequo
et bono moet bepaald worden,, maar dat in het
berekenen van het schadebedrag de rechter dan
uiterst voorzichtig moet tewerk gaan;
Dat in die omstandigheden en bij ontstentenis van
elk element tot appreciatie, de schade ex .aequo et
bono kan beraamd worden op 1.500.000 frank;
Dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid «Voet Frans» burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk is in. de mate. voorzien bij artikel 2
der besluitwet van 20 September 1945;

Om deze redenen : .
De Krijgsraad;
Gezien artikel 138~ van het Burgerlijk Wetboek;
art. 2 en 3 van de Besluitwet van 20 September 1945,
artikel 1, 2, 3, 4,. 5 van de wet van 27 Juli 1871,
alle verdere en tegenstrijdige besluiten verwerpende~
Verklaart den èl.sch der. Burgerlijke Partij ten
opzichte van de vennootschap in gezamenlijke naam
« Hambrouck en Vercammen », niet ontvankelijk;
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inÛiatief door dén verdachte zelf moet genomen
Verwijst de burgerlijke partij .in de kosten van
worden.
dezen eisch ;
. Ver.klaart. zich
onbevoegd
opzichtens -. den. eisch
l-o.. · - "_ "
'
··•·
.
Sonnevîlle Jozef.
van de Burgerlijke Partij tegen Van. San, Pieter,
Hambrouck, Vercamr_rwn en Era, Stella Maria. zoo
Aangezien verdachte Sonneville .Jozef çmèJ.er aanin eigen naam als in hare hoedanigheid van wettige
houdingsmandaat staat;
voogdes van Mertens, Jacqueline;
Dat, overeenkomstig. de procedure voorzien bij
Verwijst de Burgerlijke Partij in de kosten van
besluit van 26 Mei 1944; in dato 22 Oktober eene
dezen eisch;
·;Verklaart den·eisch tegen Voet Frans en de Per- . vraag tot voorloo:pige invrijheidstelling werd neersonenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid gel~gd;
Dat voormeld besluit in zijn art 5 voorziet dat
«Voet Frans» ontvankelijk en er recht op >doende
ten gronde;
·
wanneer een verdachte een verzoekschrift tot inVeroordeelt Voet Frans, voornoemd, om · a:an de. vrijheidstelling neerlegt, er over dezè..vraag binnen
Burgerlijke Partij, den Belgischen Staat te betalen, de. ach.t dagen dient uitspraak gedaan ·te worden;
Dat, in de uiteenzetting der motieven van het
ten titel van schadevergoeding de som van 1.500.000
frank, met de gerechtelijke interesten en de kosten;
besluit. uitdrukkelijk verzonden. wordt naar de beZegt dat het bedrag invorderbaar zal zijn bij palinger. welke van toepassing zijn in gewoon straflijfsdwang en stelt den · duur ervan vast op drie recht, en dat deze uiteenzetting duidelijk doet uitmaanden;
schijnen dat het eeriig verschil tusschen de proce" Verklaart de Personenvennootschap met beperkte dure betreffende de voorloopige invrijheidstelUng in·
aansprakelijkheid «Voet Frans » burgerlijk en hoof- gewoon strafrecht en de strafrechtspleging voor de
delijk verantwoordelijk voor deze veroordeeling tot Militaire Rechtsmachten bestaat in het feit dat in
schadevergoeding, doch slechts ten beloope van de gewoon strafrecht orµ. de maand hèt mandaaf moet
sommen of waarden die de strafbare verrichting hernieuwd worden en het initiatief van de oproepillg
naar hèeft opgebraclit, weze 4.649,422 frank, onder moet uitgaan van de Gerechtelijke overheid, terwijl
iJ.ft.:rek van de op deze sommen betaalde. en te be- voor de Krijgsgerechten het initiatief moet uitgaan
~f!Jen belastingen.
van den betich.te;.
:"
Dat terzake het verzoekschrift .werd neergelegd
op 22 Oktciber 1946;
11) Vgl. JCrijgsfaad Mcc:helen, 29 Maart 1946. R. IV.,· 1946.
Dat de eerste oproeping welke op de vraag volgde;
.
. .
.
.
'
gebeurde op 7 December 1946;
.
D_at ge behandeling ·der vraag uitgesteld werd op
24 · De·c-ember daarop volgende;
Dat door de niet-oproeping -binnen den ct'oor de
HRIJGSRAAD TE BRUGGE
de Wet gestelden termijn, het aanhoudingsmandaat
vervailen is ;
·
Gehoord
het
advies
van
het
Openbaar
Ministerie:
Raadkamer. -- 24 December 1946.
~64.

Om d!eze re<J;enen :
Voorzitter : M. Kervyn de Marcl~e ten Driessche.
Rechters : •M.M. Gernier, Mertens·, Wille, Millet.
8ubst.-'Krij.gsauditeur : M. Declercq.
Pleiter : Mr. Zerme.r (!Balie van Gent).

I. MILITAIRE S'DRAFVORDERING. - BIDSLUITWET
VAN 26 MEI 1944, ART'. 5. ~ VERZOEK'SCHRIFT
TOT VOORLOO.PIGE INVRIJHEIDSTELLING.
UITSPRAAJK HIEROVER . BINNEN DE ACHT
DA!GEN. -- . VERSCHIL TUSSOHEN DE GEWONE
EN MILITAIRE STRAFVORDERING TER ZAKE DE
VOORIJOOaGE INVRIJHEIDSTELLING.

Art. 5 van de Besluitwsit van 213 Mei 1944 bepaalt, dat.
over een verzoekschrift tot invrijheidstelling van een
verdachte,. de Raadkamer van den Krijgsraad binnen
de acht dagen uitspraak moet doen. · Gebeurt zulks
niet bin,nen den gestelden termijn, 1Jervalt het aanhoudinqsmandaat
Het eeivig verschil tiisschen de gewone en militaire
strafvordering ter zake de voorloopige invrijhe·idstelling bestaat hierin, dat .eiensdeels het aanhoudingsmanda11;t maandelijks moet hernieuwd worden en het
inUiatief daartoe van de gerechterlijke overheid, moet
wiJtgaan1, terwijl andérdeels voor ·de krijgsgerechten het

De Krijgsraad, zetelende in raadkamer, beveelt de
onmiddellijke voorloopige invrijheidstelling van Sonneville Jozef, indien h\j niet voor andere redenen
gedetineerd is.
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en goede Nederiandsche recht'61terminologie in Bel•gië.
Aan hem danken rwij 'O.m. voortreffelijke vertalingen
van verschillende 1Bel1gische w«;tboe'ken, e.en betrouwbare Dictionnaire Français-Née.rlanda·is i!e.s Te.r:mes_ àe
Droit,. waarvan de eerste druk in 1897 "\éerscfüeen, en
een uitstE:kend Formulierboek van Burgerlijke Rechts-.
vorde'ring, dat door aidvocate;n en magistraten jammer
genoeg niet voldo,ende geraadpleegd wordt. Naast deze
actiVlite1t - d[e ook tot uiting kwam in den schoot
der 'KondnikHjke Vlaamsclie Academie· - is Prof Belle-
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froid no,g op ander ,gebied werkzaam geweest. Hij publiceerde o.m. De Brom1Jen van het stellig Recht en haar
onderlinge Verhoudingen, een Toelichting van het Belgisch-Neiderrlandsch Verdrag .van 28 Maart 1925, en eèn
Inleiding tot de Rechtswetenschap in .Nederland.
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RECHTERLijK LEVEN
Bij besluiten van den Regent van 20 Februari 1947
zijn genoemd :

Dit laabsbe werk, waar-1ran de eerste druk in 1937
Tot plaatsvervangend rechter :
v'erscheen, omvat de hoofdzaken der algemeene rechtsIn het vredegerecht van het kanton Berchem, de heer
leer en in verband daarmede de h'Oofdbe1ginselen van
Lhonneux (A.-E.), advocaat te Wilrijk;
het Nederlandsch recht. In acht verschillende hoofd- 1
In het vredegerecht van het kanton Herstal, de heer
stukken w01den respiectievelijk ihet stellig recht, de
Stassen (J.-M.-F.-J.), advocaat te Luik ..
staat, de bronnen van het stellig recht, de uitleg,ging
. De ontheffing voorzien bij artikel 3 van het koninklijk
en aanvulÜrug der wet, de verdee1ing. van het recht, 1
besluit van 14 Novembecr 1935 is verleend aan den heer
het rechtsfeit, het rechtsgevolg en de rechtsbetrekking, 1 Stassen;
de handhaving van 'he:t reciht en het internationaal
In het vredegerecht van het kanton Couvin, de heer
recht .behande1d. ·
:\\'{alter (E.-H.), advocaat te Frasnes-lez-Couvin.
1
De. plaats, dde Prof. lBeUefroid in de nieuwere rechts- 1
Tot deurwaarder :
leer inneemt, werd door Prof. Van Dievoet, in zijn
Bij het Hof van beroep te Luik :
boek Het Burg.erlijk Recht in België en Nederland van
De heeren: Coune (P.-E.-A.), candidaat-deurwaarder
1800 t.ot 1940, aangewezen. Bellefroid's 1gematigde, niette Luik; Plumier (J.-G.-M.-L.), candidaat-deurwaarder
revolrutionnair.e standpunten maken zijn werk tot een
te Luik; de heer Evrard (W.-C.-V.-G.), candidaat-deurveiltge 1gi.dis, in het biz'Onder voor de aankomende
waarder te Beauraing.
juri'sten, voor wie het .ov12'l'igens dn de eerste plaats
Bij de rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde,
geschreven werd. Voor heTu, die met de algemeene
de heer Lynen ( G.-L.-M.), candidaa.t-deurwaarder te
·v.raagstu~k·en der rechtswetenscihap reeds meer verDendermonde.
trouwd zijn, vormen ·Zij een goeden toetssteen voor
cigen ideeën en opvattingien,.
Zijn aangeduid om, gedurende een termijn van drie
jaar, met ingang van 1 Maart 1947, het ambt van
Wij hopen, dat Prof. Bellefroid's Inleiding tot de
onderzoeksrechter bij de rechtbank van eersten aanleg
·Rechtswetenschap in Nederland o'Ok in Bel1gië ruime
te Brussel waar te nemen, de heer Servais, rechter,
ver~;iI'eiding zal vinden, vooral nu, dat ons land offiC'ieel
en de heer Grenez, bijgevoegd rechter in die rechtbank.
streeft naar een steeds nauwere samenwerking met
Nederland. Deze samenwer'king rzal imimers ook op het
Is de ontheffing voorzien bij artikel 3 van het koninkjrnidi:sch plan tot uibing en verw1ezenlijking moeten
lijk besluit van 14 November 1935, verleend aan den
komen. Voorwaavde hiertoe Is dan evenwel de kennis
heer Cornelis (A.-F.), advocaat, plaatsvervangend
van het recht der beide landen. A1·s inleiding tot de
rechter in he.t vredegerecht van het kanton Nevele.
studie van het Nederlandsch recht is ihet werk van'
Prof. BeUefroid uiterst ,g·eschikt.

V. L ..
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sche voorb<~elden, zijn wij van meening, dat het ook in
België en I\'ederland goede diensten zal bewijzen.
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