
ARRESTEN 

lnstltuut voor · 
Constitution::el Recht 

Tiense slraat 41 - Leuven 

VAN HET 
z 1 

c 

HOF VAN VERBREI(ING 
NED.ERLANDSE TEKSTEN 

VERZAMELD EN UITGEGEVEN DOOR 

J.P .. VANDERMERSCH 
RAADSHEER IN HE'.r HOF VAN VERBREKING 

MET DE MEDEWERKING VAN 

A. G. BELPAIRE 
RAADSHEER IN HET HOF 

VAN VERBREKING 

EN J. RUTSAERT 
RAADSHEER IN HET HO.b' 

VAN BEROEP TE BRUSSEL 

JAARGANG 1948 

BRUSSEL 

ETABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT 
N aamloze vennootscbap voor juridische en wetenschappelijke uitgaven 

REGENTIESTRAAT, 67 

Handelsreg. Brussel n' 10357 

1953 





ALPHABETISCHE INHOUDSOPGA VE 

VAN DE ARRESTEN 

OPGENOM~N IN DE VERZAlV,IELING 

ARRESTEN VAN RET HOF VAN: VERBREKING 

JAARGANG 1948 

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

A 
Aangehechte gebieden. 
Afwezigheid. · 
Am btenaar. 
Amnestie. 
Ar be'idsongeval. 

B 

Relastingen en taxes. 
Beroepsgeheim. 
Berusting. 
Bescherming van de maat

schappij tegen de a bnorma
len (Wet tot). 

Bevoegdheid en aanleg. 
Bewijs. 
Bezit. 
Bindende beoordeling door de 

rechter over de grand. 
Rossen en 'vouden. 

D 

Daad van koophandel. 
Dagvaarding. 
Douanen en accijnzen. 

E 

Eet- en koopwaren (Misbrui-. 
ken in de handel van). 

Epura tie inzake burgertrou\v. 
Erfdienstbaarheid. 
Erfenissen. 

F 

Franse taal-N eder!andse taa! 
(Geb1·uik van de). 

G 

Gerechtelijke uitwinning. 
Gerechtskosten. 
Gewijsde. 

H 

Herziening. 
Hof van assisen. 
Hoger beroep. 
Huur. 
Huwelijk. 

I( 

Kinder bescherming. 

Lastgeving. 
Lijfsdwang. 

L 

M 
Middelen tot verbreking. 

Mijnen. 
Militair. 
Militaire opeisingen. 
Militaire pensioeneJL 
Militie. 
Misdaden en wanbedrijven te

gen de uitwendige vei!igheid 
van de Staat .. 

Misdrijf. 
Munt. 

0 
Onteigening ten algemenen 

nutte. 
Onvrijwillige verwondingen en 

doding. 
Oorlog. 
Openbare dronkenschap. 
Openbare orde. 
Overeenkomst. 
Overspel. 

p 

Politiek misdrijf. 
Prejudicieel 'geschil. 

Rechtbanken. 
Rechten van de verdediging. 
Rechterlijke inrichting. · 
Rechterlijke macht. 

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave 'vorden de datum van bet arrest en de bladzijde, waar het 
il: de verzameling gedrukt staat, vermeld. 
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Rechtspleging in strafzaken. 
Rechtsvordering. 
Redenen van de vonnissen en 

arrest en. 
Regeling van rechtsge bied. 
Registratie. 

s 
Scheidsgerecht. 
Schenkingen en testamenten. 
Schip-Scheepvaart. 
Sequester van de goederen van 

de personen aan wie misdrij
ven tegen de uitwendige 
veiligheid van de Staat wor
den ten laste gelegd. 

Sequester vari de g9ederen van 
vijandelijke onderdanen. 

Spoorwegen. 

Straf. 
Successierechten. · 

T 

Tussenkomst. 

u 
Uitlevering. 

v 
Valsheid. 
V ennootscha p. 
Verantwoordelijkheid buiten 

overeenkomst ontstaan. 
Verbintenis. 
V erbreking _ 
Verjaring. 
Verkeer. 

V erlmochtheid. 
Verkoop. 
V ernieling van bundels. 
V ervoercon tract. 
V erzekeringen. 
Verzet. . 
Vonnissen en arresten. 
V oar lop:lge hechtenis. 
Vooronderzoek ·(in strafzaken). 
Voorrechten en hypotheken. 
V oorziening in verbreking. 
Vreemdeling. 

Wateren 
Wegenis. 
Wet. 

Zegel. 

w 

z 



AANGFJHECHTE GFJBIEDEN. - AMB'l.'FJNAAR. 671 

AANGEHECHTE GEBIEDEN. 

1. - Intentationaal 1l'ltbUelc 1·echt. 
Aanhechting doM een Sta,at van een deel 
van het g1·ondgebied van een ande1·e Staat. 
- V ereiste voo1·waa1·den opdat zij de juri
dische gevolgen van ee'n aanhechting zou, 
teweegbrengen. - De aanhechting door 
een Staat van een deel van het grondge
bied van een andere Staat, die een persoon 
van internationaal recht blijft, kan slechts 
de rechtsgevolgen van een aanhechting 
teweeg brengen, wanneer zij geschiedt met 
tussenkomst of illt'ltemming van de Staat 
waarvan het grondgebied verdeeld worclt. 

26 Januari 1948. 44 

2. - Verdeling van het Belgisch grond
gebied. - Ve1·e,iste voorwaarde opdat de 
Belgische 1·echtsmachten er aan uitwerk
sel zouden toekennen. - De hoven en 
rechtbanken mogen slechts uitwerking toe
kennen aan een verdeling van het grond
gebied van het koninkrijk, wanneer zij 
door een wet werd toegelaten of goedge
keurd. (Grondwet, artt. 3 en 68.) 

26 Januari 1948. 44 

AFWEZIGHEID. 

I.- Vermoeden van ove1·Ujden.- Ve1·
kla1'ing. - Beslttit van de Regent van 
14 F~bnta1·i 1946. - Geen ovrwdracht op cle 
vermoedelijke erfgenamen van de 1·echten 
toebehorende aan de vermoedelijk afwezige 
pe1·soon. - Onder het voorbehoud vermeld 
bij 1° en 2° van artikel 4 van het besluit 
van de Regent van 14 Februari 1946, 
draagt de verklaring van vermoeden van 
overlijden, bij dit besluit voorzien, de 
rechten behorende aan de vermoedelijk 
overleden verklaarde persoon niet persoon
lijk over op degenen, die in geval van 
overlijden van deze laatste, zijn erfgena
men zouden zijn. (Besluit van de Regent 
van 14 Februari 1946, artt. 1 en 4; Bur
gerlijk Wetboek, art. 130.) 

27 Februari 1948. 113 

2.·~- Huurove1·eenkomst. V01·der,ing 
tot hm·stel in het bezit. - Besluit-wet van 
12 Maart 1945. - Uit het bezit ontzette 

A 

httm·der d'ie atwezi,l] ve·rmoed 1,vo1·dt se
de1·t een m·oegm·e datum dan de inwer
kingt1·eding van .Qezegd beslttit-wet. -
Vonlering tot he1·stel 'in het bezit inge
steld door een voo1·Zopig beheerde1·. -
Maat1·egel tot bewadng. - Rechtm· lean 
slechts de tt,itspraalo uitstellen totdat het 
bewijs van het bestaan of van het ove1·
Ujden van de hmwde1· wo1·dt .l}eleverd. -
De voorlopige beheerder van de goederen 
van een huurder, die afwezig· vermoed 
wordt sedert een vroegere datum dan de 
inwerkingtreding van het besluit-wet van 
12 Maart 1945, is ontvankelijk om, bij 
wijze van maatregel tot bewaring, de vor
dering in te stellen tot herstel in het bezit 
van de gehuurde goederen, toegelaten bij 
artikel 30 van gezegd besluitcwet, maar 
de rechter kan slechts de uitspraak over 
de vordering verdagen totclat het bewijs 
geleverd wordt hetzij van het bestaan, 
hetzij van het overlijden van de huurder. 
(Burgerlijk Wetb., art. 135.) 

2 Juli 1948. 365 

AMBTENAAit 

I. - Did van het pMsoneel van d~ )g a
Uonale Landbouw- en Voedingsco1·poratie, 
in d'ienst behotulen zonder bepaling van 
dtttt'r. - Kan n,iet zonder opzegging af.!Je
dankt wonlen. - Wanneer de Minister 
van bevoorrading, gebruik makend van 
het recht hem door artikel 5 van het be
sluit'wet vim 8 November 1944 voorbehou
den, een lid van het personeel van de 
Nationale Landbouw- en Voedingscorpo
ratie in dienst heeft behouden, zonder de 
duur van zijn diensten te bepalen, is de 
indienstneming van deze agent van onbe
paalde duur; zonder opzegging kan geen 
einde er aan gesteld worden. 

22 Januari 1948. 35 

2. -In dienst behouden leden van het 
personeel van de Nationale Landbottw- en 
Voedingscorporatie. - Extratoelage. -
Beslttit van de Regent van 16 Mei 1946. -
Voorwaarden. - De leden van het per
soneel van de Nationale Landbouw- en 
Voedingscorporatie, die overeenkomstig 
artikel 5 van het besluit-wet van 8 Novem-
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ber l!l44 in clienst werclen behouclen, heb
ben slechts recht op de extratoelage voor
zien bij het besluit van de Regent van 
16 Mei l!l46, inclien zij in clienst zijn ge
llleven tot 1 November l!l45 inbegrepen. 

22 Januari l!l48. 35 

AMNESTIE. 

1. - Besl·uit-wet van 20 Septem1Je·r 1915, 
(~·rt-ilcel 6. - D?·aCLgwijclte. - Artikel 6 
van het amnestie-besluit-wet van 20 Sep
tember l!l45 heeft enkel voor clraagwijdte 
aan de strafrechtsmacht van wijzen be
voegdheid toe te kennen om kennis _ te 
nemen van de burgerlijke vordering, niet
tegenstaande het verval van de publieke 
vordering, wan1,1eer beide vorderingen re
gelmatig bij deze rechtsmacht aanhangig 
werden gemaakt v66r het in werking tre
den van het besluit-wet. 

!l Februari l!l48. 74 

2. - Besl!wit-wet van 20 Septem1Je·r 1945. 
- Voonieel gewe·ige·rd omclctt 1Je7clactgd~ 
van z·ijn btwge?'lijlce rechten 1Jemofcl · is 
(loo·r nrU7cel 123ter vnn het Stn~fwetboelc. 
- Oncloelt?·ettencle 1·eaen. - Rechtvaar, 
cligt ·de weigering niet van toepassing op 
beklaagcle van het voorcleel van de door 
het besluit-wet van 20 September l!l45 toe
gekenc1e amnestie, de reclen clat << be
kla:agde door artikel 123te·r van het Straf
wetboek van zijn burgerlijke rechten be
roofcl is ll. 

24 Mei l!l48. 284 

3. - Besluit-wet vcm 20 September 1945, 
- N-iet toepasseUjlc op cle i.n1Jreu7c op nrM
lcel 125 vcm ae wet vnn 15 April 1896 1Je
t?·effencle de alcolwl. - Is uitgezonderd 
nit de amnestie, toegestaan bij het be
sluit-wet van 20 September l!l45, ·het mis
drijf dat beteugelcl worclt bij artikel 125 
van de wet van 15 April 18!l6 betreffende 
11et vervaardigen en de invoer van al
cohoL (Besluit-wet van 20 September 1945, 
ttrt. 3, § 1, litt. e.) 

() December 1948. 611 

4. - Besluit-wet van 20 S.eptemoe·r 1945. 
- B·urge·rl-ijke vonler·ing. ~ Bevoegdheid 
van ae CO?Tectionele 1·echt1Janlc wannee·r 
zij v661· 31 Octo1Je1: 1945 wenl ~ngestela. 
- De correctionele rechtbank, bij welke 
-een bij toepassing van het besluit-wet 
van 20 September l!l45 geamnestieerd mis
drijf aanhangig werd gemaakt, is slechts 
bevoegcl om over de blirgerlijke vordering 
uitspraak te doen, wanneer deze v66r 
ill October l!l45 wercl ingesteld. (Besluit
wet van 20 September 1945, art. 6.) 

27 December 1948. 666 

ARBEIDSONGEV AL. 

1 . . - BestencUg gewonlen t'ijclelijke 
werlconbek-wcwmheicl. On dentemin,q 
met b-ij tussenpozen voorlcornende ~ve'l'lc
loosheid. - Bas·isloon voo1· de vm·goed·ing 
van cle UjcleU.jke wer7con1Je7cwanrnheicl. -
Wanneer een arbeidsongeval zich heeft 
voorgedaan in een onclerneming met bij 
tussenpozen geregelde of ongeregelde voor
komende werkloosheid en een tijdelijke 
werkonbekwaamheicl, clie nadien bestendig 
is geworden, heeft veroorzaakt, wordt 
het loon, dat tot basis dient voor de vast
stelling van cle vergoecling wegens tijde
lijke werkonbekwaamheid, vertegenwoor
digcl door het totaal van de werll:elijk 
uitbetaalde lonen, zonder dat clit totaal 
mag verhoogd worden m,et de onderstelde_ 
vergoeding die betrekking heeft op de 
werkloze dagen. (Op 28 September l!l31 
samengeordencle wetten, art. 6.) 

27 :M:ei 1948. 294 

2. - Komle. ~ Kan een aroe·iclsonge
·vc~l tt-itmnlcen. - Een plotselinge en ab
normale daling van de temperatuur kan 
een arbeiclsongeval uitmaken, indien de 
buitengewone koude aan de werkman een 
gevaar heeft doen lopen zo wegens zijn 
leeftijcl als wegens de arbeidsomstandig
heden waaraan hij onc1erworpen is. 

24 Juni 1948. 349 

3. - Eis tot heT:<?ieninrJ. - Voonvctct?'
rlen. - De herzienhig van de vergoedingen, 
toegekencl tot herstel van de nit een .arc 
beiclsongeval voortspruitende schade, on-

- clerstelt een nieuw feit, dat is ontgaan of 
is kunnen ontgaan ann de vooruitzichten 
van de partijen of van de recl,lter. (Bij 
kon. besl. van 28 September 1931 samen
geordende wetten, art. 28, al. 2.) 

8 Juli 1948. 384 

4. '--- Eis tot herz·ien·ing. - Vel'bete?'ing 
11nn cle gebrelclc.el'ij kherlen ten gevolge vnn 
een nonnnle ontw-ilclceling vnn cleze lactt
ste. - Voonvnanle·J~ van cle ontvanlcelijlcc 
he·icl van cle eis. - Een verbetering van de 
gebrekkelijkheden van het slaclitoffer van 
een arbeidsongeval, clie het gevolg is van 
een normale ontwikkeling van die laatste, 
kan aanleicling geven tot herzieni:i)g, inc 
clien zij niet in aanmerking wercl geno
men en niet in aanmerking is moeten ge
nomen worden tot vaststelling van de ver: 
goeclingen. 

8 Juli 1948. ,. ·- 384 · 

5. - Vonle?'ing gestett.ncl op cle wetten 
snmengeo1·clend bij lconinlcUjk 1Jeshtit van 
28 Septern1Je1' 1931 of op het besluit vnn 
9 Att(Jttsttts 1941. ~ VooTzieniniJ -in .ver-
1we7cing. Slnchtof{e1·. ve1·weeTcle1· i1i 
verbrelc-ing. - Voo1·zien·ing gegrona ver-
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lclaa1·d. - Het slachtofjer lean nciei 1;er: 
oordeeld worden tot de lcosten van de aan
leg in ve1·b·relcing. - vVanneer een voor
ziening gericht is tegen een beslissing, 
gewezen op een vordering gestenncl, het
zij op de samengeordende wetten betref
fende de vergoeding van de schacle uit 
arbeidsongevallen voortspruitende, hetzij 
op het besluit van 9 Augustus 1941, dat 
naar die wetten verwijst, kan het 
slachtoffer van het ongeval, verweercler in 
verbreking, zelfs inclien cle voorziening 
gegroncl is, niet veroordeelcl worden tot 
de kosten van de aanleg in verbreking. 
(Wet van 20 Maart 1948.) 

23 Se11tember 1948. 436 

•6. - Openbcwe onle. - TYetteUjlce 1'e
gelen bet1·ejfende de bepaUnp vnn de ver
goed·ingen. - BepaUngen vnn openba·re 
oTde.- De regelen vastgelegd door de wet
ten, samengeorclend bij koninklijk besluit 
van 28 September 1931, ten einde het be
drag te bepalen van de vergoeclingen ver
schultligd aan de slachtoffers van arbeids
ongevallen, zijn bepalingen van openbare 
orde. 

23 September 1948. 437 

7.- Kapitan! toegekend awn het slacht
ojfe1· vnn een misd·rijf. - 'l'ot ve1·goecz.tng 
ex ::equo et bono van cle ve1'loren bed1'ijfs
inlcomsten. - V aststelUng clnt e1· gcen 
1·eden ·is om het bed·mg vnn de belnstingen 
nf .te trelclcen vwn de ·inlcomsten onulnt de 
inlcomsten van het lcnpitnctl aan de belns
Una z·nllen onclenvo1·pen z·ij-n. - Va.ststel
ling die geen enkele belast-ingwet schenclt. 
- Schendt geen enkele bepaling van de 
belastingwetten, het arrest dat, bij het 
toekennen aan het slachtoffer van een 
misdrijf van een knpitaal ex ceq1w et bono 
wegens het verlies van bedrijfsinkomsten 
veroorzaakt door het misdrijf, beslist dat 
er geen reclen is om van llet bedrag van 
de inkomsten vooraf de belastingen af te 
trekken cUe ze zonden getroffen hebben, 
om reden dat de inkomsten van het toe
gekend kapitaal aan de belasting zullen 
onderworpen worden. 

4 October 1948. 468 

8. - VercmtwoonleUjlce denle. - Ge
heel jegens het slnchtoite·r en oedeelteHjk 
jegens de we1·1cyever. -c- Hijd·mye van de 
werlcyever in de sch·nlcl. - Enlcel ·in de 
mate waa1"in ldj niet van z·ijn ve·rplich
Ungen ontslayen is doo1· nUnea 5 van a1·ti
kel 19 van cle samenyeonlenlle wetten. -
Wanneer een derde voor een arbeidsonge
val verantwoordelijk is, geheel jegens llet 
slachtoffer en gecleeltelijk jegens de werk
gever, moet deze laatste slechts in de 
sclmld bijdragen in de maat waarin hij 
niet van zijn verplichtingen ontslagen is 
door alinea 5 van artikel 19 van de wet
ten betreffende de vergoecling van de 
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scllade voortspruitende nit de arbeidson
gevallen, samengeordencl de 28 Septem
ber 1931. 

18 October 1948. 491 

9. - 'l'ijdez.ij lee onyeschilctheid die ye
cleeltelijlc is geworden. - Bellmg van de 
da{!elijlcse veryoed·ing. - Wanneer de tij
delijke ongeschiktheid gedeeltelijk is ge
worden, staat de aan het slachtoffer ver
schulcligde vergoeding, van de dag af 
waarop de werkonbekwaamheid heeft op
gehouden volledig te zijn, gelijk met 
50 t. h. van het verscllil tussen llet loon 
van llet slaclltoffer v66r llet ongeval en 
het loon dat het verdienen kan alvorens 
geheel herstelcl te zijn. (Bij koninklijk 
besluit van 28 September 1931 samenge
ordencle wetten, art. 2, al. 2.) 

21 October 1948. 509 

10. - Bnsisloon. - 'l'oezJnss·ing vnn da 
1.oet van 14 J1mi 1921. - Voo·rwaarden. -
Voor de bepaling van het loon dat tot 
basis client voor de vaststelling van de 
nan 'het slachtoffer van een arbeidsongeval 
verschuldigde vergoeclingen, zijn de bepa
lingen van de wet van 14 Juni 1921, die 
tle duur van de arbeicl beperkt, slechts 
van toepassing, indien · het slachtoffer 
werkzaam was in een onderneming, waar
van de gewone arbeidsduur regelmatig 
minder dan acht uur per dag bedraagt, 
ofwel indien het werkzaam was in een on
derneming, waarin met of zoncler oncler
breking gewerkt wordt, bij tussenpozen 
of bij een dagwerk dat een geringer aan
tal uren bedraagt dan het getal der ge
wone arbeidsuren in de onderneming. (Bij 
koninklijk besluit van 28 September 1931 
samengeorclende wetten, art. 6, al. 4 en 5.) 

21 October 1948. 509 

11. - Besl·nit-wet van 19 Mei 1945. -
On,qevctl in wellce1· oo1·zalcen een oorloys
feU voo1·1cmnt. - Betelce1vis van het woonl 
<< oorloysfeU )). - In het besluit-wet van 
19 Mei 1945 lleeft het woord << oorlogsfeit )) 
zijn gebruikelijke betekenis en bedoelt 
bijgevolg de krijgsverrichtingen, clit wil 
zeggen cle strijd tussen oorlogvoerende 
legers en de gebeurtenissen die daarmecle 
eng verband llouden; de omstandiglleid, 
dat een arbeidsongeval of een ongeval op 
de weg van de arbeid, dat zich in Belgie 
heeft voorgedaan na de capitulatie van 
Duitsland, << door een vraclltwagen van 
het Amerikaans leger veroorzaakt werd 
die een militaire opdracht vervulde )), zon
der nadere bijzonderlleid omtrent deze 
laatste, volstaat niet om te bewijzen dat 
een oorlogsfeit, naar de zin van artike
len 2, 13 of 36 van het besluit-wet van 
19 .M:ei 1945, onder de oorzaken van llet 
ongeval voorkomt. 

25 November 1948. 587 



BELASTINGEN EN TAXES. 

12. - Besl·r~it-wet van 19 .iliei 1945. -
01tgeval i·Jt weUcer· de oor·zalwn een oor
loysfeU voo·rkomt. - Ongevnl gebe·nnl nn 
(le capit~tlat'ie van D1titslancl. - Zander· 
-rechtskeelcs ve-rba.ncl met een oo1"logsver-
1"ichUnu. - Ongevctl onde-r de oorzalcen 
waa-rvan geen oo·rlogsfe'it voor·lcomt. -
Beslist wettelijk .clat geen ongeval uit
maakt in welker oorzaken een oorlog·sfeit 
voorkomt, naar de zin van cleze uitclrnk
king in artikelen 2, 13 en 36 van het be
sluit-wet van 19 :Mei 1945, bet vonnis clat 
vaststelt dat clit arbeidsongeval of onge
val op de weg naar of van het werk, dat 
zich na de capitnlatie vim Duits1and heeft 
voorgedaan, zonder rechtstreeks yerband 
is met een oorlogsverrichting. 

25 november 1948 .. , 5&" 

13. - Besvwit-wet vwn 19 Mei 1945. -
Onuetml in ~veUcer oo-rzalwn een oorlogs-

BELASTINGEN EN TAXES. 

HooFDSTUK I. - Algemene r·eyelell. 

Hom·ns'l'UK II. - Gmnclbelnst·ing. 

HooFDSTUK III. - Inlcornstenbela-st-ingen. 

HpoFDSTUK IV. - Bedr·ijfsbelttst-inoen. 

HOOFDSTUK V. - Mob·ilU!nbelast-iny. 

HODFDSTUK VI. - Na.t·ionale cri-sisbelcts
tin[l. 

HoOFDSTUK VII. - Awnvnllenflc personele 
belnst-ing. 

HooFnsn:ac VIII. - B-ijzondere en t-ijfle
lijlce belast-i-n[/ 011 tlC tL-itzondeTli_ilce 
-w-i-nsten. 

HooFDSTUK IX. - Speciale en witzonde-r
lijke belast-ilng op de winsten tLit ze
lwre Vftl-u-tn-speculaties. 

HooFDSTUK X. - Belastinoen oevestigd ·in 
Gonyo. 

liOOFDSTUK XI. - Ovenlmchttawe. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE REGELEN. 

1. - Oonoo. - V-rijstell-inu. - Wordt 
n-iet vennoed. - De vrijste1lingen van be-
1astingen worden niet vermoecl. Het be
lwort de be1astingp1ichtige, die de vrij-

feit voo'l'lcomt. Betelcen-is vnn hct 
woonl cc oorlogsfeit )). - In het besluit-wet 
van 19 Mei 1945 heeft het woord cc oorlogs
feit )) zijn gebrnikelijke betekenis en be
doe1t het bijgevolg de oorlogsverrichtin
g·en, clit wil zeggen de ·strijcl tussen oor
logvoerencle 1egers en cle gebeurtenissen 
die daarmede eng verband houden; de en

. ke1e omstandigheid dat een arbeWsonge
val of een ongeval 011 cle weg naar of van 
het werk, dat zich in Be1g·ie heeft voor
geclaan, ze1fs v66r de capitnlatie van 
Duitsland, veroorzaakt werd door een 
c< autobestuurder van het Amerikaans le
ger clie een militaire vrachtwagen voerde )) 
volstaat niet om te bewijzen dat een oor
log-sfeit, naar de zin van artikelen 2, 13 
en 3G van het besluit-wet van 19 Mei 1945, 
onder de oorzaken van het ongeval voor
komt. 

B 

25 November Hl4S. 390 

ste1ling· inroept, het bewijs er van te 
leveren. 

24 Februari 1948. 10!! 

2. - Afmg-ifte welke ieder ,inwone1· van 
hct Rij 7.; tellcen jare yehonflen is te do en_ 
- Gebrelc aan inmtlUng van liet fo1'11Ht
l-ier, geheel ot ten dele. - Enlcele vePwij
Z'ino naar de b-ijyevoegde stuJclcen. -Han~ 
clelwijze die niet rJwt fle wettelij lee en 1'e

olernentwire Ve1'1Jl·icht-ingen tJan de belas
tingtll'iChtige over·eenstemt. - Vo1doet niet 
aan de verplichting hem opgelegd door de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
ink'omstenbelastingen, a1sook door de ko
ninklijke nitvoeringsbesluiten van deze 
bepaliugen, de inwoner van het konink
rijk clie nalaat het formulier gelleel of ten 
dele in te vullen, waarop hij telken jare 
een aangifte in de inkomstenbe1astingen 
moet doen, en zich er toe beperkt het for
mulier aan het beheer terug te stluen en 
te verwijzen naar cle stukken bij gezegtl 
formulier g-evoegd. (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengescllake1d op 
3 Juni 1941, artt. 53 en 60.) 

23 Maart 1948. 114 

3. - Geen witb-re-ldende toepassing vwn 
de wettelcst. - In zaken van be1astingen, 
mag de wettekst geen uitbreidende toe
passing krijgen. 

9 December 1948. 6?(; 

4. - OnvoUedige of onj,tListe aang'ifte. 
- Belc~sting tot het d'ried1tbbel verhoogd 
011 het niet aanoeoeven deel van de in
lwmsten. - De belasting wordt slechts tot 
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het driedubbel verhoogcl, in geval van on
volledige of onjuiste aan~?ifte,. bui_ten !let 
geval waarin de belastmgpllchtlge een 
vrijwillig on volleclige of onjuiste aangifte 
heeft gedaan, wmmeer de niet aangegeven 
inkomsten het tiende van het totaal van 
de inkomsten van de belastingplichtige of 
10.000 frank overschrijden. (Wetten be
treffeilde de inkomstenbelastingen, arti
kel 57.) 

14 December 1948. 636 

5. - Sclwiftelijke reclnmntie vnn cle 
belnsUngpUchtige tegen het be/,oop vnn 
z'iin nanslag. - ReclctmnUe door gwvol
mnchUgde. - ReclanwUe ontvnnlceU,ilc. -
Iriclien artikel 61, § 3, van de sameng·e
schakelde wetten vereist dat de schnlcle
naars van directe belastingen een schrif
telijke reclamatie zouden inclienen tegen 
het" beloop van hun aanslag, verbiedt het 
hen niet zulks te doen door gevolmach
tigde. 

22 December 1948. 657 

6. - Sch1·ijtelijke ,reclfuna,tie van de 
belasUngplichUge tegen llet bedraq van 
zijn ftanslag. - Reclamfttie doo1· gevol
machtigde. - Last(fev,ing lcnwhtens tvelke 
de (fevolmachti(ffle de 1·eclnmaUe doet, mn(f 
mondeUng zijn. - Geen enkel bepaling 
van de samengeschakelde wetten vereist 
dat de lastg'eving, krachtens welke de ge
volmachtigde van een belastingplichtige 
een schriftelijke reclamatie doet tegen het 
beloop van een aanslag, schriftelijk zou 
zijn. (Wetten betreffende de inkomstenbe
lastiilgen, samengeschakeltl cle 6 Augustus 
l!l81, art. 61, § 3.) 

22 December 1948. G57 

HOOFDSTUK II. 

G HOIWBEL,\STING. 

7. - VdjstelUng ten opzichte van rle 
onme,rende goede1·en bestemd tot de ttU
oejening van een 01Jenba1·e eredienst. -
lVoonh1t·is van de dominee vnn een tem

, pel. - Onrechtstreelcse bestenwtin(f t?t de 
1titoefening vnn een openbare eredwnst. 
- Yoon,vaw·flen verC'ist voo,r fle v-rijstd
lin[J. - De vrijstelling va~1 de gronclbelas
ting is slechts toepasseliJk op het woon
huis vnri de dominee van een tempel, 
woonhuis door een vereniging-, die geen 
winstgevend cloel nujaagt, onrechtstreeks 
tot de uitoefening van een openbare ere
dienst bestemd, op voorwaarde dat het 
onroerend goecl voor de uitoefening van 
deze eredienst noodzakelijk weze. (Op 
81 Juli 1943 samengeschakelcle wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, art, 4, 
§ 3.) 

13 .Jannari 1948. 2G 

8. - V1··ijstellim[J voo-rz-ien bij a-rt'ikel 4, 
§ 3, van cle op 31 J·uli 1943 samengeschf!-· 
kelde wetten. - Onroe-rende [Joederen clw 
tot tvonin(f d-ie-iwn. - Niet wit(fesloten ·uit 
ae p-r,ijstellin[J. - De vrijstelling- van de 
gronclbelastirig, vo'orzien bij artikel 4, § 3, 
van de op 31 Juli 1\)43 samengeschakelde 
wetten, kan toegepast worden op onroe
renc1e goederen die tot woning clienen. 

27 Januari 1948. 51 

9. - Vrijstell-ing voorzien b-ij ftrtilcel 4, 
§ 3, va1~ fle op 31 htli 1943 Sftmen_qeschft
kelde wetten. - Onmerend goefl voor een 
onde1"tv'ijS'VIWichting bestemd. - Om·echt
st:reelcse bestemmvng. - Yere-iste voor
tvaftrden voo1· de V1'ijstellin[J. - De vrij
stelling van de grondbelasting, voorzien 
bij artikel 4, § 3, van de op 31 Juli 1943 
samengeschakelcle wetten, is slechts toe-

. passelijk op een onroerencl goed, clat door 
een eigenaar die generlei winstoogmerk 
nastreeft, onrechtstreeks bestemcl wordt 
voor de doeleinden van een door deze 
wetsbepaling voorziene onclerwijsinricli
ting, op voorwaarde dat het qnroerend 
goed niet enkel nuttig-, doch nodig weze 
voor cle goede werking van de inrichting. 

27 Januari 1948. 51 

10. - Yrijstelrin[J voorz-ien bij wrt-i
k-el 4, § 3, vwn de op 31 Jlt,U 1943 samen--

. geschalcelde wetten. - On,roerend qoed 
besternll voo1· een onfle1·wijs·inr·icht-ing of 
Uefdad-igheiclswerk floo-r fleze tvetsbepn
l-in[J befloeld. - Onrechtstreelcse bestem
m-inq. - Ve1·eiste voo·r-wna-rden voo1· de 
vri/stelling. - De vrijstelling van de 
grondbelasting, voorzien bij artikel 4, § 3, 
van de op 31 Juli 1943 samengeschakelde 
wetten, ten aanzien van de_ onroerende 
goederen, die zonder enig wmstoogmerk, 
bestemd zijn voor een onderwijsinrichting 
of een liefdadigheidswerk door deze wets
bepaling bedoeld, is niet afhankelijk van 
de voorwaarde dat cleze onroerende goe
deren rechtstreeks voor llet cloeleinde van 
het werk bestemd zijn; er worclt vereist, 
cloch het volstaat, dat deze onroerende 
goederen nodig zijn om de goecle werking 
van het werk te verzek~ren. 

27 Januari 1948. 52 

11. - T'ri.jstellin(f voo-rzien b-ij nrt-i
lcel 4, § 3, vnn fle op 31 htl-i 1943 snmen
qeschn!celrle wetten:. - Om·oerenrl _qoefl 
floo-r de aalmoezenter va-n een doo-r 1Zeze 
wetsbepnl-ing bedoelde ·inrichting bewooncl. 
- AetntveZ'i,(fheid vnn de ftnlmoezenier 
ellce flng vereist. - Vaststellin,q fUe de 
toepass-ing van de v1·ijstelling op rUt on
me-rend goed niet rechtvctnrdigt. - Uit de 
enkele vaststelling dat de aanwezigheid 
van een aalmoezenier, op de zetel van een 
werk door artikel 4, § 3," van de op 31 Juli 
1943 samengeschakelcle wetten bedoeld, 
<< elke dng noclig is)) vloeit niet voort dat 

-- --~1 
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de aanwezigheid van de aalmoezenier op 
bestenclige wijze vereist is voor de goede 
werking van het werk; en er kan, clien
volgens, niet wettelijk van afgeleid wor
den clat het door hem bewoo1id onroe
rend goed nodig is om cleze goecle werking 
te verzekeren. · 

27 Januari 1948. 52 

12. - VJ"ijstelling vooni'ien b'ij a·rU
lwl 4, § 3, van cle op 3 Jwni 1941 samenge
Bchalcelcle wetten, - Onme1·enfl goecl be
stemfl voo·r een onclenv'ijsim"ichting. -
Vrijstell'ing toepctsseUjlc zowel op onge-
1wuwcle a.ls 011 ge1w•u.tvcle on·roerenae [JOC
cle!·en. - De vrijstelling van gronc1belas
ting, voorzien bij artikel 4, § 3, van de op 
3 Juni 1941 samengeschakelde wetten, ten 
aanzien van cle onroerencle goecleren die 
zoncler enig winstoogmerk, voor een on
derwijsinrichting bestemd zijn, iR zowel 
op de niet gebouwcle onroerencle goecleren 
toepasselijk als op de gebonwcle onroe
rencle goecleren. 

27 Januari 1948. 54 

13. - V'l'ijstelUng vom·Z'ien bij arti
l<el 4, § 3, vwn cle op 3 Ju.ni 1941 snriwn
geschakelclc wetten. - On·roc·rencl goecl 
bestcmcl voo·1· een onclenvijs·im·l"icht·in.rt. -
On·rechtst-reelcse bestemm·ing. Voo·r
wnnnlen vcrcist voo1· clc V!'ijstelUng. -
De vrijstelling van gronclbelasting, voor
zien bij artikel 4, § 3, van cle op 3 .Tuni 
1941 samengeschakelcle wetten, is van toe
passing op cle onroerende goederen, die 
door een eigenaar, clie generlei winstoog
merk nastreeft, onrechtstreeks voor de 
cloeleinclen van een onclerwijsinricllting be
stemcl worden, wanneer cleze onroerencle 
goecleren noclig zijn voor cle goecle werking 
van cle onclerwijsinrichting. 

27 Januari 1948. 54 

14. - V·rijstellimg voo·rzien b·ij wrt1-
7"el 4, § 3, vnn cle op 3 Jum!i 1941 snmen
ueschnkelcle wetten. "---' Om·oc1·enfl· ,qoea 
bewooncl cloor ae kwisbewnwrcler vwn een 
onclenvijsin!'ichUng. - NooclznlceUjlcheicl 
van een bestencUge be~on/cinu 1 van het 
voo'rncwmste onro~·rencl goecl. - Ya.ststel
ling cUe cle toepnssing vnn ae vrijstelUng 
rechtvnnnUgt. - Uit de souvereine feite
lijke vaststelling, dat het voornaamste 
onroerend goed, bestemd voor een onc1er
wijsinrichting bedoeld cloor artill:el 4, § 3, 
van cle op 3 Juni 1941 samengescliakelcle 
wetten, een bestendige bewaking vereist,. 
lleeft de recllter over cle groncl wettelijk 
kunnen afieiden, dat het onroerend g-oed, 
cloor de met cleze bewall:ing belaste lluis-

, bewaarder bewoond, noclig is om de goede 
werking van de onclerwijsinrichting te ver
zekeren en c1at llet, dienvolgens, van de 
vrijstelling van grondbelasting door voor
melcle wetsbepaling vastgestelcl geniet. 

27 J annari 1948. 54 

15. - V·rijstelUng voo1·zien b·ij arti
lcel 4, § 3, vnn cle 01J 3 Jtm'i. 1941 samen
geschnlcelcle wetten. - Oncle!·wijsi1wich
Ung. - Onroerencle goecle1·en clie vntch
ten voortb1·engen. - Betten cUe mwecht
st'!"eelcs het we1·1c in cle mogeUjlcheicl stel- . 
len Z'i.jn cloel te be·re'ilwn; - Vctststelling 
cUe cle toepnss·ing vnn cle v1·ijstelling op 
cleze onroere1ule ,qoecle1·en n•iet !'echtvnn·r
cUut. - Uit de vaststelling dat een moes
tuin en een boomgaarcl vruchten voort
brengen en {lit voorcleel onrechtstreell:s 
een onderwijsinrichting, bedoelcl bij arti
kel 4, § 3, van de op 3 Juni 1941 samen
geschakelde wetten, in de mogelijklleid 
Rtelt haar cloel te bereiken, kan niet wet
telijk afgeleid worden clat cleze moestuin 
en cleze boomgaanl onroerende goecleren 
zijn bij gebrell:e waarvan cle goecle wer
king v au de onclerwijsinrich ting niet zou 
kunnen Yerzekerd worden, nocll, clienvol
gens, onroerende goederen die van de door 
voormelde wetsbevaling vom<ziene vrij

,stelling· van gTondbelasting genieten. 
27 .Januari 1948. 54 

1•6. - YrijstelUnrt voor.zien bi,i a.·rti
lcel 4, § B, vnn cle snmengcschnlcelcle wet
ten. - Onroe-rencl goecl bestemcl voor een 
ontle·nvijs·in!'ichting of ecn Uefclcul'igheicls
we!·lc voorzien floor cleze ~vetsbezJnFng. -
Vrijstelling tocjmsselijk op cle onuebomvcle 
onme1·encle goecle1·en evenals op cle .rJe
bomvfle o·JwoeTencle r1oecleren. - De vrij
stelling van gronclbelasting voorzien bij 
nrtikel 4, § 3, van de op 3 Juni 1941 sa
mengeschall:elde wetten, wat de onroe
renc1e g-oederen betreft clie zoncler enig 
winstgevencl cloel bestemcl zijn voor een 
door deze wetsbeDaling bedoelcl on(ler
wijs- of liefclacliglleidswerk, is toepasselijk 
op de ong-ebouwcle onroerencle goecleren 
evenals op de gebouwde onroerencle goe
deren. 

10 Februari 1948. 83 

17. - JT•r'i.jstellvng VOOI'z·ien b'ij (!!'t-i
kel 1, § S, vnn cle snmcngescha.kelcle teet
ten. - On·roe·rencl goecl bestemcl voo1· een 
onflm·wijsinr·icht-ing of een liefclnclighei(l8-
werk rloo1· cleze wetsbepa.Hng becloela. -
V!"ijstelUng toepasseHjlc op cle om·oe1·enclc 
goecleren cUe tot won·ing cl'ienen. - De 
vrijstelling van grondbelasting voorzien 
bij artill:el 4, § 3, van de op 3 Jnni 1941 
sameng-escllakelde wetten, wat de onroe
rencle goederen betreft clie zonder enig 
winstbejag bestemd zijn voor een onder
wijs- of liefdac1igheidswerk bij cleze wets
bepaling· voorzien, is toepasselijk op on
roerencle goederen c1ie tot woning dienen. 

10 Februari 1948. 83 

18. - Yrijstelling 1Joorzien bij a.·rU
lcel 4, § 3, ·vwn cle snmengeschnkelcle wet
ten. - Om·oe1·encl goecl bestemcl voor cle 
ititoefen'ing van een openba.1·e erecUenst of 
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voor een liejclacUgheicls1verk becloelcl floor 
cleze tvetsbepaUng. - Onn;chtstreelcse be
stemm-ing.- Voo1·waa1·clen ve·re·ist voor cle 
vrijstelU:ng. - De vrijstelling van grond
belasting voorzien bij artikel 4, § 3, van de 
samengeschakelde wetten, wat de onroe
rende goederen betreft die, zoncler enig 
winstbejag, bestemd zijn voor de uitoefe
ning van een openbare ereclienst of een 
liefdadigheidswerk bij deze wetsbepaling 
becloeld, is niet aan de voorwaarde onder
worpen dat deze onroerencle goecleren 
rechtstreeks voor cle ereclienst of voor het 
doeleincle van het werk bestemd zijn. Het 
is vereist cloch het volstaat dat zij noclig 
zijn om de behoorlijke uitoefening van 
een openbare ereclienst of de goede wer
king van het werk te verzekeren. 

10 Februari 1948. 83 

19. - Vrijstelling voorzien bij a1·U
lcel 4, § 3, van .cle samengeschalcelcle wet
ten. - 0·1woerencl goecl bewooncl door cle 
aalmoezenier van een bij cleze tvetsbepa
Ung bedoelcl werlc. - Aanwez·i.qheicl van 
cle aalmoezenie1· ellce flag nocl·ig. - Vast
stelUng die de toepctssing van ae m·ijstel
Ung op clit on·roemncl goecl niet 1'echtvacw
cligt. - 'l'egenst'rijcligheicl t~tssen cle vast
stalling en de gevolgkelck·ing. - Uit de 
enkele vaststelling clat de aanwezigheid 
van een aalmoezenier-leraar ter zetel van 
een werk, becloeld bij artikel 4, § 3, van 
de samengeschakelcle wetten betreffende 
de inlwmstenbelastingen, << dagelijks no
clig is ll, vloeit niet voort dat de aanwe
zigheid van clie aalmoezenier-leraar op be
stendige wijze vereist is tot de goede 
werking van het werk en er kan, dienvol
gens, niet wettelijk nit afgeleid worden 
dat het onroerend goecl, dat hij bewoont, 
nodig is om deze goede Werking te verze
keren. Er bestaat tegenstrijcligheicl tus
sen de vaststelling en de gevolgtrekking 
clie eruit gemaakt worclt. 

10 Februari 1948. 83 

20. - flrijsteUing voorzien bij a1·ti
kel 4, § 3, van cle samengeschalcelcle tvet
ten. - Onroerencl goecl bewooncl cloo1· de 
t·uinarbeicle1·s van ee1~ doo1· cleze wetsbe
pal·ing bedoelcl werlc. - Nooclzalcelijlcheid 
van een talr·ijlc en bestenclig personeel. -
Werlczaamheicl vnn cl'it personeel noocl
zalcelijlc tot het floor het werlc beoogcl 
cloeleinde. - Vaststelling clie cle toepass·ing 
van cle vrijstelz.ing op flit onroerencl goecl 
niet rechtvact1'cligt. - Tegenst1·ijcligheicl 
tussen cle vaststelz.ing en de gevol,qtl'ek
lcin,q. - Uit de enkele vaststelling dat de 
ouroerende goederen, waarvan een werk 
bedoeld bij artikel 4, § 3, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen eigenares is, een talrijk 
en bestendig personeel vergen en dat de 
werkzaamheid van dit personeel bijdraagt 
tot het bereiken van de doeleinden welke 

het beoogt, vloeit rriet voort chtt het noocl
zakelijk is, om de goede werking van het 
werk te verzekeren, clat clit personeel in 
cle aanhorigheden van cle inrichting 
woont, en er kan, dienvolgens, niet wette
lijk nit afgeleicl worden clat het door hen 
bewoond onroerencl goecl noclig is om deze 
goecle werking te verzekei'en. Er bestaat 
tegenstrijcligheicl tussen cle vaststelling en 
cle. gevolgtrekking die er nit afgeleic1 
wordt. 

10 Februari 1948. 83 

21. - V1·ijstelling voorzien bij arti
lce~ 4, § 8, vnn de samengeschnlcelde wet
ten. - Gronden cl·ienencle tot cle lichnme
z.ijlce en 1n01'ele ontwilclceling en tot cle 
intellectuele vo1·m:ing vcm cle zeerUngen 
van een cloo·r cleze tvetsbepnl'ing becloelcl 
onderw·ijsgesticht en alclns bijclrngencle tot 
de opvoedencle en onclerwijzencle werlc
zaamheicl. - Vaststelling d·ie cle toepass·i:nu 
van cle vrijste!Ung op deze o1woe1·encle 
goecleren niet 1·echtvnanl'igt. - Te,qen
strijcligheid tttssen cle vctststelUng en cle 
gevolgtJ·elclC'ing. - Uit de enkele vaststel
ling clat niet gebouwcle onroerencle goede
ren dienen tot de lichamelijke en morele 
ontwikkeling, alsook tot de intellectuele 
vorming van de leerlingen van een oncler
wijsinrichting becloeld bij artikel 4, § 3, 
van de samengeschakelcle wetten betref
fencle cle inkomstenbelastingen, en clat 
deze gronclen alclus bijdragen tot de uit
oefening van de opvoedencle en onclerwij
zende werkzaamheicl, kan niet wettelijk 
afgeleicl worden, dat gezegcle niet ge
bouwcle onroerencle goecleren nodig· zijn 
om cle goede werking van het werk te ver
zekeren. Er bestaat tegenstrijcligheicl tus
sen de vaststelling en cle gevolgtrekking 
die er nit gemaakt worclt. 

10 Februari 1948. 83 

22. - Gmnclbelasting. - Art·ilcel 13, 
§ 1, va1~ de snmengeschalcelde ·wetten. -
-Onroerencl goecl cloo1· z·ijn eigenctct1' betrolc
ken of geexploiteenl. - W·instgevend ve1·
mogen venninclercl tengevolge van uitzon
de1·li.jlce en aan cle eigenaar vreemde om
stnndigheclen. - Vennincle1·ing van belas
Ung. - De eigenaar; clie zijn onroerencl 
goecl zelf betrekt of exploiteert, heeft 
recht op kwijtschelding of vermindering 
v1m cle gronclbelasting, indien hij bewijst 
dat onvoorziene en van zijn toedoen onaf
hankelijke omstancligheden een voldoende 
verminclering van het winstgevend vermo
gen van het onro.erencl goed teweegge
bracllt llebben. (Wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, samengeschakelcl op 
3 Juni 1941, art. 13.) 

22 Maart 1948. 171 

23. - BelasUng op het inlcomen van 
fJ1'0ncleigendommen. - V erm·inde1·ing vnn 
cle belasting. - U'itzonclerli.jlce omstan-
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cligheden ona.j'hwnl~eUj~; va.n cle wil van 
de belctsUngplichtige, ·wit de stctat van 
oo'l"log voor·tvloeiende. ~ Oiwoer·end uoecl 
door de belnst'i.ngplichtiue geeaJploiteenl. 
- Vermindering van belasting moet toe
gestaan worden, nuur verhoucling van het 
verschil tussen het aangeslagen kaclasc 
traal inkomen en llet werkelijk verkregen 
netto-inkomen, voor een onroerencl goed 
clat geen inkomen heeft opgebracht we
gens uitzonderlijke omstandigheclen, onaf
hankelijk van cle wil van de belasting
plichtige, nit de staat van oorlog voort
vloeiende, zonder tlat er reclen is om 
onclerscheicl te maken tussen het geval 
waarin het onroerencl goecl in huur gege
ven werd en clit wanrin het door de be
lasting·plichtig·e g·eexploiteercl werd. (Wet
ten betreffencle cle inkomstenbelastingen, 
snmengeschakeld de 12 September 1!)36, 
art. 13, § 1.) 

23 Maart 1948. l77 

24. - Vdjstelling voorzien b·ij u·rU
l•el if, § 3, vcm de sctmengeschaJ•elcle wet
ten. _:_. Onrom·encl goed bestemcl voo·r d.e 
witoefening vcm een openbnre (!recl'ienst 
of een liefclculigheidswe'/"lc becloeld clooT 
(z.lc bepnUng. - Onrechtstreelcsc 1Jestem
m·ing. - Voonvnanle vere·ist vom· cle vl"'i.i
stellli.nrf. - De vrijstelling van gronclbe
Jasting, voorzien bij artikel 4, § 3, van 
rle op 3 Juni 1941 samengeschakelcle wet
ten, wat de onroerende goederen betreft, 
clie zonder enig winstoogmerk bestemcl 
zijn voor de uitoefening. van een openbare 
ereclienJ'lt of een liefdadigheiclswerk cloor 
deze bepaling becloeld, is niet aan de voor
waarde onclerworpen dat deze onroerencle 
goederen rechtstreeks tot een van cle op
gesomde cloeleinclen bestemcl zijn. Ret vol
staat dat zij noodzakelijk zijn om de uit
oefening van een openbare ereclienst of 
om de goecle werking van het werk fe 
verzekeren. 

19 October 1948. 498 

25. - V1"ijstelling voo·rzien b·ij urU
kel 4, § 3, vnn cle samengeschalcelde wet
ten. ~ Om·oer·encl ,qoecl bestemcl voor een 
UefdncUgheids'!perlc. - VoonvcwTde ver
eist voor cle vr·ijstelUnrJ. - De vrijstelling 
van de gromlbelasting, ingevoercl cloor 
artikel 4, § 3, van cle samengeschakelcle 
wetten, is slechts toepasselijk op cle on
ro~rende goederen bestemcl, zonder enig 
wmstoogmerk, voor een weWacligheids
werk, inclien clit werk analogie vertoont 
met een van de werken tevoren door ge
zegde bepaling opgesomd. 

19 October 1948. 498 

26. - Leclen van een geesteUjkencon
g·reg(ttie clie · zich aan een onderwifswe,i·lG 
of ncm een vnn cle UefclacUghe·iclswer·lcen 
1wdoelcl bij n·rUkel 4, § 3, va.n cle sumen-

geschctlcelcle wetten toewijclen. - Deel 
vnn orwoe1·encl goed voor h~tn won·ing ge
br·nilct. - Deel '!Jan onmer·encl goecl noclig 
voor cle goecle werking vnn deze we·rlcen., 
...:__ Toepnssing van, cle vr·ifstellinrf op clit' 
cleel vwn het om·oe1·encl goecl. - Wanneer 
het om een kloosterorcle gaat die een con
gregatie uitmaakt, waarvan de leden zich 
toewijden aan een· onclerwijswerk of ann 

§e~ ~~~ c~~ s:~~~~~s~~~~~\~eb~ert:!~~~;g 
uit de vaststelling betreffencle deze bedrij
vigheid wettelijk afgeleicl worden, dat zij 
niet knn uitgeoefend worden zoncler dat 
een onderdak aan de leden van de congre
gatie verschaft wordt, dat, dus, clit deel 
van het onroerend goed noclig is voor de 
goecle werking van deze werken en dat 
het, bijgevolg, is vrijgesteld van grond
belasting. (Samengeschakelde wetten, arti
kel 4, § 3.) 

19 October ·1948. 500 

27. - Vl"ifstelling. - P1"ivcbte lcnpel qe
brwikt cloor· cle leclen vwn een lGloosteroi·fle 
nls plctnts vcm gebed en vnn meclitaUe. -
K(t]Jcl die· geen onr·oer·encl goed ~titmnnkt 
1Jestemd voor cle ~titoefeninu vnn een open-
1Jnr·e erecUenst, voor· het onde1·wijs of voo·1· 
een vnn de we'/"lcen becloelcl b·ij ctr·tilcel 4, 
§ 3, vnn cle samen(/eschnkelcle ~vetten. -
Geen toepnssing vnn cle vr·ijstelling 011 rlit 
onroe·rencl goed. - De enkele omstandig
heicl, dat de leden van een kloosterorde 
een private kapel gebruiken als plaats 
van gebecl en meclitatie, volstaat niet op
clat deze kapel beschouwcl worde als be
stemd voor de uitoefening van een open
bare ereclienst, . voor het onderwijs of voor 
een werk clat analogie vertoont met cleze 
bedoeld bij artikel 4, § 3, van de samen
geschake_l~le wetten, en opdat zij, bijge
volg, vnJgesteld .worcle van grondbelas
ting. (Samengeschakelcle wetten, art. 4, 
§ 3.) 

19 October 1948. 500 

28. - V1·ijstell1ing. ~ Onr·o'er·encl goed 
bestemcl voor een onrlenoijsinTiehUnu. -
V·rifstelz.ing toepasseUjlc zo~vel op cle on
gebowwde als 01J de gebouwde onr·oe·rendc 
uoecleren. - De vrijstelling van de grond
belasting, wat de onroerende goecleren be
tr·eft die, zonder enig winstbejag, bestemd 
zijn voor een onclei·wijsinrichting, is toe
vasselijk zowel op de ongebouwde als op 
de gebouwde onroerencle goederen. (Wet
ten betreffende cle inkomstenbelastingeil, 
samengeschakeld de 3 .Juni 1941, art. 4, 
§ 3.) 

19 October 1948. 502 

29. - Vr·i.jstelling; ~ Onmerencl goerZ 
ori.r·echtstreelcs bestemcl voor· cle 1titoefe
ning vnn een openbnre wred'ienst of 1Jom· 
het onclenv·ij s. ~ V oonvnwnle vereist voo·r 
rle ·vrijstelU11g. - De vrijstelling van de 
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gronclbelasting, wat de onroerende goede
ren betreft die, zonder enig winstbejag, 
bestemd zijn voor de uitoefening van een 
openbare eredienst of voor het onderwijs, 
is niet aan de voorwaarde onderworpen 
dat deze onroerende goederen rechtstreeks 
voor een van deze beclrijvigheden bestemd 
zijn. Het is vereist, doch het volstaat, dat 
zij nodig zijn om de uitoefening van de 
openbare eredienst of de goede werking 
van· het werk te verzekeren. (Samenge
><chakelde wetten, art. 4, § 3.) 

19 October 1948. 502 

30. - VTijstelUntJ. - On1'0erencl {loecl 
<lnt tot won·in.fl cl·ient. - Om·oe1·mul tJOecl 
nocl'itJ voo·r cle {lOecle wedC'intJ vnn cle on
derwljsin.richt'intJ. - De onroerende goe
deren of delen van een onroerend goed 
die tot woning clienen .voor de klooster
zusters, die zich aan het goclsdienstig on
derwijs wijclen, zijn vrijgesteld van grond
belasting, indien zij noclig zijn 0111 de 
goecle werking te verzekeren van cle on
derwijsinrichting. (Samengeschakelde wet-
ten, artikel 4, § 3.) ' 

19 October 1948. 502 

31. - V1··ijstelHn{l. - Onmerencle {loe
<leren cUe cUenen om cle voecl'intJ te verze
km·en van cle leclen vnn <le veren·itJin,q cUe 
zich ann het oncle1·wijs ·wijclen. - Va.st
RtellintJ cUe cle vrijstellintJ vnn fJ1"0nclbe
lnstintJ n·iet ·rechtvctwnUtJt. - Uit de vast
stelling clat een boomgaarcl, een stuk 
grond, een weicle, gronden of andere on
roerende goederen er toe dienen om de 
voeding van de leden van de vereniging 
te verzekeren, kan niet afgeleid worden 
da t cleze onroerende goederen no dig zijn 
voor de goede werking van de onderwijs
inrichting en dat zij, bijgevolg, vrijge
steld zijn van grondbelasting. (Samenge
,;chakelde wetten, art. 4, § 3.) 

19 October 1948. 502 

32. - Vrijstell'in{l. - On1'0erencl {/Oecl 
on·rechtstmelcs. bestemcl voo1· <le 1titoefe
·nhtrJ vnn een openbnre e·reclienst, voor het 
on<le·rw·ijs of voor een liefcla.rli{lheidswe1'lc 
lie(loclcl bij nrtilcel 4, § 8, vam. cle samen
iJeschnlcelcle ·wetten. - 01wechtstreelcse 
bestemm·intJ. - Voo·rwnarde vem·ist voo·r 
rle m·ijstell'i:ntJ. - Opdat de onroerende 
goederen of delen van onroerende goecle
ren zonder enig winstbejag onrechtstreeks 
bestemd voor de uitoefening van een open
bare ereclien:st, voor het onclerwijs of voor 
een liefdacligheidswerk bedoeld bij arti
kel 4, § 3, van de samengeschakelde wet
ten, zouden kunneri vrijgestelcl worden 
van grondbelasting, moeten deze onroe
reilde goederen of delen van onroerencle 
goederen nodig zijn om de uitoefening van 
de eredienst of de goede werking van het 
<inderwijs of van het werk te vei·zekeren. 

CW etten betreffende de inkomstenbelastin
gen, sa111engeschakeld de 31 J\lli 1943, 
art. 4, § 3.) 

19 October 1948. 504 

33. - Yl"'ijstcll'intJ. - Onmercncl goed 
beste'ln<l voo1· lce·r{lanoen vnn cntech·ismn.~ 
en recollecties. - On·roemncl {loecl bc
ste'lncl voo·r <le 1t'itoeten·in{l vwn cen open
bn·re erecUenst. - De leergangen van cate
chismus en ·de recollecties zijn vormen 
van onderricht van de katholieke gocls
dienst. De delen van onroerende goederen, 
die er voor bestemd zijn, zijn vrijgesteld 
van grondbelasting. (Samengeschakelde 
wetten, art. 4, § 3.) 

19 October 1948. 504 

34. - Yrijstell-intJ. - Onmercncl f/Oecl 
cUenencl tot woninrJ. - Onmenmcl goed 
nocl·iu voo·r <le {loe<le werlcintJ vnn cle on
denvijs·in'l"ichf'i'ntJ. - De onroerende goe
deren of delen van onroerende goederen, 
die tot woning dienen voor de klooster
zusters die zich aan het godsdienstig on
flerwijs wijclen, zijn van grondbelasting 
vrijgesteld, inclien zij nodig zijn 0111 de 
goede werking van de onderwijsinrichting 
te verzekeren. (Samengeschakelcle wetten, 
art. 4, § 3.) 

19 October 1948. 504 

35. - V1·ifstellintJ. - Ge<l·wri{le nnnbicl
clintJ. - Vorm ·vwn 1titoejen·ilng van ecn 
openbnre eredi.enst. - Onroe·rencl tJOecl clat 
tot wonintJ client voor cle lcloostc·rzu.sters 
<lie z·ich enutn w-ijclen. - Om·oerencl {loed 
clnt nocUtJ is om cle 1/:itoefenintJ vwn de m·e
rl'ienst te ve·rzelcemn. - De gedurige ann
bidding, cUe in een voor eenieder toegan
kelijke kerk wordt beoefend, maakt een 
vorm uit van openbare uitoefening van de 
katholieke eredienst. De clelen van het on
roerend goed, tot woning clienend voor de 
kloosterzusters die zich eraan wijden, 
zijn, bijgevolg, vrijgesteld van grondbe
lasting, indien zij nodig zijn voor de uit
oefening van de eredienst. (Samengesclm
kelde wetten, art. 4, § 3.) 

19 October 1948. 504 

3•6. - YrijstellinrJ. - Onroewnd {loed 
bezct cloor een nna-ilwme1· tot ve·rvnn1·cli
rJintJ vwn hanclwcrlcen en lcerlc{lewaclen. -
Onroc1·encl {loecl dat n·iet in cle voonti.t
Z'ichten vnlt vnn ct1"t-ilcel 4, .§ 3, vnn de sa,
men_qesclwlcelcle wetten. - Daar een naai
kamer, ingericht tot vervaardiging van 
llanclwerken en kerkgewaden, in geen en
kel van de beclrijvigheden valt voorzien 
bij artikel 4, § 3, van de samengescha
kelde wetten, kan het deel van het onroe
rend goed waarin zij is ingericht, als
ook het onderclak van de kloosterznsters 
aie zich eraan wijden, niet van "grond
belasting worden vrijgesteld, (Samenge
schakelde wetten, art. 4, § 3.) 

19 October 1948. 504 
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37. - 11-l"ijstelling VOOTZien bi.i a1'ti
lcel 4, § 3, van ae samenyeschalcelcle wet
ten. - 01M·oe1·ena goea bestema voo1· het 
onflenoijs vnn cle lcnthoUelce goclscl'ienst 
acm 1·e-t1·aitanten. - V'l'ijstelUng toepnsse
Uilc. - Daar artikel· 4, § 3, van de samen
geschakelcle wetten noch het voorwerp 
noch de duur bepaalt van llet onclerwijs 
waarvoor cle onroerende goederen of de 
delen van onroerencle goecleren moeten 
bestemcl zijn door een eigennar die geen 
winst najangt, om van de vrijstelling van 
gronclbelasting te genieten, kan het enkel 
onclerwijs van de lmtlwli~ke goclsclienst 
aan retraitanten de vrijstelling recht
vaardigen, inclien cle andere door de wet 
vereiste voorwaarden verenigd zijn. 

19 October 1948. 506 

38. - V1"ijstelUng voorz·ien bij a1·f'i
lcel 4, § 3, vwn ae samengeschalcelde wet
ten. - Onme·rencl goecl bestema voo·r het 
onclenoijs. - V1'ijstell-ing toepasseUjlc op 
cle ongebouwcle onroe·rencle goecleren even
cas op ae gelio7<wcle onroerehcle goecle·ren. 
- De vrijstelling van grondbelasting, 
voorzien bij nrtikel 4, § 3, van de samen
geschakelcle wetten, wat cle onroerende 
goederen betreft clie zoncler enig winstbe
jag voor het onclerwijs bestemd zijn, is 
op de gebouwde onroerende goederen toe
passelijk evenals op de ongebouwcle onroe
rende goederen. 

19 October 1948. 506 

39. - V·n:jstelUng voo1·zien b·ij al't·i
lcel 4, § 3, van cle .snmengeschalcelrle wet
ten. - Onroerencl go.ecl bestemcl voor cle 
·nitoefening vnn een openbwre emclienst, 
voo1· het onclerw·ijs of voor een vnn cle 
lie[llcul'ighe·iclswerlcen b'ij cle.ze bepnUng 
liecloelcl. - 01wechtstmekse bestemm·in,rt. 
- Voo1·waa1·de vereist voo1· de m·ijstelUng. 
- De vrijstelling van gronclbelasting, 
voorzien bij artikel 4, § 3, van de samen
geschakelde wetten, wat de onroerende 
goederen betreft die zoncler enig winstbe
jag bestemd zijn voor de uitoefening van 
een ope)lbare eredienst, voor het oncler
wijs of voor een van de liefdacligheids
werken bij cleze bepaling be·cloeld, is niet 
aan de voorwaarcle onclerworpen clat cleze 
onroerende goecleren rechtstreeks voor dat 
doel bestemcl zijn. Ret volstaat clat zij 
noclig zijn om de uitoefening te verzekeren 
van een openbare ereclienst, van het on
derwijs of de goede werking van een van 
deze werken. 

19 October 1948. 506 

40. - Vrijstelling voorzien /J"ij arU
kel -1, § 3, vnn cle samengeschalcelde wet
ten. -. Om·oe1·encl goecl bestenul voo1· een 
werk. - Zedelijk of sociaal.werlc clnt met 
cle ch1'isteUjlce rwinc·ipes stroolct. - Onvol
cloende voo1·waa1·de tot m·ijstellin.Q. - De 
vrijstelling van de grondbelasting, . voor-

zien bij artikel 4, § 3, van de smnenge· 
Rchakelcle wetten, is op cle onroerende 
goederen, zonder enig winstgevend doel 
bestemd voor een werk van welclncligheicl 
slechts toepnsselijk wanneer clit werk ana
logie vertoont met een van de werken door 
gezegae wetsbepaling opgesomd. 

Ieder zedelijk of sociaal werk, dat met 
de christelijke principes strookt, valt niet 
noodzakelijk binnen cle opsomming van 
de goede werken becloeld door clie wets
bepaling. 

22 December 1948. 657 

41. - Y!"'ijstelUng voorZ'ien lJ·ij a1·t-i-
7cel 4, § 3, vnn de swmenrteschnlwlde wet
ten. - Onroeren.a goed bestenul voor de 
71.-itoefen:ing van een openbcwe erecl'ienst. -
Onrechtst1·eelcse bestemming. Voo1·
wnanlcn ve·re·ist voor cle vTijstelli1lfJ. -
De vrijstelling van de gronclbelasting, 
voorzien bij artikel 4, § 3; van de samen
gescllakelde wetten, voor de onroerende 
goederen die zoncler enig winstbej ng be
stemcl zijn voor de uitoefening van een 
openbnre eredienst, is niet aan de voor
wanrcle onderwoi·pen ant deze onroerencle 
goederen reclltstreeks voor clat doel be
stemd zijn, doch, om als onrechtstreeks 
voor de ereclienst bestemd te kunnen be
schouwcl worden, moeten zij noclig blij
ken voor de uitoefening van de openbare 
erediem;t. 

22 December 1948. 658 

42. - VTijstelUn_q voorZ'ien l!ij m·ti
lcel 4, § 3, van de sn-mengeschakelde wet
ten. - Ancle·re tooningen van de bedic-
1UW1'S van cle e·recl'iensten clan cleze m·ij
gestelcl bij toepnssing van n1·Ulcel 4, § 2, 
van cle sc.nwngeschnkelcle wetten. - On
roe·rencle goetleren beste-ma voo1· cle uit
oefcning van een 01Jenlia1·e ereclienst. -
Toepnssingsvo01'toannlen. - Inclien § 2 
van nrtikel 4 van cle samengeschakelde 
wetteu op beperkende wijze de voonvaar· 
den opsomt welke cle eigenclommen, waar
onder moeten worclen gerangscllikt de wo
ningen van de bedienaars van de ere
diensten, moeten vervullen om van de 
gronclbelasting vrijgesteld te worden, 
stnat de paragrnaf 3 van zelfae artikel 
eveneens de vrijstelling toe voor de on
roerende goederen, die door een eigenaar, 
die geen winst najnagt, bestemd worclen 
voor de uitoefening van een openbare ere
clienst, zonder er de andere woningen van 
de bedienaars van de erediensten uit te 
sluiten dan die welke bij toepassing van 

• het § 2 vrijgesteld zijn. 
22 December 1948. 6;)9 

43. - V!"ijstelling voo1·zien b'ij nrti
lcel 4, § 3, van cle swmengeschakelcle wet
ten. - Vaststelling clnt cle weTlczanrnhe
den betreffende de 7titoefening van een 
openba1·e m·eclienst cle huisvesting vnn een 
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don~i-nee 'uerC'isen In de onmidrlellij ke na
bijheicl vnn cle plnnts Wftf£'1' cle erecl,ienst 
ttitgeoeje1Hl wonlt. ---,- V nststelling clnt het 
woonhttis vnn cleze clom,inee noclig is voor 
rle witoejen,ing vnn de eredienst en er rltts 
onrechtstreeJ,;s voor bestemcl is. - Het 
arrest, dat er op wijst, flat de werkzaam
heden betreffende de uitoefening van de 
openbare eredienst en de goecle werking 
van de werken becloeld bij § 3 van arti
kel 4 van de samengeschakelde wetten, 
vereisen dat de huisvesting van de do
minee zou gelegen zijn in de onmiddellijke 
nabijheid van de plaats waar zij moeten 
vervulcl worden, stelt stilzwijgend vast 
clat het woonhuis van deze dominee voor 
deze werkzaamheden nodig is, en dus on
rechtstreeks voor de uitoefening van deze 
ereclienst en de goede werking van deze 
werken bestemd is. 

22 December 1948. 659 

HOOFDSTUK III. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

44. - Bezwaar door cle belnsUngplieh
tige. - Te1·mijn voorz'ien bij nrtilcel 61, 
§ 3, vnn de op 31 JttU 1943 snmengeschn
Jcelde wetten. - Vervnl voltroklcen tttssen 
5 September 1944 en 31 Maart 1945. ~ Op
geheven door de wet van 23 Attgnsttts1947. 
- Worden opgeheven door artikel 2 van 
de wet van 23 Augustus 1947, de vervallen 
voorzien bij artikel 61, § 3, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en 
voltrokken tussen 5 September 1944 en 
31 l\1aart 1945. Deze vervallen worden 
slechts als voltrokken besclwuwd bij het 
verstrijken van de derde maand na de be
kendmaking van gezegcle wet van 23 Au
gustus 1947. (Wetten, samengeschakeld 
door het besluit van 31 Juli 1943, art. 61, 
§ 3; wet van 23 Augustus 1947, art. 2, 
al. 1 en 2.) 

5 Januari 1948. 13 

45. - Te lnat ingecliende ctctngifte. 
Annslag van ambtswege. - Mo,qelijlcheid 
doch geen verpli:chting voor het beheer. ~ 
In geval van te laat ingediende aangifte, 
is de aanslag van ambtswege een moge
lijkheid en geen verplichting voor het be
heer. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 56.) 

12 Januari 1948. 17 

46. - Te laat ingediende aangifte. 
Ee1·ste annslng vastgesteld op grand vnn 
rleze anngifte gevolgd doo1· een nanmtl
lende nanslag van ambtswege. ~ Onwet
telijkhe'id. - In geval van te laat inge
diende aangifte, wanneer het beheer, 
geen gebruik makend van zijn recht tot 
aanslag van ambtswege, een eerste aan
slag gevestigd heeft bij toepassing van 

artikel 55 van de samengeschakelde wet~ 
ten betreffencle de inkomstenbelastingen, 
kan het daarna de aangifte niet als onbe
staande b,eschouwen en van ambtswege tot 
een aanvullende aanslag overgaan. (Sa
mengeschakelcle wetten betreffende de in
komstenbelastingen, artt. 55 en 50.) 

12 Januari 1948. lT 

4 7. - TV erd cle nn11slng vnn nmbts
wege vnstgesteld otwel op grand vcm een 
nnn_q'ifte ? - Smwereine beoo1·deHng doo1· 
de rechter ovm· de g1·ond vnn de elemen
ten vnn de zaalc 1vannt'it hij het antwoonl 
op deze vrctn_q nfleiclt. - De rechter over 
de g1;ond beoorcleelt souverein de feiten 
van de zaak. om er nit af te leiden dat 
een aanslag van ambtswege, ofwel bij 
toepassing van artikel 55 van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen gevestigcl wercl. (Samen
geschakelcle wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, artt. 55 en 56.) 

12 .Januari 1948. 17 

48. - Annslag door ve,rlietering vnn 
het cijfer vctn de nan_qe_qeven inlcomsten. 
- Zoncler vollecli{fe nalevin,q van de voo1·
[tesch1'even wettelijlce formnUteiten. 
Nietiuheid. - Is nietig de aanslag, die ge
vestigcl worclt bij verbetering van het 
cijfer van de aangegeven inkomsten zon
der volledige naleving van de voorgeschre
ven wettelijke formaliteiten. (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 55, § 1, laatste ali
nea.) 

12 Januari 1948. 1T 

49. - Aanslag onwettelijk gevesti_qd 
vnn nmbtswege. - Awnslag nietig voo1· 
het [!eheel. _:_ Hot vctn bemep de aanslng 
slechts ve1·nietigencle voor zoveel hif 
steunt op een inlcomstenbedrn.q dnt ho_qe1· 
is dan het doo1· de belastingplicht'i_qe nan
gegeven bedrng. ~ OnwetteUjlcheid. ~De 
nietiglleicl, welke hieruit voortspruit dat 
een aanslag onwettelijk van ambtswege 
gevestigd werd, treft de gellele aanslag 
en het behoort het llof van beroep niet 
deze aanslag te behouclen voor zover hij 
op een inkomstenbedrag geheven worclt, 
dat met het door de belastingplichtige 
aangegeven bedrag overeenstemt. (0{} 
3 Juni 1941 samengeschakelde wetten. 
art. 50.) 

27 Januari 1948. 49' 

50. - Inlcohie1"ing vnn een belnsting na 
sl1titing vnn het dienstjanr. ~ Buitenge
wone te1·mijn voorzien bij art'ilcel 74, ali
nea 1, van de samen.qeschnlcelde wetten. 
- Voorwannlen waal'in het beheer er zich 
op lean beroepen. ~ Toepass'ing. ~ Het 
beheer mag de belasting inkohieren na 
sluiting van het dienstjaar en geniet van 
de buitengewone termijn voorzien bij 
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artikel 7 4, aline a 1, van de samengescha
kelde wetten, wanneer de elementen, door 
de belastingplichtige in zijn aangifte aan
geduid, z6 voorgesteld zijn clat het beheer 
op een dwaalspoor gebracht worclt nopens 
de toepassing van cle fiscale wet. 

Dit is het geval niet wmmeer de belas
tingplichtige, in zijn aangifte en haar bij
lagen, alle elementen overgelegd l1eeft 
welke zij overeenkomstig arttkelen 53 
en 54 van cle smnengeschakelcle wetten 
moet vermelden, en wanneer de door het 
l:Jeheer geclane verbetering enkel het ge
volg is van een wetsinterpretatie die ver
·Rchilt van deze door de belastingplichtige 
voorgestelcl. (Op 12 September 1936 sa
mengeschakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 74, al. 1.) 

27 J anuari 1948. 57 

51. - In1coh'ie·ring van een belast-ing 
na slwiUng vwn het cz.ienstjrw·r. - U'itzon
rle'l'li,ilce te1·mijn ·voorz·ien b-ij artUcel 71,, 
c~Uner~ 1, ·van rle sa1nen.gescha./celcle wet-

' ten. - Voonvawrden waari11h het behe·er 
:sich e·rotJ lcwn 1Je1·oe1;en. - Geval vcm toe
pr~sgbng. -- Het beheer is gemachtigcl, na 
sluiting van het dienstjaar, de belasting 
op de kohieren te brengen, en geniet van 
de uitzonclerlijke, door artikel 74, ali
nea 1, van de samengeschakelde wetten 
voorziene termijn, indien de door de be
lastingplichtige in zijn aangifte aange
duide feitelijke elementen. op zulke wijze 
zijn voorgesteld, dat zij het beheer op 
een dwaalspoor leiden nopens de toepas
sing van de belastingwet. 

Dit is het geval, wanneer de litigieuze 
som bevat is in een globale som in de 
winst- en verliesrekening, en, noch in de 
aangifte, noch in haar bijlagen vermeW 
wel'{l, en het beheer dus de omvmig van 
de belastbare winsten niet heeft kunneri 
.l:Jeoordelen zonder aan de belastingplich
tige met bewijs gestaafde ophelcleringen. 
te vragen. 

10 Februari 1948. 81 

52. - Ajt-rekldng van reeds ·Uftn{lesla
{len. elem.enten.. - Voonvcta,.rde. - Vol"ige 
.aanslag ged1wencle hetzelfcle dienstjaa1'. 
- Alleen. de geclurende hetzelfcle boek- of 
Tekeningjaar aangeslagen bestanddelen, 
kunnen, om een dubbele aanslag te· ver
mijden van e~n zelfde inkomen van een 
zelfde belastingplichtige, afgetrokken 
worden. van de belastbare inkomsten ge
durencle dit clienstjaar verwezenlijkt en 
ten belope van het netto-gecleelte van de 
Teeds aan.geslagen bestand{lelen clat in ge
zegde belastbare inkDmsten voorkomt. 
(Samengeschakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 52.) 

9 Maart 1948. 142 

53. - Inso7wij1?i.nv op rle ·rol 1x1<11 cle 
oela.sting na sl!titvng van het climistjaa1'. 
- B·witenoewone te·rm·ijn voorz·ien bij ar-

tUcel "14, ali:ner~ 1, van cle samcnge$cha
kellle wetten. - Recht toegelcencl aan het 
beheer tenvevolve· vnn eUce onvolledige of 
o·niwiste wwng·itte.- NctmeUjlc wat cle aan, 
g'ifte 1Jet1·ett van cle .tinanoiiile lasten we
{IC1Ule 01J cle 1·eeas aangeslage-n inlcomste·n, 
die vrm rle bela.stba1·e inlcomsten moete·n 
af,qetrolvlcelt worden ten einrle clu.bbele 
wwnslag te verm·ijclen. - Het belleer mag 
cle bela sting eisen of na vorderen geclu
rencle drie jaar van 1 Janunri af van llet 
jaar dat zijn naam geeft aan het dienst
jaar wanrover de belasting had moeten 
gevestigd wonlen, tengevolge van alle on
volleclige of onjuiste aangifte betreffende 
cle bestancldelen die tot grondslag moeten 
clienen voor de aanslag. 

Dit is namelijk 7A> in geval van onvolle
clige aangifte of van verzuim van aan
gifte van de finlandele lasten, die op cle 
reeds aangeslagen inkomsten wegen, in
komsten cUe zelf moeten afgetrokken wor
clen van het beclrag van de belastbare in
komsten, ten eincle clubbele aanslag van 
een zelfde inkomen in hoofde van een 
zelfde belastingpliclltige te vermijden. 
(Wetten betreffemle de inkomstenbelas
tingen, samengescllakelcl op 3 Juni 1941, 
artt. 52, §•§ 1 en 4, en 74.) 

23 Maart 1948. 17-! 

54. - Verzu·im va.n awrwifte. - Proce
ll·nre vwn a.anslc~{l ·vctn ambtswege is slechts 
een ve1·m.ogen e11 geen ve'i'1Jl-ichUng voor 
het beheer. - Wetteli,ilvhe·f.cl van cle 1J1'0Ce
rl·wre voo•rzien. bij nrt-ilcel 55 vwn cle same11-
,qesch(17celcle wetten. - Zelfs wa:Iineer de 
helastingplichtige aan het beheer de aan
gifte voor de inkomstenbelastingen niet 
overgemaakt heeft, die hij geho11den is 
jaarlijks te doen, mag llet beheer te zijnen 
ovzichte gebruik maken van de procedure 
tot verbetering van aangifte, voorzien bij 
artikel 55 van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
in plants van de procedure van aanslag 
van ambtswege, die, strenger voor de be
lastingpliclltige, nooit maar een vermogen 
voor het belleer uitmaakt. (Wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
scllakeld cle 12 September 1936, artt. 53, 
53 en 56.) 

23 Maart 1948. 178 

55. ~ A(l;11·sla{l floor n.avonle1"ing -r·an 
rechten. - Toepassin(f VCMb cle wetge-r·i·ng 
oncle1· het 1·egi11W waa·rvnn cle aansla,q no'I'
IIUhal had rnoeten veschieclen. - De ann
slag door navorclering van rechten ge
scllieclt volgens de wetgeving onder het 
regime waarvan ·de aanslag normaal hall 
moeten geschieden en niet volgens de wet
geving van kracht voor het fiscaal dienst
jaar waaraan llij verbonden is. (Op 12 Sev
tember 1936 samengescllakelde wetten, ar
tikel 74.) 

23 Maart 1948. 178 
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56. - Aanslag ·van wn~btswegc. - rcr
rnimdering door het hoj 'Gan bm·oeJJ 'Gan 
het bedmg van cle belastba1·e inkomsten. 
- Onclenvorpen a(l;n cle vaststelling elM 
de belctst·ingpUcht'i_qe het bmvijs gele'Uerd 
heejt 'NVn het jniste bedmrJ 'Uan deze laat
ste. - Wanneer het beheer wettelijk is 
overgegaan tot een aanslag van ambts
wege, mag het hof het bedrag van de be
lastbare inkomsten slechts verminderen 
in(lien het vaststelt dat de belastingplich
tige het bewijs geleverd !weft van het 
juiste bedrag van deze laatste. (Samenge
schakelde wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, art. 5G.) 

12 April Ul-!8. 206 

57. - Ajt1'ekking vcvn de 1·eeds aange
-~lagen. netto-inkomsten ten e·inde. d·ttbbele 
aanslctg van een zeljde inlcomen ·in hoojde 
·mn. een zeljde belnstingtJlichtige te 'Uer
nllijden. - l)·ie in1comsten. moge•r~; slechts 
w.n de 1tUgekeeHle 1nkomsten. ajgetToklcen 
worden ind·ien de niet-ttitgekee-rcle ·inkom
sten onvoldoencle z·l.in•. - AftTekldng vnn 
het ove·rscli!Ot ctlleen. - Het beclrag van 
de reeds aangeslagen netto-inkomsten 
mag, in de vennootschappen met rechts
l!ersoonlijkheicl, ten eincle dubbele aanslag 
van een zelfde inkomen in hoofde van een 
zelfcle belastingplichtige te vermijden, van 
de uitgekeercle inkomsten slechts afge
trokken worden, incUen cle niet-uitgekeer
<le inko)llsten onvoldoende zijn om die 
aftrekking te omlergaan. Dan nog, in cUt 
geval, is er slechts reclen om nlleen het 
overschot af te trekken van de uitgekeer

. de inkomsten ten eincle de grondslag van 
<le aanslag vast te stellen. CWetten betref-
fencle de inkomstmibelastingen samenge
f'Chakeld op 3 .Juni 1H-!1, art. 52, § 6.) 

n Mei 1948. 275 

58. - Bezuxuw bij de cU·rectem·. -
Macht m~; 'VC1'1Jl-icht·ingen va11 cleze larttste. 
.:.__ De directeur van de belastingen, bij 
welke een bezwaar wordt ingediend tegen 
aanslagen op de ingekohierde en tot een 
bepaalde periode behorende inkomstenbe
lastingen, is vert)licht de aanslagen te 
verbeteren door alle onregelmatigheden 
<lie hij zou kunnen ontdekken te herstel
len. CWetten betreffencle de inkomstenbe
ln stingen, samengescllakelcl op 12 Septem
lJer 1936, art. G1, * 3.) 

1 .Juni 1948. 305 

59. - Bez-wa.wr 1Jctn tle belctsUn.gpHch
tige. - Nie-ttw nvicldel opgewo·rpen na het 
O,Jerstrijlcen vwn cle ·tennijne-n. - Ontvan
'lceUjlche·id indien het nieuw midcle/, cle 
aa-rd ·van. cle cwn.spm.lcen 1xvn de belas#ng
plichtige n-iet ~v·ijz·igt. - ·De belasting
plichtige is niet gehouden al zijn miclde
len s·imu~ et serncl voor te brengen tot 
·staving van een bezwaar ingediend tegen 
de aanslagen in de inkomstenbelastingen: 

Hij mag een nieuw middel voorstellen, 
na het verstrijken van de termijnen door 
de wet bepaald voor het indienen van de 
bezwaarschriften, mits dit middel de aard 
van zijn aanspraken niet wijzigt. 

Een belastingplichtige, na zijn bezwaar 
hierop gesteund te hebben dat zekere zij
ner lasten van zijn belastbare inkomsten 
niet afgetrokken waren, is ontvankelijk 
om, na het verstrijken van de wettelijke 
termijnen, in te roepen clat de aftrekkin
gen, waarop hij zich had beroepen, niet 
de enige zijn waarop hij recht heeft. 
CW etten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakelcl op 12 September 
1936, art. 61, § 3.) 

l .J uni 194ft 305 

60. - Folcl.ane belnstingen af te f1·ek
ken vwn cle be-lastba1·c inlcomsten .. - Het 
lieheer ma.g zich tegcn cUe etft1'elclcing niet 
vemetten, cloo·r cle on.toerei.lcen clheid in te 
roepen van een acmslng -welke zij, we gens 
verval, niev Tneer 'Uan cle belastingplich
tige kan 1JOHl·e1·en.. - Het beheeT is niet 
ontvankelijk om te weigeren het bedrag 
van in' N eclerland voldane be lasting en af 
te trekken van de belastbare inkomsten 
van. een be1astingp1ichtige, om reden. dat 
zekere van de aan,slagen, die door hem 
verschulcUgd zouclen geweest zijn, doch 
ten opzichte waarvan het recht ze te vor
cleren vervallen is, niet voldaan zouden 
geweest zijn. (Burg. Wetb., art. 1291; 
wetten betreffende de inkomstenbelastin.
gen, op 3 Juni 1941 samengeschakelcl, arti
kel 74, al. 1.) 

1 Juni 1948. 30[) 

'61. - Ferztti·rn cloor rle belast'ingpUc71-
t-ige zekere belastba'l'e inlcornsten te ver
·rnelden, in zijn aangifte. - Onjuiste of 
onvolled·ige aangitte cloch geen. ontstente
nis va11 awng·itte. - Ret feit clat een be
lastingplichtige, die bij vergissing meent 
dat zekere belastbare inkomsten aan de, 
belasting ontsnappen, verzuimt ze in zijn 
aangifte te vermelden, maakt deze aan
gifte onvolledig of onjuist, doch laat niet 
toe uit dit verzuim af te leiclen dat de 
belastingplichtige zich er van onthouden 
heeft een aangifte te doen, wat cUt deel 
van zijn irikomsten betreft. CWetten be
treffende de inkomstenbelastingen, de 
12 September 19-36 samengeschakelcl, arti
kelen 53, 55, 56 en 74.) 

13 Juli 1948. 39G 

·62. - Gevest-igcl op het netto"·inlcorne'll. 
- Afwi.jkV!1·U van clit principe ·in geval 
nlleen van ttitd1'1tlclceUjlc cloo1· lle wet voor
z·ien.e uitzoncle1·ing. - Er wordt van het 
principe, dat het belastingvoorwerp het 
netto-inkomen is, 't is te zeggen de wer
kelijke verrijking van het patrimonium 
van de ' belastingplichtige, principe dat 
juist ten gronclslag ligt van de wet betref-
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fende de inkomstenbelastingen, slechts 
afgeweken in geval van uitzondering uit
drukkelijk door de wet voorzien. 

5 October 1948. 471 

63. - Aftrelcking vun de netto 1·eec~s 
uwngeslagen inlcomsten ten eincle cltt.lJbele 
aunslug van eenzelfcle inkomen te venn·ij
rlen ·in hoofcle vctn eenzelfcle bel·etst-ing
pz.icht-ige. - U'itgekeenle inicomsten qp 
ll:et beclrag wucwvetn gebe·wrz.tjlc cle (~ttrek;
JC'ing geschieclt vr~n de 1·eecls a-angeslagen 
netto-·inlwmsten. - De cloo1· cle venn.oot
schaJJ te1· ontlnst-ing van cle nuncle.elhowleT 
uecl'!"ngen. 1Jeletsting 11UtfJ er n·iet b-i.i gevoegcl 
worden voo1· ae 1Je1·eken·i11g va4L cle m.o·b·i
Uen1Jelast-i'ng. - De afwijking van het 
principe, dat het belnstingvoorwerp het 
netto-inkomen is, 't is te zeggen de wer
kelijke verrijking van het patrimonium 
van de belnstingpliclitige, voorzien bij ar
tikel 14, § 2, van de snmengeschnkelde 
wetten, bij toepassing wnarvan de gebeur
lijk ter ontlasting van de verkrijg·er van 
de inkomsten geclragen belnsting nan deze 
bedrag wordt toegevoegd voor de bereke
ning van de mobiW!nbelasting, mag niet 
worden uitgebreid tot de uitgekeerde in
lwmsten, op het beclrag wanrvan gebeur
lijk de aftrekking geschieclt van de reeds 
aangeslagen netto-inkomsten, ten einde 
dubbele aanslag van eenzelfde inkomen in 
hoofde van eenzelfde belastihgpiichtige te 
vermij-den. (Wetten betreffell.{le de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld de 3 J uni 
1941, artt. 14, § 2, en 52, §§ 1 en G.) 

5 October 1948. 471 

64. - Attrekking van de 1·eecls aange
slar;e·lt netto-in.Jcomsten ten C'incle cl1t.1J1Jele 
actnslng te ve·nnijclen HWJ eenzelfcle inlco
nwn in hoofcle vrtn eenzelfcle 1JelasUng
plichtige. - Dez-e inlcom.sten mogen van 
cle ·uitgelceenle div•iclenrlen sleehts ctfg.e
tt·olclcen wo1·cZ.en incl·ien de ge·rese1·veenle 
inlcomsten onvo·lcloende z·ijn. - Het bee 
drag van de reecls aangeslagen netto-in
komsten kau, in de vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid, van de uitgekeercle 
inkomsten slechts afgetrokken worden, 
ten einde dubbele aanslag van eenzelfde 
inkomen in hoofde van eenzelfde belas
tingplichtige te vermijden, illilien. de gere
serveenle inkomsten onvoldoende zijn om 
deze aftrekking te dragen. (Wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld de 31 Juli 1943, art. 52, § 6.) 

5 October 1948. 475 

6!5. - In.lcoll:ierln.g vnn een 1Jel.etst-ing 
na ntslttU·ing vrtn het rUenstjnwr. - Btti
ten.gewone te·rm'ijn. voo1·zien b'ij a·rtilcel 74, 
nlinen 1, 'Dan. ae sctmen_qeschnlcelde wet
ten.. - Awt.g'iften die alle nocUge en nt~t
tige elem.enten in.hotulen tot vest-iging vetn 
cle nnnsla.gen. - TT erbete'l"ingen. ·door het 
beheer artnoebt,acht en voortvloe·iencle tt.it 

een in.terpret~ttle -u·an rle wet die niet vwn 
a·wnl is om wettel-ijl.;e elernenten vwn dezl' 
umJ..g·itten geb1·elcldg te 1na . .Jc.en. - Aetngif
ten geclaan. 01J het floor de JJI in·iste1· van 
finnncien bepaald fonnulier, behalve wa,a1· 
zttllcs bij gelJ·reh; i:'wn 1Jlantsntim.te onmu
geUjlc WitS. - Behee1· geniet nriet vetn rle 
b'tt-iten.gewo.ne termifn .. - Het beheer mag, 
na afshtiting van het clienstjaar, de belas
ting niet inkohieren, en het gehiet :riiet 
van de buitengewone termijn voorzien bij 
artikel 74, alinea 1, van de samengescha
kelde wetten, wauneer de. belastingplich
tige, door de gegevens van zijn aangiften, 
al de noclige en nuttige elementen tot ves
tiging van de aanslagen heeft van ge
bracht, en wanneer de {loor het beheer ge
dane verbeteringen voortvloeien uit een 
interpretatie van de wet, die, indien zij 
verschilt van deze van 'de belastingplich
tige, niet van aard is om de wettelijke 
elementen van deze aangiften gebrekkig 
te maken, en wanneer de aangiften ge
daan werden op llet formnlier door de 
Minister van financH!n bepaald, behalve 
waar zulks, bij gebrek aan plantsruimte, 
omnogelijk was. (Samengeschakelde wet
ten betreffemle de inkomstenbelastingen, 
art. 74, al. 1.) 

18 October 1H48. 4!l(} 

6·6. - Reclctmatie tege11 het berl·rag va.n 
een aa,nsla.g. - l'rwvnl wegens te lant i1J
rz.ienen. - Ophej]in{l ·vcw. de verjctJ'·ingen. 
en vervnllenverlclet·ringen ontstaan. tttssen 
lO Mei 19/pO en 31 Mrw1·t 19-'fG. - Nie1twe 
te·rmijn van cl'l"ie manmlen van cle belcenrl
·mak-ing at vetn de we·t van 23 AttgttStlt.~ 
.1947 in het Belgisch Staatsblad. - De be
lastingplichtige beschikt over een nienwe 
termijn van drie mannden, van 8-9 Sep
tember 19!7 nf, datum van de bekendma
king, in het Belg·isch E}tauts/Jlctd, van de 
wet van 23 Augustus 1947, om zich door 
bezwaarschrift te voorzien tegen een bij 
dubbel gebruik gevestigcle annslag in de 
mobilienbelasting, wanneer zijn recht om 
een reclamatie tegen het bedrag van zijn 
aanslag in te dienen vervallen is tussen 
10 Mei 1940 en 31 Maart .1945. (Wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, samen
gescl1akelc1 de 31 Juli 1943, art. 61, § 3; 
wet van 23 Augustus 1947, houdende 011-
heffing van verjaringen en verval en hou
dende verlenging van sommige termijnen 
in fiskale zaken, art. R.) 

9 November 1948. 542 

67. - Aftrelcking. - Attrelclcin.g van 
rle 1·eecls cta.11 geslcL,qen .. netto-inlcotnsten ten 
ehule clttbbele aanslar1 te ve1·m·ijc~en vun 
een!Zeltcle inkom.en in hoofcle vnn eenzeltcle 
1JelnstinmJlicht'ige. - Deze ·inkomsten mo
gen sleehts vnn cle ttitgelceenle inlcomsten 
afgetJ·Mclcen wonlen, inclien de [!emser
•eeen~e inlcomsten onvolcloende zi.jn. -
Het beclrag van de reeds aangeslagen 
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nettoci.nkomsten mag, in de vennootschap
pen met rechtspersoonlijkheid, ten eimle 
dubbele aanslag van eenzelfde inkomen in 
hoofcle van eenzelftle belastingplichtige_ te 
vermijden, van cle uitgekeerde inkomsten 
slechts afgetrokken worden, indien de ge
reserveercle inkomsten onvokloende zijn 
om die aftrekking toe te laten. (Wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakelcl de 31 Juli 1943, art. 52, 
§ 6.) 

9 November 1948. 542 

68. - Aa:nrtifte door c/.e 1·echtspersoncn 
alsoolc rloo1· rlc ·vcren·ig·ingen, groezJen en 
f}emecn.schappen zoncle1· 1"CchtszJC·rsoonlijk
hcirl. - 'l'errn·ijn. - De mobilaire inkom
sten of beclrijfsinkomsten, andere dan 
deze bedoeld bij § 1 van artikel 54 van de 
samengeschakelde wetten, moeten bij de 
ontvanger van de belastingen van het ge
bied aangegeven worden, door de rechts
personen, e'lenals door cle ver·enigingen, 
groepen en gemeenschappen zoncler rechts
persoonlijkheicl, binnen vijftien dagen na 
<Cle toekenning of betaalbaarstelling er 
van. (W etten betreffemle de inkomstenbe
lastingen op 31 Jnli 194::1 samengeschakeld, 
urtt. 54, §§ 1 en 2, en 59, § l.) 

23 November 1948. 585 

69. - Bezwnar. - 'l'ermijn. - Bet be
zwaar tegen het bedrag van de aanslug 
moet, op straf van verval, door de belas
tingplichtige uiterlijk de 31 Maart van het 
tweede dienstjaar inge{}iend worden, zon
der dat de termijn· nochtans minder dan 
zes maanden mag bedragen van de datum 
af van de inning, voor de belastingen op 
een andere wijze dan per kohier geind. 
(Samengeschakekle wetten, art. 61, § 3, 
nl. 2.) 

23 November 1948. 585 

70. - Bezwcw.r. - Be1Z1"a.g vwn de nan
slag bcpnalrl 'I.'Olgens cle c~anwi.iz·ingen vwn 
de aan.g-ijte. - OntvcmlccUjlcheirl zclfs 
wnnnerw het bedra.g van cle cutmslag n.iet 
hager i.s clan cUt voortvloeiencle '!tit cle 
1umwijzingen van rle aangiftc. - Bet be
zwaar, ingecliend tloor de belastingplich
tige binnen de wettelijke termijn, tege1i 
de aanslag gevestigd volgens de gegevens 
van zijn uungifte in (}e inkomstenbelas
tingen, is ontvankelijk, zelfs wanneer het 
bedrug van de aanslag niet hoger is dun 
het bedrag dat uit ·de aanwijzingen van 
zijn aangifte moet voortvloeien. (Stilzwij
genue oplossing.) (VVetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschukeld de 
m Juli 19±3, artt. 53, § 1, 54, §§ 1 en 2, 
fiti, § 1, en 61, § 3.) 

23 November 1948. 585 

71'. - Bezwacw. - Het rl'ienst.ianr, cla.t 
de term'ijn onL bezwa.cw in te clienen be
pe1·7ct, wonlt bepaalcl cloo1· cle rla.tmn vnn 

toeh,enn'in g 'Van het ·in lconwn aa.ngerl7ticl ·in 
de rut.nrtifte. - Wanneer de belastingplich
tige, in zijn aangifte, de datum aanduidt 
van de toekenning of van de betaalbaar
stelling van de uan aanslag onderworpen 
inkomsten, is het nan het dienstjaar, 
wuurin cleze datum begrepen is, dat de 
betwiste aanslug moet verbonden worden, 
en is het, bijgevolg, uiterlijk de 31 Maurt 
van het tweecle dienstjaar dat het be
zwaar van de belastingplichtige tegen het 
bedrag van zijn aunslag moet ingediend 
worden, zonder dat de termijn nochtans 
minder dan zes maunclen mag bedragen 
van de datum af van de inning van de 
belasting op een andere wijze dan per ko
hier geincl. (Wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld de 31.Juli 
19cl3, artt. 53, § 1, 5±, §§ 1 en 2, 55, § 1, 
en 61, § 3.) 

23 November 19±8. 5SG 

BOOFDS'l'UK IV. 

DEDRIJFSDELAS'l'IliUEN. 

72. - Becl·ri:ifsverUezen. cUe lv'unnen 
wonle11 in m·inclering (J6b1"a.cht. - DooT 
1le belcastin.gpUchtige te leveren bewijs. -
De rechter over de grond beslist wette
lijk dat (Je belastingplichtig·e het bewijs 
geleverd heeft van de bedrijfsverliezen die 
in mindering te brengen zijn van de uan 
de beclrijfsbelasting onderworpen win
sten, wanneer hij vaststelt, enerzijds, dat 
deze verliezen blijken nit de bescheiden 
die de belastingplichtige overgelegd heeft 
en uit de volkomen mislukking van zijn 
bijenteeltuitbating, mislukking die ulge
meen bekend is, en, anderzijds, dat, in
dien het ilwentarisboek niet voorgelegd 
wordt, de belastingplichtige bewijst het 
ten gevolge van oorlogsfeiten verloren te 
hebben. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 32, 
al. 2.) 

12 .J anuari 1948. 20 

73. - Beclrijjsve1·Uezen. - Doo1· het 
1Jeheer uangenomen in cle loop vwn het 
jcutrr volgencle op flat wa..arin zij geleclen 
werden. - Ku.nnen n:iet in mincle1··ing 
wonlen gebmcht incUen z-ij venle·r tentg
rJawn rla1L de ttcee ja.ren cUe hct ja.ar voo1·
afgann wc~a..rvan cle inlcomste11 belast1Ja.a.1· 
z·ijn. - Zelfs wanneer het beheer slechts 
in 1939 het bestaan aungenomen heeft van 
een in 1938 geleden bedrijfsverlies, kan 
cUt laatste niet in mindering worden ge
bracht van de inkomsten van 1941 die aan 
de bedrijfsbelasting onderworpen ZIJn, 
vermits de wet de aftrek niet toelaat van 
bedrijfsverliezen van vroeger dan de twee 
jaren, die onmiddellijk het jaar vooraf
gaan, waarvun de inkomsten belastbaar 
zijn. (Op 3 Juni 1941 samengeschakelde 
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wetten betreffende de inkomstenbelastin-
gen, art. 32, § 1, al. 2.) · 

13 Januari 1948. 24 

74. - Va.st.~tening llctt een schat#ng 
jonist is. - Vaststellin.g llle een geheirne 
rese1·ve of voorzorgsfon.rls ttitslu-it. - Door 
vast te stellen dat een schatting niet enkel 
te goecler trouw gedaan werd, cloch boven~ 
tlien juist is, sluit de rechter over de 
grond elke onderschatting door de belas
tingplichtige uit en, dienvolgens, het be
staan van een geheime reserve of voor
zorgsfonds. 

27 J anuari 1948. GO 

75. - Frijstell'ing van 11•iet 'r{Jnvezen
lijlcte rnee1:waanlen. - Afwijking van lle 
reyel 7wad£tens 1.veU;;c cle ntee1·wactnlen op 
de in vree·mrle ·1n-u.n.t beclonyen schttlrlvor
rleringen, ·va.n a.mbtswege als ve'l"wezen
Ujkt worden beschowwrl en b-ij rle winsten 
ffevoegc/.. - De regel, volgens welke van 
de beclrijfsbelasting en van de nationale 
crisisbelasting worden vrijgesteld, de 
rileerwaanlen welke niet verwezenlijkt 
werclen, doch welke de belastingschuldige 
niettemin voorlopig in zijn rekeningen of 
inventarissen heeft uitgeclrukt, zonder ze 
hoegenaamd als winsten te behandelen, 
wijkt af van de bij artikel 27, § 1, ali
nea 2, van cle samengeschakelde wetten 
gescha.pen fictie, krachtens welke de zelfs 
niet uitgedrukte meerwaarden, op {le in 
vreem{le munten bedongen schuldvorde
ringen, van ambtswege als verwezenlijkt 
worden beschouwd en, als dusdm1ig, bij 
<le winsten gevoegd. (Wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld op 12 Se11tember 1936, art. 27, § 1, 
al. 2, en § 2bis, litt. b.) 

g. Mnart 1948. 140 

76. - Vreemrle /i1'1nrt's rlie ·in Bely.W 
we1·Jcen. - M·inimum van rle bela·stba·re 
winsten. - Kon•iJIJ.T.:Ujl.~ besln-i.t tm.n 22 SetJ
ternber 1937, a:rtU;;el 13, § 1, nr 8. - Ont
va;nysten. - Berrri.p. - In artikel 13, § 1, 
n" 8, nm het koninklijk besluit van 
22 September 1937, dat, ter uitvoering van 
artikel 28 van de snmengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
llet minimum bepaalt van tle in de be
<lrijfsbelasting belastbare winsten in hoof
de van de vreemde firma's die in Belgie 
werken, worclt llet woord « ontvnngsten ll 
met een algemene betekenis gebruikt, zon
<ler onderscheid tussen de ontvangsten ge
<laan voor zich zelf of voor rekening van 
derden. 

!l lVIaal't 1948. 141 

77. - 1l!l eerwcuwde voo·rtvloe-ienrle 1£-it 
rle st-ijg·i;ng na da.ling va.n rleviezen. -
1lfeenvaa.nle t·eerls acw.geslayen weyens 
st·ijyin.g ge'flwren.cle een vorig cUenstjaar. 
- Opnieutv wan fle belas#ng onflm·worpen. 

- Ret winst-snldo van een balans, die 
met wil1st sluit, namelijk ten gevqlge van 
een stijglng na daling van vreemde .devie
zen, is onderworpen nan de belasting op 
de• beclrijfsinkomsten, zelfs inclieu een 
stijging op dezelfde vreemcle deviezeu, in 
een vorig·e. balans, een bestanddeel van 
het winst-salclo had uitgemaakt, dat als
dan aangeslngen was gewon1en. (Wetten 
betreffende de inkomstenbelnstingen, sac 
mengeschakeld op 12 September 1936, ar
tikel 27, § 1, al. l.) 

9 lVIaart 1948. 14::! 

78. - Jl{eerwcuwrlen vnn ambtswe(Je bc
schmtwrl nls 'rfYI'wezenUjlct en aam. cle whl
sten toegevoeyd. - U-itzonrleriny voo1· lle 
voo-rrarlelh van eclelgesteenten en -metale·n 
cUe met het oog op inrlust'I'Lele ·ve·rwe·rlcintt 
·voo·rha•nrlen tvonlmz. geho·nrlen. - iJ'bmten 
en vr(J{!Hule rle·viezen rlie ten eimle ji1iaH
c-L/Jl.e befl·r·ijvigheoirl in het bn-i.tenlwncl 1iOo·r
hwn.rlen wonlen .Qeho·nclen. - li-unnen 'll·i.et 
met voo•rra.rlen va.n erlelgesteenten en -me
talen gelijlcyestelrl wonlen. - De uitzon
dering, voorzien ten bate van de voor in
dustrHHe verwerking voorhnnden gehon
den voorraden, die niet onclerworpen zijn 
ann de regel, krachtens welke meerwanr· 
den van ambtswege als verwezenlijkt be
schouwcl worclen en nan de winsten toeg;e
voegd waarop de belnsting op de beclrij-1'8-
inkomsten geheven wordt, is van strenge 
interpretatie. Zij bedoelt slecllts de voor
rnden van edelgesteenten en -metnlen. 
doch niet de voorraden van munten en 
vreemde deviezen, die tot een financii:He 
beclrijvigheid in het buitenland noodzake
lijk zijn. (Samengeschakelcle wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen, art. 27, 
§ 1, al. 2.) 

9 Mnnrt 1948. 142 

79. - TTe·rzel,:eringsve·rgoed·inrJ ten. ye
volge VfMt een bracncl tt.itbetrw.lcl. - TTeTyoc
cUnf! cUe een vennee'l'rle'l'-ing van i1t een 
hanrlels1Jerl1'ijf gesto7cen a.ct·iva. a.an het 
lioht lcc~n b1·engen en cUe ctan rle becl1'ijfs
bela<St-ing o·nrlfYrwoqJen is. - Indien de 
nan de uitbater van een handelsbedrijf, 
tengevolge van een brand, uitbetnalde ver
zekeringsvergoeding, geen bron is van win
sten en zelfs minder knn bedragen dan tle 
geleden schacle, het nochtans mogelijk is 
dat de vaststelling van deze vergoeding 
vermeerderingen van activa aan het licllt 
brengt, uit vroeger verworven meerwaar
den voortspruitende en die aan de be
drijfsbelasting onderworpen zijn. (VVetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld 011 3 Juni 1941, artt. 2G, 
§ 1, en 27, § 1.) 

22 Maart 1948. 1TO 

80. - Tant-iernes en a.nrlere ·vaste of 
ve'l'anrlerUjlce bezolrl·ig-in,qen toegekend aa'll 
tle leclen van rle beheen·a.flen van vennoot-
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schappen 011 aanrlelen anrle,re rlan cle pe1·
.~onenven1wo·tschapzwn met bepe,rlcte aan
spra.JceUjlcheid. - 1Vonle1t n·iet aa.n rle be
lastba:re winsten toegevoegrl incUen toege
kencl wegens rle efjectieve nitoetening van 
werlcelijlce of •pa.ste f'ttnct'ies. - Deze be
zolcUgingen nweten claarom niet als alge
mene onkosten zijn geboekt gewo'l"rlen. -
De tuntiemes toegekend aan de leden van 
de beheerraden van .vennootschappen op 
aandelen andere dan de personenvennoot
schappen met beperkte aunsprakelijkheid, 
alsook de andere vaste of verunderlijke 
bewldigingen aan clezelfde personen uit
betuald, worden niet aan de belastbare 
winsten toegevoegd, wmmeer deze bezol
digingen hun worden toegekend wegens 
de effectieve uitoefening in de vennoot
schap, bij wijze van opdracht of con
tract, van werkelijke of vaste functies. 

Det wet vereist niet, opdut het zo weze, 
dut deze bezoldigingen bovendien als alge
mene onkosten zouden geboekt zijn ge
weest. (\oVetten betreffende de inkomsten
belastingen, sumengeschakeld de 31 Juli 
1943, m·t. 35, '§§ 3 en 3bis.) 

23 Maurt 1948. 17G 

81. - Art-il.;el 27, § 1, vcwt de samen{fe
schakelrle wetten. - Bepalin[J vwn besten
rlige ·aanl. - Artikel 27, '§ 1, van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld op 12 September 1936, is 
een bepaling van bestendige aard. 

1 Juni 1948. 

82. - A1·tikel 27, § 1, al-inect 1, van rle 
sa.m.en{feschalcelrle wetten. - Bela.stba1·e 
tv·insten van cle nijverheirls-, ha1ulels- en 
lwnrlbo·nwbecl1-ij'l.o-e1t. - Omva.tten alle ac
t-ivavermeenlel'ingC1~ voo•rtvloeien cl ttit 
meen.vaarclen. - Artikel 27, § 1, alinea 1, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld op 12 Se])
tember 193G, rangschikt onder de belast
bare winsten van de nijverheids-, hamlels
en landbouwbedrijven nlle activavermeer
deringen die nit meerwaarden voort
vloeien. 

1 Juni 1948. 301 

83. - A1·tikel 27, § 1, aUnea 2, van de 
scm~en{feschMcelde ·wetten. - Meerw(l,arde 
op bttitenlandse 11Htnten en deviezen.. -
Van ambtstvege beschouwcl als venvezen
Ujlct en bij de winsten, {fevoegd. - Arti
kel 27, •§ 1, alinea 2, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld op 12 September 1936, onderwerpt 
de meerwaarden op buitenlandse munten 
en deviezen aan de bij alinea 1 voorge
schreven regel. Die meerwnarden worden 
van ambtswege . als verwezenlijkt be
schouwcl en als wdanig bij de 'winsten 
gevoegd. 

1 ;runi 1948. 301 

84. - ArtiJ.;cl 27, § 1, alinea 2, van de 
snmenrJeschakelrle wetten. - ToetJassing 
a/.leen o'iJ de meenva.aa-clen cUe voo1·tvloeien 
·u.it een intrin.sieke stij[Ji1lfl va1~ rle buiten
lanrlse mu-nten. en rleviezen. - Artikel 27, 
§ 1, alinea 2, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastirigen, op 12 September 
1!Jo36 samengeschakeld, beheerst slechts de 
meerwaarden voortvloeiende uit een in
trinsieke stijging van de buitenlandse 
munten en deviezen met uitsluiting van 
cleze die wuden voortvloeien uit een deva
luatie van de bij onderstelling gestabili
seerde nationule munt. 

1 Juni 1948. 301 

85. - Artil.;el 86 van rle samengescha
kelrle wetten. - BezJCtling vcvn ti.jdelijlce 
aarrl. - Artikel 86 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakelll op 12 September 19'36, is een be
j)aling van tijclelijke aard. 

1 Juni 1948. 301 

86. - A-rtikel 86, § 1, vcm cle sa.menge
sohalvelcle wetten. - ToetJasseHjlv 01J · rle 
onanirlrlelUjlue gevol{fen, van de nwntdeva
lu·aUe van 30 Jlfaart 1935 alleen. - Arti
kel 86 van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld op 
12 Se~n11)er 1936, heeft slechts tot voor
werp; in zijn § 1, da onmiddellijke gevol

-gen yan de muntdevaluatie van 30 :i\'Iaart 
1935 te regelen, ten opzichte van de inning 
van de belnsting. 

1 Juni 1948. 3m 

87. - Ke-u.s rloor artUcel 86, § 2, van 
rle swnwngeschalcelrle wette·n toe{festaan 
t-Ltssen rle ba.Lans -u·an 1935 en rleze van 
1936 01n cle v·rijstell-i1~y V(!Jn de bed1'ijfsbe~ 
lastin[J en van cle natia.na.le erisisbelast'inq 
aa.n, te 1·elcenen wa.t de nwe1·wa.wrden be
t-reft voo1·tvloe·ienrle U.<'it rle devaltta.tie van 
1935. - Behee1· het bestctan van cUe nwe1'
wa·a.rrlen in cle lQ01J van het boelcjaaa· 1935 
vnststellende en ze aansla.(!Jnde ove1· het 
jiscaal cl:ienstjaar 1936 1HL aan.1·eTcening va'IL 
rle wettel-ijlce v1·-ijstelling. - Omvettelijl'c
heirl varn die 1'eohtspleg-ing. - De keus, 
aan de belastingplichtige toegestaan bi:f 
artikel 86, § 2, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
op 12 September 19'36, tussen de balans 
van 1S35 en deze van 193G, om de vrijstel
ling van de bellrijfsbelasting en van de 
nutionale crisisbelasting aan te rekenen 
wat de meerwaarden betreft veroorzaakt 
door de devaluatie voortvloeiende uit de 
muntwet van 30 Maart 1935, verbiedt ann 
het beheer het bestaan van die meerwaar
den in de loop van het boekjuar 1935 in 
acht te nemen, om ze in de beclrijfsbelas
ting en · de na tionale crisis be lasting van 
het fiscaal dienstjaar 193G aan te slaan, 
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mt aanrekening van de wettelijke vrijstel
ling. 

1 Juni 194S. 301 

88. - Ove·l'(l1'Ctcht van becl1'ijf. - Pr'ijs 
van de ovenlracht. - P!'ijs w-insten, orn
vattfNule ve1·wezenlijlct in de loo1J van cle 
1Jereffenring en winston verwezenUjlct in de 
loop vcm de exploitaUe. - In geval van 
{)Verclracht van een beclrijf, kan de over
drachtsprijs, boven het belegcle kapitaal, 
de winsten omvatten, buiten elke exploi
tatie verwezenlijkt in de loop van de ver
effening van de onderneming en ontstaan 
11it meerwaarclen van tegeldemaking, als
{>Ok winsten verwezenlijkt in de loop van 
{1e exploitatie. 

1 Juni 1948. 303 

89. - O·venlracht ·va~l. bedl"ijf. - Ove1'
<lnwhtsp1'ijs w'insten ornvattende verwe
zenlijlct in rle loop vwn de verejje1ving en 
Q'ntstaan nU rneenoannlen vnn teueldenw
k'in.g. - 1-V·i:nsten niet ondenoo1'pen cw1~ de 
berll"iffsbelnstin.g. - De winsten, verwe
zenlijkt buiten elke exploitatie in de loop 
van de vereffening van een onclerneming 
en ontstaan uit meerwaarden van tegelde
making, zijn niet onderworpen aan de be
drijfsbelasting. (W etten betreffende de in
lwmstenbelastingen, samengeschakelcl op 
12 September 1936, artt. 25, § 1, en 27, § 1.) 

1 Juni 1948. 303 

'90. - Ovenl!'ncht vnn ·bedrijf het be
-~tchcbn doen blijlcencl van V'I'OC{/01' niet ann
geslngen exzJlO-itatiewinsten. - TV·i11Sten 
0'/Ule·rworzJen aa1t cle berlTijfsbelasting. -
De winsten verwezenlijkt in de loop van 
de exploitatie van een onderneming, die 
{Jmvat zijn in de overdrachtsprijs van 
deze onclerneming en waarvan de over
dracht het bestaan heeft doen blijken, 
zijn onclerworpen aan de bec1rijfsbelas
ting, indien zij vroeger niet aangeslagen 
werclen. (Wetten betreffencle de inkomsten
llelastingen, samengeschakeld op 12 Sep
tember 1!}36, artt. 25, § 1, en 27, § 1.) 

1 Juni 1948. 303 

'91. - Bed·rijjsve1·Uezen. - Retoijs no
<Ug otHlat de a.ft1·e7clcing vnn cUe verliezen 
Z01b wonlen toegelnten va.n de inlcomsten 
1Ja;n een cl'ienstjawr. - Het feit clnt het be
heer voo-rlopig het beclrag va1t de scheule 
aan{lenomen. heeft clie het voonve·rp wit-
1nnalct van. een regelmnUge cwwv·rang om 
herstel van oo1'logsschcule ma{tlct clnt be
w'ijs niet tt'it. - Opc1at bedrijfsverliezen 
zouden mogen afgetrokken worden van de 
inkomsten van een bepaald dienstjaar, 
moet het bewijs worden gebracht dat die 
verliezen geleden werden door de belas
tingplichtige. Maakt het bewijs van der
gelijk verlies niet nit, het feit dat het be-
1wer, in de loop van de aanslagprocedure, 
de werkelijkheid of het bec1rag niet be-

sproken heeft van de oorlogsschade die 
het voorwerp had uitgem(lakt van een re
gelmatig ingediende aanvraag, en voor
lopig cUe cijfers aangenomen heeft, al 
stelde het de inning van de belasting uit. 
(Samengeordende wetten, art. 32, § 6.) 

15 Juni 1948. 335 

92. - TTe·rlcoo1J bij atbetnling .. - li'inan
C'ie1·,ing ·r-a1~ clergeUj ke ve1·1coop door een 
q;ennootschnp. - JJiant wnnrin rle nog niet 
vePvaUen 11ut{t1ldel'i.i lese a.fbetnUn gen voor 
de venn.ootsehap een Tcserve of voo·rzo1·gs
fonds uitma.ken, belnstbnar ·in de bela-sting 
op de becl1'ijfs·inlc01nsten. - vVanneer een 
vemwotschap, die een verkoop op afbeta
ling financiert, onder het actief van haar 
balans inschrijft het verschil tussen de 
waarde van de haar door de koper ver
schulc1igde maandelijkse afbetalingen en 
het bedrag van de door haar contant aan 
de verkoper betaalde prijs, en onder· het 
passief het deel van die vermeerdering 
clat betrekking heeft op de maandelijkse 
afbetalingen die op het ogenblik van JC1e 
afsluiting van het c1ienstjaar nog niet ver
vallen zijn, maakt dit deel van de ver
meerc1ering, in de mate waarin het de nor
male c1iscontovoet overschrijdt, een re
serve- of voorzorgsfonds uit, belastbaar 
in de belasting ov de bedrijfsinkomsten. 
(Samengeschakelde wetten, art. 27, § 2, 
50.) 

15 Juni 19!8. 335 

93. - l'erkoop 01J ctfbetaz.ing.- li'·incw
C·ieTing van dergelijke ve1·1coop doo1· een 
·vennootschazJ. - Die ·oe1·w1ootschap heett 
een. schu,lclvonlerin[J op de leaper voo1· de 
nog niet beta.nlde nwan.deli;ikse nfbetalin
fJCn. - Belnstba.re sclwlrlv·onle1··ing. -
Event·uele nttrekkrng als 1Jeclrijfsve·rlies 
vcw1. het cleel vw11 cle zwi:is clat niet zal be
tcwlcl Z'ijn uewo'l'[len. - vVanneer een ven
nootschap een verkoop op afbetaling finan
ciert, is zij, van zodra zij ten opzichte 
'van de verkoper de enige verbintenissen 
heeft nagekomen die op haar rusten, het
zij het contant betalen van de prijs en het 
op zich nemen van de risico's van de ver
richting, schuldeiseres voor llet geheel 
van de overeengekomen prijs ten opzichte 
van de koper, die heeft aanvaard dat de 
vennootschap zich als schuldeiseres in de 
plaats van de verkoper stelt. 

Aangezien de vennootschap aldus, van 
llet ogenblik af van het sluiten van het 
contract, op de kover een vaste sclmld
vorc1ering heeft doch op termijn, maakt 
deze voor haar een in de belasting op de 
bec1rijfsinkomsten belastbare winst uit, 
onverminderd, voor llaar, het recht als 
bedrijfsverlies het deel van de prijs, dat 
lmar door de koper niet zal betaald zijn 
geworden, van haar inkomsten af te trek
ken. (Samengeschakelde wetten, artt. 25 
en 32.) 

15 Juni 1948. 33G 
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94. ~ Beslu# van 22 September 1941. 
- Bezold'igingen toegelwnd a.an rle beheer
det·s van een vennootschap lM'achtens een 
dienstcon,tract. - Moeten ondet· de veTwe
zenlijkte w·ifnsten bevt·epen wot·den voot· 
de bepaling van het ten laste van. de ven
nootsoha1J belastbnre inkomen. - Onder 
het reglme van het besluit van 22 Septem
ber 1941, tot wijziging van •§ 3 van arti
kel 35 van de op 3 Juni 1941 samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, moeten de bezoldigingen, toege
kend krachtens een dienstcontract aan de 
beheerders van een vennootschap, onder 
de winsten begrepen worden voor de bepa
ling van het in ~le bedrijfsbelasting ten 
laste van de vennootsclmp belastbare in
komen, in de mate waarin zij het door 
deze wettekst bepanld bedrag overschrij
den. 

28 Juni 1948. 360 

9:5. - Vennootschap o·nde·r gemeen
sch(bZJZJel-ijlce na.am, vennootschnp bij wijze 
van eenvo1ulige geldschieting en personen
vewnootschap met beperlcte a·anstJra.Jcelijlc
he·id. - Jnat·lJijkse· aan[tifte die cloot· de 
vennoten moet oveTgelegd wonlen.- Moet 
hun ct•((JJUleel in de get·eserveenle win.sten 
omvatteti.- Ret feit dat de vennootschap
pen onder gemeenschappelijke nanm, de 
vennootschappen bij wijze van eenvoudige 
geldschieting e'l de personenvennootschap
pen met beperkte annsprakelijkheid ge
houclen zijn bij hun jaarlijkse nangifte 
een opgave te voegen, wanrin, per deelge
noot, het beclrag van de toebecleelde en 
toegekende sommen wordt aangecluid en, 
afzonderlijk, het bedrag van hun respec
tief nandeel in de gereserveerde winsten, 
ontslaat de vennoot niet er van te vermel
den, in de aangifte die hij jaarlijks ge
houden is persoonlijk van zijn inkomsten 
over te leggen, het bedrag van zijn aan
deel in de gereserveerde maatschnppelijke 
winsten, dat wordt beschouwd als fictief 
te zijn gevallen in zijn patrimonium·. 
(Wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, ar
tikelen 35, •§ 4, en 53.) 

13 Juli 1948. 395 

96. - Ovenlnwhtp·rijs van ee·n 1t.itvLn
dimgsoctroo·i. - Aan de bel(tstlng atulet·
wot·pen in·d·ien hij (le baat van een be
t·oeps(J;cf'iviteit tt:itn~na.·lct. - Daar de over
drachtprijs van een uitvindingsoctrooi, 
hetzij de baat van ,een beroepsactiviteit, 
hetzij de opbrengst van de tegeldemaking 
van een kapitaal kan uitmaken, kan hij, 
volgens deze bestemmingen, al- dan niet 
nan de belasting op de bedrijfsinkomsten 
onderworpen zijn. (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakehl de 
12 September 1936, art. 25, § 1, 1°, en 3°.) 

5 October 1948. 472 

VERBR., 19-!8. - -!-! 

97. - OveTdrachtprijs van een ttitvin
(z.ingsoctrooi. - Pet·soon die er een beroezJ 
vct.n maalct teohnische rnethorles te zoelcen 
o,m het resultant van zijn 1titvin(Ungen te 
vet·Twpen.. - Baat vwn ~vinstvevende be
zighe(len. - Ann cle belrtsting onclerwor
pen. - De overdrachtprijs van een uitvin
clingsoctrooi maakt een baat uit van 
winstgevende bezigheden voor degene, 
wiens beroep erin bestaat technische me
thodes te zoeken om het resultant van 
zijn uitvinclingen te verkopen. De prijs 
van dergelijke overclracht wordt dienvol
gens door de belasting op de bedrijfsin
komsten getroffen. (Wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 
12 September HJ36, art. 25, § 1, 3° .) 

5 October 1948. 472 

98. - ·Werlcencl vennoot in. een pe·rso
nenvenn.o•otschap met beperlcte (J;rtnszn·alce
lijlcheicl. - Begr·i1J. - ZnalcvoeTdet·. -
Deze enlc.ele hoed·ctni(!lWi(l volstaat niet om 
wet·Tcencl vennoot te zijn. - Voor de toe
passing van de wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, moet onder << wer
kend vennoot ll in een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
worden verstaan hij clie een werkzaam 
aandeel neemt in het dagelijks beheer van 
de onderneming, die er een werkelijke en 
voortdurencle werkzaamheid in uitoefent 
en wiens bezoldigingen de vrucht zijn van 
zijn eigen nrbeid. De enkele hoeclanigheid 
van zaakvoerder maakt slechts een aan
wijzing nit van clergelijke werkzaamheicl. 
(W etten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld de 3 Juni 1941, ar
tikelen 35, § 4, en 42, § 3.) 

9 November 1948. 541 

'99. - Verschttlcl'igd op cle wi.nsten van 
cle hwnclelsbeat··ijven en op cle baten van 
alle winstgevencle vm·t·ichtingen. - De 
winsten van de handelsbedrijven en de ba
ten van alle winstgevende verrichtingen 
zijn onderworpen aan de belasting op de 
bedrijfsinkomsten. (Wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld de 
12 September 1936, art. 25.) 

9 November 1948. 543 

100. - An.ncleelho,Mlet·s vnn een ven
n.ootschap b'ij wijze van gelclsch·ietin(! OZJ 
aandelen of vnn een. naarnloze vennoot
scha.p. - Z·ijn, vennoten. - Bezolrligingen 
toegelce.nd wegens het ejJectief ttitoetenen 
in de ve1uwotschnp vwn wet·lcelijlce en 
vn11te tnnct-ies. - Begrepen onller de be
l(J;stb(We in.Jcomsten v·a.n. (le vennootschap. 
- De aandeelhouders van een vennoot
schap bij wijze van geldschieting op aan
clelen of van een naamloze vennootschap 
zijn vennoten. 

De vaste of veranderlijke bezoldigingen, 
nan aandeelhouders van een vennootschap 
bij wijze van geldschieting op aandelen 
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of van een naamloze vennootschap toege
kell{l, wanneer zij worden toegekend we
gens het effectief uitoefenen, bij wijze 
van opclracht of overeenkomst, van wer
kelijke en vaste functies, zijn begrepen 
onder cle belastbare inkomsten van de 
vennootschap, doch slechts in de maat be
paald bij artikel 35, § 3biS, van de samen
geschakelde wetten. (Wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengeSchakeld 
op 31 Juli 1943, art. 35, ·§§ 3 en 3bis.) 

23 November 1948. 582 

101. - We1·ken.de vennoten van de 
vennootscha·tJ]Jen oncler gemeenschappe
Ujke n.U!am .. - Belastbaar 1JO·o1· hnn acw
deel ·in cle gehele veTmeenle'l'ing van het 
actief. - De werkende vennoten van een 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam zijn belastbaar in de bedrijfsbelas
ting voor hun aandeel in de gehele ver
meerdering van het actief, zoals het blijkt 
nit de balans opgemaakt op het einde van 
het rekening- of boekjaar, vergelekenmet 
het actief bi.j het sluiten van de balans 
van vorig boekj aar. (Wetten betreffencle 
de inkomstenbeiastingen, samengeschakeld 
de 31 Juli 11}43, artt. 27, § 1, en 35, § 4.) 

14 December 1948. 633 

102. - Belasting ve·rsoTH~lcUgcl op al de 
vermeenlePing.en van om het even wellce 
vermogens in het nijverheicls-, hanrlels- of 
lanclbowwbeclrijf, welke ook de bestem
rning weze vm• deze verrnee1·£leringen.. __:. 
Deel vat• ae win.sten van de lanclbo!twlcan
toren in waarbo•rg uerJeven "Van doo·r de 
Algemene spaat·- en· lijfr·entlcas toegestane 
leningen. - Aan belctsting on.denoorpen. 
- De beclri.ifsbelasting is verschuldigcl op 
cle vermeerderingen van om het even wel
ke vermogens belegd in het nijverheWs-, 
handels- of lanclbouwbedrijf, welke ook 
de bestemming weze gegeven aan gezegde. 
vermeercleringen van actief. 

Het aandeel van de winsten van de 
Landbouwkantoren aan de Algemene 
spaar- en lijfrentkas in waarborg gegeven 
of in het reservefonds gestort voor niet
tijclig betaalcle aflossingen, is belastbaar 
in de beclrijfsbelasting, evenals het aan 
de werkende vennoten uitgereikt aancleel 
in de winsten. (W etten betreffencle de 
inkomstenhelastingen, samengeschakeld de 
31 Juli 1943, artt. 27, § 1, en 35, § 4; wet 
op de landbouwleningen van 15 April 1884; 
reglement voor de uitvoering van. titel I 
van de wet op de lanclbouwleningen, van 
1 Mei 1884, goeclgekeurd door de Minister 
van financien.) 

14 December 1948. 633 

103. - om·oerend goed toebehorende 
a,a,n een belastingpUcht'ige en dienencle tot 
uitoefening va11 zijn bed1·ij{. - We1·Tce
U:i1ce h~~m·wnanle va.n dit 01M'oer·end goed. 
- Beclrijfsl(J)St die vnn cle b1'uto in.Jcornsten 

lean afget1'0klcen wo1·den. - De werke
lijke huurwaarde van het onroerend goed, 
dienende tot het uitoefenen van het be
drijf van de belastingplichtige is een be
drijfslast die van het bruto beclrag van de 
inkomsten kan afgetrokken worden, zelfs 
wanneer de belastingplichtige eigenaar is 
van clit onroerend goed. (W etten betref
fencle de inkomstenbelastingen, samenge
schakelcl de 3 J uni 1941, art. 26, § 2, 1 o.) 

21 ])ecember 1948. 655 

104. - Knclastrnal ·inlcomen van een 
om·oeTend goed van cle belast-ingplichtige, 
afgetroklcen bij toepassing vnn n1·tilcel 52, 
§ i:l, a. - An·est besUssencle rlnt ditzelfrle 
een tweecle rnanl moet afuetrolcken W01'
clen, bij toepnssing van aTt·ilcel 136, § 2, 1°. 
- On·wetteUjkheid. - Wanneer, voor de 
vestiging van de beclrijfsbelasting, het ka
clastraal inkomen van een onroerencl goecl 
van de belastingplichtige, bij toepassing 
van artikel 52, § 2, van de samengescha
kelde wetten, van llet bedrag van cle be
~astbare inkomsten werd afgetrokken, mag 
het arrest, dat deze aftrekking hanclhaaft, 
niet beslissen dat een tweecle aftrekking 
van clitzelfcle inkomen moet geclaan wor
den krachtens artikel 26, § 2, 1°. (Wetten 
betreffe)lde de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld de 3 Juni 1941, artt. 26, 
§ 2, 1°, en 52, § 2, a.) 

21 December 1948. 655 

HOOF])STUK V. 

~10BILIENBELAST1NG. 

105. - Reg·irne het lconinlcl'ijlc besl!tit 
nr 14 vnn 3 Jnli 1939 voomtunand. -
AfieveTing van nctien . in vertegemvoo1·di
ging van nag veTschnldigcle (Uvirlcnden. -
Geett geen annleid-i-ng tot nanslag in de 
rnobilii!nbelasl'ing. - Onder het stelsel 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakekl de 12 Sep
tember 1936, en v66r het koni.nklijk be
sluit nr 14 van 3 Jnli 1939, treft de mobi
lienbelasting de aflevering niet van actien 
in vertegenwoorcliging van nog verschul
di.gcle di.videnden. ])eze aflevering maakt, 
inclerclaacl, noch een toekenning, noch een 
betaalbaarstelling nit van inkomsten. (Op 
12 Sentember 19.36 samengeschakelcle wet
ten betreffencle de inkomstenbelastingen,. 
art. 21.) 

13 J anuari 1948. 25 

106. - Tussenpe1·soon t·ussen een Bel
gische vennootschap en een m·eemrle ven
nootschatJ, die vnn cle eerste ann de tweede 
cle prifs vnn een vergunnin,q tot exploita
tie van octrooii!n overrnaaJct. - Belasting 
toepnsseUjk. - Ve·rpUchting voo~: de tus
senpersoon ze nnn cle bron in te ho~tden. 
- De tussenpersoon tussen een Belgische 
vennootschap en een vreemcle vennoot-

\ 
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schap, die van de eerste aan de tweede de 
prijs overmaakt van een vergunning tot 
exploitatie van octrooien, moet aan de 
bron de mobilienbelasting inhouden op 
deze opbrengst van .de verhuring, van de 
verpachting of van de vergunning van 
roerende goederen. (Op 12 September 1936 
samengeschakelde wetten, art. 14, § 1, 4°.) 

23 Maart 1948. 178 

107. - Wet van 23 Jtt.U 1921 cle w·in
sten vrijstellencle voortvloeiencle uit cle 
versmelting van, vennootschappen op aan
clelen. - Deji1titieve m"ijstelling. - De 
vrijstelling van de mobilienbelasting, toe
gestaan door de wet van 23 Jnli 1927 op 
de winsten voortvloeiende nit de versmel
ting van vennootschappen op aandelen, is 
definitief; het doet er niet toe dat die win
sten uitgedeeld worden na het tijdperk 
van drie jaar dat op het in werking tre
den van die wet gevolgd is. 

31 Mei 1948. 300 

108. - Feit clat cle belasUng cloet ont
staan. - Toekenning of betaalbaa?·stel
ling van het inlcomen. - Het feit dat de 
belasting op de inkomsten van roerende 
kapitalen doet ontstaan is de toekenning 
of de betaalbaarstelling van de aan aan
slag onderworpen inkomsten. 

23 November 1948. 585 

HOOFDSTUK VI. 

NATIONALE CRISISBELASTING. 

109. - Afzonderlijlce c?·i.sisbelasting 
01J cle inlcomsten van cle aanclelen of clelen 
cle1· vennootschappen op anclelen ancle1·e 
clan cle pe1·sonenvennootschappen met be
perlcte aanspmlcelijlcheicl. - Beslttit van 
16 Jwti 1941, a1·tilceZ 3, § 2. - Exceclenten 
van mobiliiinbelasting te veel ge'incl op 
vorige clividenclen en aan een naamloze 
vennootschap tent.gbetaalcl. - Aan cle aan
deelho7tcle?·s ttitgelceerd met cle winsten 
van het jaa1· 1940. - Aan cle afzonderlijke 
crisisbelasting oncle1·worpen. - Wanneer 
de excedenten van mobilienbelasting, te 
veel geind op vorige dividenden,. aan een 
naamloze vennootscllap werden terngbe
taald bij toepassing van artikel 52 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen en door haar 
aan haar aandeelhouders werden uitge
keerd met de winsten van lwt jaar 1940, 
zijn zij onderworpen aan cle afzonderlijke 
nationale crisisbelasting op de inkomsten 
van aandelen of delen van de vennoot
schappen op aanclelen andere dan de per
sonenvennootschappen met· beperkte aan
spral;:elijkheid, gevestigd bij artikel 3, § 2, 
van het besluit van 16 Juni 1941 betref
fende de na tionale crisisbelasting. 

12 Januari 1948. 18 

HOOFDSTUK VII. 
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

110~ - Regel volgens wellce voor de 
acUeve vennoten in vennootschappen -an
am·e clan op aanclelen cle becl?·ijfsinkomsten 
geacht wonlen te zijn toegelcencl op 31 De
ce?nber van het beschouwcl jaa1· of op de 
clatu.m van afslttiting van het relcenings
of boekjaar flat e·incligt gecl~wencle becloelcl 
jaa·r. - Regel clie niet tot anclere belas
ti.ngen lean tt.itgeb?"eicl worclen. - Arti
kel 42, § 3, van de samengeschakelde wet
ten, hetwelk een afwijking voorziet van 
de algemene regel voor de bepaling van 
het dienstjaar van de aanslag, afwijking 
volgens welke, voor de werkende venno
ten in vennootschappen andere dan op 
aandelen, de bedrijfsinkomsten geacht 
worden te zijn toegekend geweest op 
31 December van het beschouwd jaar of 
op de datum van afsluiting van het reke
nings- of boekjaar dat eindigt gedurende 
bedoeld jaar, is slechts toepasselijk op de 
aanvullende personele belasting, en mag 
tot de bedrijfsbelasting en de nationale 
crisisbelasting niet uitgebreid worden. 
(Wetten- betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld de 12 Septem
ber 1936, artt. 25, § 1, al. 1° en 5°, en 42, 
§ 3.) 

13 Juli 1948. 396 

HOOFDSTUK VIII. 

BIJZONDERE EN TIJDELI.JKE BELASTING 
OP DE UITZONDERLIJKE WINSTEN. 

111. - Wet van 10 Janttari 1940. 
Bezold·ig,ingen toegekencl aan cle behee1'
cle1' van een vennootschap op aanclelen in 
z·ijn hoeclanigheicl tJan bestwnnle1·. -.Moe
ten fictief toegevoegcl wo1·cle1~ aan cle do01· 
cle. vennootschap ve1·wezenlijlcte winsten 
ten eincle het belastbaar exceclent te bepa
len.- Voor de vestiging van de bijzondere 
en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke 
winsten, moeten de bezoldigingen, aan de 
beheerder van een verinootschap op aan
delen, in zijn hoedanigheid van bestuur
cler toegekend, fictief worden toegevoegd 
aan de door de vennootschap verwezen
lijkte winsten, winsten waarvan het stel
len tegenover de winsten verwezenlijkt 
tijdens de boekjaren die als vergelijkings
punten moeten dienen, het belastbaar 
excedent zal bepalen. (Wet van 10 Ja
nuari 1940 een bijzondere en tijdelijke 
belasting invoerende op de uitzonderlijke 
winsten, artt. 1 en 3, §§ 1 en 2.) 

13 April 1948. 217 

HOOFDSTUK IX 

SPECIALE EN UITZONDERLIJKE BELASTING OP 
DE WINSTEN urr ZEKERE VALUTA-SPECULATIES. 

112. - Wet van 14 Juni 1937. - Ve1·-
1·ichting floor a1·ti~cel 1 met de belasting 
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bezwaanl. ~ Niet vrijgesteld clam· ct?'U
lcels 2 of 3, ·§ 1. ~ Ve1TichUng juris et de 
jure door cle ~vet ve1·moecl spec~tlatief te 
zijn. ~ Rechte1· moet niet nagacm of -.:le 
clacle1· nit ~vinstbejctg geha1ulelcl heett en 
een voonleel e·r 1tU heett get?·oklcen. -
De verrichtingen bepaald bij artikel 1 van 
de wet van 14 Juni 1937, een speciale en 
uitzonderlijke belasting vestigende op de 
winsten uit zekere valuta-speculaties, en 
niet bij artikel 2 of artikel 3, § 1, vrij
gestelcl, worden j-uds et de jn1·e door de 
wet vermoed speculatief te zijn, zonder 
dat de rechter hoeft na te gaan of de da
der van de verrlchting gehandeld heeft 
uit winstbejag en werkelijk een voordeel 
er nit getrokken heeft. 

2 Februari 1948. 64 

HOOFDSTUK X. 

BELASTINGEN GEVESTIGD IN CONGO. 

113. - Congo. ~ Belast'i;ng gevest'igcl 
cloo1· het clec·reet van 29 J 1tli 1937 op cle op
pe?·vlalcte van de mijnconcessies. ~ Tame 
at mijnbelasting. - De belasting, <<per
sonele belasting >> genoemd door het de
creet van 29 Juli 1937 en in de Kolonie 
gevestigd op de oppervlakte van cle mijn
concessies, hetzij voor de exploitatie, het
zij voor de uitsluitelijke opzoeking, is 
een taxe of. een mijnbelasting. (Decreet 
van 29 Juli 1937, artt. 1, 3 en 6.) 

10 Februari 1948. 80 

114. - Congo. ~ « Un·ion .ilif'inibre cl~£ 
Ha~tt-Katanga. >> - Vrijgestelcl van alle 
taxes of mijnbela.stingen bestctancle in 1906 
en al d·iegene clie seclertcUen zomlen ge
vestigcl Z'ijn geweest of zo~ulen lc~tnnen 
gevestigd wonlen. - De koloniale ven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heicl « Union :M:iniere du Haut-Katanga >> 
is vrijgesteld van alle taxes of mijnbe
lastingen bestaande in 1906, evenals van 
al diegene die sedertdien zouden geves
tigd zijn geweest of zouden kunnen ge
vestigd worden. (Decreet van 28 October 
1906 houdencle oprichting van de S.O.R.L. 
Union Miniere du Haut-Katanga.) 

10 Februari 1948. 80 

115. - Congo. - « Soc·iete m;in·iem dn 
Becelca. » - Niet m·ijgestelcl vcm taxes 
of mijnbelastingen. - De koloniale ven
nootschap met beperkte aansprakelijkheid 
« Miniere du Beceka >> is niet vrijgesteld 
van de in de Kolonie gevestigcle taxes en 
mijnbelastingen. 

24 Februari 1948. 109 

11•6. - Congo. - Personele belasting 
op de oppervla.lcte van cle gebonwen. -
G-alerij la.ngs een enlcele zijde gesloten 
clam· cle m1Htr van een gesloten en ove?·
clelct ge1Jo11.w en langs (le anclere zijclen 

open. - G-aler·ij die geen afzonclerlijlc ge
llomv nitmaalct. - Onclenvorpen a.an het
zelfcle valle belastvngbeclrag ctls het ove?·
dekt en gesloten gebonw. - Voor de toe
passing van de personele belasting, geves
tigcl in de Kolonie op de oppervlakte van 
de gebouwen, moeten de galerijen, clie 
langs een enkele zijde gesloten zijn door 
de muur van een gesloten en overdekt 
gebouw en open langs de andere zijden, 
en die geen afzonderlijke gebouwen uit
maken, in aanmerking komen voor de be
rekening van de belastbare oppervlakte 
van het gesloten en overdekt gebouw; zij 
zijn onderworpen aan hetzelfde volle be
lastingbedrag als clit laatste. (Decreet 
van 22 December 1917 betreffende cle per
sonele belasting, artt. 2, litt. a, en 3.) 

24 Februari 1948. 109 

117. - Congo. - Pe1·sonele be last-ing 
op cle oppe1·vlalcte van cle r1ebouwen. -
Gebonw ove1·clelct cloch open zoniet langs 
nlle clnn tach lnngs · ve·1·schillencle zijclen. 
- Geniet vnn het ve!''IIVincle•l'(l belnsUngbe
clrng. - Voor de toepassing van de per
sonele belasting, g-evestig·cl in de Kolonie 
op de oppervlakte van de gebonwen, ge
nieten van het verminderd belasting-be
drag, als gebouwen die overclekt zijn doch 
open of met openingen langs verschil
lende zijden, de overdekte gebouwen clie 
open zijn, zoniet langs alle, dan toch 
langs verschillende zijden. (Decreet van 
22 December 1917 betreffende de personele 
belasting, art. 2, litt. 71.) 

24 Februari 1948. 109 

118. - Congo. - Pe1·8onele belasting 
op cle ·amJe·rvlakte van cle gebouwen. ~ 
Gebonw ovenlekt en open lnngs een enlcele 
zifcle. - Oncle?'WO?'pen ann het valle be
lnsUng11ecl1'ag. - Voor de toepassing van 
de personele belasting-, gevestigd in de 
Kolonie op de opt1ervlakte van de gebou
wen, zijn cle houtbergplaatsen en stallin
gen, die overdekte en slechts langs een 
zijde open gebouwen zijn, onderworpen 
aan het volle belasting-bedrag. (Decreet 
van 22 December 1917, betreffende de per
sonele belasting, art. 2, litt. n en b.) 

24 Februari 1948. 110 

119. - Congo. - Personele belasting 
op cle oppe1·vlnkte van cle gebo~twen. -
V enn·inclenl beclrctg. - Lnncl11ottwin1'ich
Ung. - Behonclt cUt lccwakte?' wannee1· cle 
llehnncleling, wellce cle voo?·to?·engselen vnn 
cle g!'O?Ul er oncle1·gaa.n, slechts een mirlclel 
·is om er beter parUj van te treklcen of 
wannem· cle voo1't1Jrengselen vnn anden;n 
slechts bij ge1"inge hoeveelheicl en zoncle·1· 
~vinstbejag gelcocht wo1·clen. - Voor de 
toepassing van de personele belasting, ge
vestigd in cle Kolonie op de oppervlakte 
van cle gebouwen, verliest een inrichting-
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bet karakter niet van lanclbouwinricb
ting, als zoclanig aan bet verminclercl be
lastingbeclrag onclerworpen, wanneer de 
bebancleling welke de voortbrengselen van 
de grond er ondergaan, slechts een louter 
mic1del _is om er beter partij van te trek
ken of wanneer de landbouwer de voort
brengselen van anderen slecbts koopl: bij 
geringe boeveelheid en zonder enig winst
bejag. (Decreet van 22 December 1917 be
treffende de personele belasting, art. 5, 3°.) 

24 Februari -1948. Ill 

120. - Congo. - Personele belast-i-ng 
op de tve'l'lclieden. - Lanclbo·wwwerkmwn. 
- Ellce werknwn die in een landbottw
·inl'icht-ing werkt. - IDlke werkman die in 
een lanclbouwinricllting werkt, won1t voor 
lanclbouwwerkman gehouden voor de toe
passing van de personele belasting ge
vestigd in de Kolonie op de werklieden. 
(Decreet van 22 December 1917 betref
fende de personele belasting, gewijzigd 
bij decreet van 12 Juli 1928, art. 8, litt. d, 
2o, en 12.) 

24 Februari 1948. 111 

HOOFDSTUK X. 

OvERDRACHTTAXE. 

1:21. - Met het zegel _qelijlcgestelde 
f(unes. - Ji'(tcfmtrtaxe op de overdt·achten. 
- Rechter ovet· de grand die een vennoot
schap (tls stmman betitelt voor een aan
lcoop van Tcoopwaren. ~ BetUeUng die niet 
·inslttit dat hij (tan deze vennootschap de 
hoedaniglwid van aanlcoopcommissionnair 
toekent ·ind·ien ttit de telcst bl'ijlct aat hij 
awn het woonl « stroman Jl z·ijn t·echts
TmnClige betelcenis niet heett ueueven. -
De omstancligheid dat de recbter over de 
groncl een vennootscllap als « stroman ll 
betitelt voor een aankoop van koopwaren 
sluit niet in dat bij baar de boedanigbeid 
toekent van aankoopcommissionnair voor 
de toepassing van de factuurtaxe op de 
overdracbten, inclien nit de tekst blijkt 
dat bij aan bet woord « stroman ll zijn 
rechtskundige betekenis niet beeft gege
ven. (Wetboek van de met bet zegel ge
lijkgestelde taxes van 29 September 1938, 
art. 53.) 

9 December 1948. 620 

BEQOEPSGEH.EIM. 

Draauwijdte inuevnl de betvn(w(let· vnn 
het ueheim geroepen is om in t·echten ge
tttigenis nt te leggen. - Hij die geroepen 
is om in recbten te getuigen over een feit 
dat door bet beroepsgebeim gedekt is, 
mag betzelfde openbaren indien bij acbt 
zulks te moeten doen; hij kan niet ge
noodzaakt worden te spreken inc1ien hij 

meent het geheim te moeten bewaren. 
(Strafwetboek, art 458; wet van 13 Octo
ber 1939, art. 19.) 

15 Maart 1948. 149 

BERUSTING. 

1. - Bttrge·rlijlce rsnlcen. - Besliss·ing 
vnn de m·ederechter bet·reffenae de ver
f!Oed·ingen verschttldigd aan het slnchtof
fer vnn een arbeiclsongevnl. - H oget· be-
1"0ep doot· ae verzelcernnt·. - Afstntid aoot· 
het slachtoffet· van het 1·echt later inc·iden
teel hager bet·oep in te stellen. - Ongel
(l'ige ntstnnd. - Wanneer de verzekeraar 
van bet bedrijfshoofcl boger beroep heeft 
ingesteld tegen de beslissing van de vre
derecbter betreffende de vergoedingen 
verscbuldigd aan bet slacbtoffer van een 
arbeiclsongeval voorzien bij de op 28 Sep
tember 1931 sameng·eordende wetten, kan 
het slachtoffer niet geldig afstand doen 
van bet recht later incidenteel boger be
roep in te stellen, daar de stof van open
bare orde is. 

23 September 1948. 437 

2. - B1wget·lij lee znlcen. - Temtitvoer
le_qging vnn een vonnis. - Vonnis dat 
twee beschUclcinrJen beV(tt. ~ Beschilclcing 
(/)ie de pnrt-i:i die de tennitvoerlegging vet·
volgt in 't geUjlc stelt. ~ Beslissing die 
ha(W een gt·ief oplegt. - Temtitvoe1"leg
uing vervolg(l onaer voo1·beho1tCl vnn nlle 
rechten en vorderingen. - Maalct geen 
bentsting ttit in de tweeae beschilclcing. 
- Wanneer een vonnis twee beschikkin
gen bevat, een eerste die de partij; die 
de tenuitvoerlegging van het vonnis ver
volgt, in 't gelijk stelt, en een tweede die 
haar een grief oplegt, maakt de tenuit
voerlegging-, die onder voorbelwuc1 van alle 
recbten en vorderingen vervolgd wordt, 
geen berusting nit door de vervolgende 
partij in de tweede beslissing. 

16 December 1948. 641 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNOR
MALEN (WET TOT). 

1. - Inobservatiestellinu van een be
klnngde. - Vet·eiste voonvaarden. - De 
inobservatiestelling van een beklaagde 
wordt wettelijk bevolen wanneer, ener
zijds, redenen bestaan om te denken dat 
beklaagcle in staat van krankzinnigheicl 
verkeert of in een erge staat van geestes
stoornis of van geesteszwakbeid waardoor 
hij onbekwaam is zijn daden te bebeersen, 
en wanneer, anderzijds, de voorwaarden 
verenigd zijn waaraan de wet .de voor
lopige llechtenis onclerwerpt. (Wet van 
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9 April1930, art. 1; wet van 20 April1874, 
art. 1.) 

5 April 1948. 191 

2. - Onilerzoe1Gsge1·echten. Getui-
gen do01· belclaagde opge1·oepen. ~ H et 
ge1·echt rncbg 1.veigeren ze te horen. - De 
wet tot bescherming van de maatschappij 
verplicht de onclerzoeksgerechten niet, clie 
over de internering uitspraak moeten 
cloen, de door beklaagcle aangebrachte ge
tuigen te horen, inclien zij clit verhoor 
nutteloos achten. (Wet van 9 April 1930, 
art. 9.) 

2 September 1948. 420 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

1. - Stratzalcen. ~ Misdrijven voor
zien bij artilcel 1, 5°, van het besl~tit-wet 
van 1!-7 Mei 1944. - Ho~tden op tot de be
voegclheid te behoren van het mil'itair ge-
1'echt van 1 Dece1nbm· 1945 af. - Uitzon
de!·ing. -De misclrijven becloelcl bij arti
kel 1, 5°, van het besluit-wet van 27 J\IIei 
1944 houclen op, van 1 December 1945 af, 
tot de bevoegclheid van de militaire 
rechtsmachten te behoren, ten ware zij, 
voor deze datum, bij de krijgsraacl aan
hangig werclen gemaakt overeenkomstig 
artikel 4 van clit besluit-wet. (Besluit van 
de Regent van 10 November 1945, enig 
artikel.) I 

5 Januari 1948. 6 i 
2. - Stratzaken. - Sarnenstelling van 

het rnilitnir gerechtshof. - Betwisting. -
Bet1·ett cle bevoegclheid niet. - De vraag 
of het militair gerechtshof, waarbij een 
of meerclere misclrijven aanhangig werclen 
gemaakt, voor de berechting er van client 
samengesteld te worden overeenkomstig 
artikel 7 van het besluit-wet van 26 J\IIei 
1944, ofwel overeenkomstig artikel 105 
van de wet van 15 Juni 1899, maakt een 
geschilpunt uit dat niet de bevoegclheid, 
cloch de smnenstelling van de zetel betreft. 

26 .Januari 1948. 43 

3. - Actnleg. - B~wgerUjlce zalcen. -
A1·beiclsongevaL - Schntting vetn cle eis 
tot fo1·fctitcti1·e vergoecling. - Gernicldelrl 
loon van het slachtotfer rnaalct een vnn 
de wettelijlce g1·onclslagen van begrotina. 
1tit. - Sctrnen met cle vaststelling van een 
bestenllige en volleclige werlconbelcwaarn
heid laat het toe het bedrag te schatten 
van cle aan cle arbeicle1· ve1·schullliglle 
1·ente. - Ret gemidcleld loon van het 
slachtoft'er maakt een van de wettelijke 
.gronclslagen uit van de begroting van de ' 
eis tot betaling van de forfaitaire vergoe
clingen voorzien bij de wetgeving betref-

. fende de vergoecling van de schacle voort
spruitencle uit arbeidsongevallen; samen 
met de vaststelling· van een bestenclige en 

volledige werkonbekwaamheid van de ar
beicler, laat het toe het beclrag te begroten 
van de aan deze laatste verschnlcligcle 
rente. (Bij koninklijk besluit van 28 Sep
tember . Hl31, samengeordende wetten, 
artt. 2 tot 6.) 

5 Februari 1948. 71 

4. - Aanleg. - B~wgeTlijke zalcen. 
A1·beiclsongeval. - L·ijf·rente aoo1· ae ar
beirle1· aange·vnwgcl. - Betwiste titel. -
WetteUjlce begrot-ing 11an ae aanleg. -
Wanneer cle titel betwist worclt van een 
door het slachtoft'er van een arbeidson
geval aangevraagde lijfrente, wordt, voor 
de bepaling van de aanleg, de waarde van 
het geschil vastgesteld door het verme
nigvulcligen van de annui'teit cloor tien. 
(Wet van 25 Maart 18iG, art. 27, gewijzigd 
bij koninklijk besluit van 13 Januari 
1935.) 

5 Februari 1948. 71 

5. - A(tnleg. ~ B·wrge1·lijlce zalcen. 
A1·beirlsongeval. - BegroUng vnn het ,qe
ding cloo·r 1HtTtijen. - Zoncle1· vooTwerp 
inllien e1· wetteUjlce g·ronllslagen 1Xtn be
grating bestaan. - W anneer een geschil, 
zoals cle eis tot vergoeding om herstel van 
de door een arbeidsongeval veroorzaakte 
schacle, van aarcl is om geschat te worden 
volgens wettelijke gronclslagen, behoort 
het de partijen niet, tot begroting van clit 
geschil over te gaan overeenkomstig arti
kel 33 van de wet van 25 :Maart 187G. 

5 Februari 1948. 71 

6. - Aanleg. - Bwrge1·lijlce zalcen. 
E·isen met aezelfcle oo1·zaalc. - ATbeias-
01!eTeenlcomst. - Eisen moeten samenge-
1Joega woTden om ae aanleg te bepalen. -
Wanneer verscheiclene onclerclelen van een 
eis uit clezelfcle oorzaak voortvloeien, 
zoals een arbeidsovereenkomst beheerst 
door cle wet van 10 J\IIaart 1900, wordt hun 
bedrag samengevoegcl om de aanleg te be
palen. (Wet van 25 Maart 1876, art. 23.) 

5 Februari 1948. 71 

7. - OncleTzoelcsge1·echt dat de 1JU
blielce vordering ve-rvallen ve1·lclaa1·t ten 
,qevolge van het amnestie-besl~tit-wet van 
20 Septembet· 1945. ~ B~wgerlijlce partij 
aangesteld v661· de onlle·rzoelcsTechte1· v66r 
het in werlcing treclen van het beslttit-wet. 
- Onbevoegdheifl van het onam·zoelcsge
t·echt om de geg1·onclheid van de bttrge1·
lijlce vo1·aering na te gaan en cleze laatste 
bij cle 1·echtsmacht van wijzen aanhangig 
te 1nalcen. - Ret onclerzoeksgerecht, dat 
de publieke vorclering vervallen verklaai·t 
ten gevolge van het amnestie-besluit-wet 
van 20 September 1945, is niet bevoegd om 
de gegronclheicl na te gaan van de vorcle
ring- van de burgerlijke partij, die zich 
v66r de onderzoeksrechter gesteld heeft 
Y66r het in werking treden van het be-
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sluit-wet, noch om deze vordering bij de 
rechtsmacht van wijzen aanhangig te 
maken. 

9 Februari 1948. 74 

8. - B·twgerlijlce zalcen. - Vorde1'ing 
tot afpaling. - T·ussengesahil betn~ffende 
de eigendom 1:an de at te palen erven. -
Bevoegdheid van de vrede1·eahter. - Se
dert de wijziging van artikel 3 en de af
schaffing van artikel 7 van de wet van 
25 :Niaart 1876 door artikelen 2 en 3 van 
koninklijk besluit nr 63 van 13 Januari 
1935, neemt de vrederechter, bij wie een 
vordering tot afpaling aanhangig werd 
gemaakt, tegelijkertijd kennis van een 
tussengeschil betreffende cle eigendom 
van de af te pal en erven, indien di t ge
schil slechts een tussengeschil van de vor
dering tot afpaling uitmaakt. 

18 :Maart 1!l48. 160 

9. - StTafzalcen. - Samenstelling -uan 
de lcrijgsmad. - Betwisting. - Betrett 
de bevoegdheid niet. - De vraag of de 
krijgsraad, waarbij een inbreuk aanhan
gig werd gemaakt, er van .kennis mag 
nemen, zoals hij is samengesteld, betreft 
niet de bevoegdheicl doch de samenstelling 
van de zetel. 

5 April 1948. 1!l2 

10. - Eptwatie inzalce b·twgert~·ottw. 
- Insahrijving op de lijst vockzien bij ar
tikel 4 van het beslu-it-wet van 19 Septem
ber 1945. - Plaatselijlce bevoe.odheid. -
In zaken van epuratie inzake burgertrouw, 
wordt de plaatselijke bevoegdheid van de, 
krijgsauditeur, van de procureur des Ko
nings en van de rechtbank van eerste aan
leg bepaald door de woonplaats of de ver
blijfplaats van de betrokkene op de datum 
van zijn inschrijving op de lijst voorzien 
bij het besluit-wet van 19 September 1945. 
(Besluit-wet van 19 September 1945, 
art. 4.) 

19 April 1948. 223 

11. - Btwgm·lijlce zaken. - Militaire 
opeising.- Bet·w·isting nopens het bestaan 
van de opeising en nopens het bed1·ag van 
de vergoed·ingen. - Bijzonde·re bevoegd
heid van de m·edeTeahter 1!001'Zien bij a1·U-
7cel16 van de wet van 12 Mei 1927. - Niet 
van toepassing. - Artikel 16 van de wet 
van 12 Mei 1927 op de militaire opeisingen, 
die een bijzondere bevoegdheid aan de 
vreclerechter toekent, is niet van toepas
sing op een geding dat in hoofdorde het 
bestaan zelf van de opeising betreft en, 
in ondergeschikte orde, het bedrag van de 
door de opeisende overheid verschuldigde 
vergoeding. 

22 April 1948. 233 

12. - Stratzalcen. - Hoger ojjiaier 
verdaaht van rnisd?'ijven bedoeld bij aTti-

lcel 1 en 2 van het beslttit-wet van 26 Mei 
1944. - Bevoegdheid van het rnilitair ge
Teahtshof. - Het militair gerechtshof is 
bevoegd om in eerste en laatste aanleg een 
hoger officier van het leger te vonnissen 
die ,beticht worclt van misdrijven bedoeld 
bij artikelen 1 en 2 van het besluit-wet 
van 26 :Niei 1944. (Wet van 15 Juni 1899, 
art. 104, 1 o; besluit-wet van 26 Mei 1944, 
artt. 1 tot 5.) 

7 Juni 1948. 313 

13. - B-tW(Je·rlijlce zalcen. - Bevoegd
heid ratione materim. - Reahter u.it
spmulc doende oveT een zauk die uan zijn 
bevoegdheid ontsnapt. - Sahending van 
de ozJenbaTe OTde. - De rechter moet van 
ambtswege zijn bevoegdheid 1·atione rna
te?·ia; nagaan, Schendt de openbare orde, 
de rechter die uitspraak doet over een 
zaak die, volgens de regelen van bevoegd
heid r·atione rnuteriw, aan zijn bevoegd
heid ontsnapt. 

16 , September 1948. 420 

14. - Bu.rgerlijlce zalcen. - Gesahil 
bet1·ejJende htlishtttw. - Bevoegdheid 1!Un 
rle vredereahte1·. - Bepaling niet van toe
passin.o wanneeT de eis van aornme1·aiele 
aa1·d is. -De bepaling van artikel 3, 1°, 
van de wet van 25 Maart 1876, gewijzigd 
bii koninklijk besluit nr 63 van 13 Januari 
1935, naar luid waarvan cle vrederechter 
in eerste aanleg kennis neemt, welke ook 
het bedrag weze van de eis, van de' be
twistingen betreffende de huishuren, is 
niet van toepassing wanneer de vordering 
van commercii:He aard is. 

16 September 1948. 420 

15. - StTatzalcen. - Inli1·eulc op arti
lcel 118bis van het Strafwetboelc en rnis- ' 
dTijf beho1·end tot ae bevoegdheid van de 
gewone 1·eahtsmaaht. - Verlcnoahtheid 
vastgestelll tnssen beide rnisdri.iven. -
Miscli'ijven die beide v661- 16 FebruaTi 1946 
het voor·werp hebben tr.itgemaakt van een 
onderzoek door de lcTijgsanclitetw. - Be
voegdheirl van het rnilUai1· gm·eaht orn 
van beide rnisd1'ijven lcennis te, nemen. -
Onbevoegdheill van de gewone 1·eahts
maaht orn zelfs van het tweede rnisd1·ijf . 
lcennis te nernen. - De krijgsraad en het 
militair gerechtshof, bij welke een in
brenk op artikel 118/iis en een misdrijf tot 
de bevoegdheid van de gewone rechts
macht behorencl aanhangig werden ge
maakt, die zij vaststellen verknocht te zijn 
en die beide v66r 16 Februari 1946 het 
voorwerp uitmaakten van een onderzoek 
door de krijgsauditeur, zijn bevoegd om 
van beide misdrijven kennis te nemen; in 
clergelijk geval is de gewone rechtsmacht 
onbevoegd om zelfs van het tweede mis
drijf kennis te nemen. (Besl.-wet van 
26 Mei 1944, artt. 1, 2, 1 o, 2/iis en 11; 
besl.-wet van 9 Januari 1945, art. 1; wet 
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van 30 April 1919, art. 15 ; besl. van de 
Regent van 18 September 1945.) 

25 October 1948. 523 

1·6. - St?·nfzalven. - Dacle·rs ·vnn m·is
rkijven, voorz·ien bi.i het beslwit-wet _vnn 
13 1l!fe·i 1940, v661' ae cO?Tectionele ?'echt
banlc gebnwht onder cle vijnnclel-ijlve be
zetf'ing. - StJUtsing vnn cle zanlv vnn een 
beJ.;,lnngcle. - BesLissing over cle g-ronrl 
nlleen ten opz·ichte van cle nncleren. -
He?'neming vnn lwn wedczanmhe·icl floor 
de miUtni?·e ?'echtsmachten. - Onbevoegd
heicl vrm cle gewone 1·echtsnwcht om lven
n·is te nemen vnn cle vervolging bet?·et
fencle cle belclnngclen wiens zrtnlv gespUtst 
wenl. - Wanneer een vervolging tegen 
verscheidene duelers van misclrijven, voor
zien bi.i het besluit-wet van 13 Mei 1940, 
onder de vijandelijke bezetting aan de 
correctionele rechtbank werd opgedragen, 
en wanneer, op de dag van de herneming 
vnn hun werkzaamheid door de militaire 
rechtsmacht, ten opzichte van een van de 
beklaagden, wiens zaak was gesplitst ge
worden, geen beslissing over de grond ge
wezen werd, is de gewone rechtsmacht 
niet meer bevoegd om van de vervolging 
tegen deze beklaagde kennis te nemen, 
niettegenstaande de beslissing gewezen 
over de grond ten opzichte van de ande
ren. (Desl.-wet van 13 Mei 1940, artt. 1 
en 2; besl.-wet van 18 September 1944, 
art. 1.) 

8 November 1948. 532 

17. - Stra,fznken. - M·iUtwi?·e ?'echts
colleges. - A.·rtilcel ~, 1", van het besluit-
1-vet vwn ~6 j]fe·i 1944- - Geen bepnling be
t?·ejJencle de bevoegdhe·icl. - Artikel 2, 1 o, 
van het besluit-wet van 26 Mei 1944 is 
geen bepaling die de bevoegclheid regelt; 
het heeft tot voorwerp bijzondere regelen 
betreffende de rechtspleging en betref
fencle de samenstelling van de zetel toec 
passelijk te maken, gedurende een be
paalcl tijclperk, op het onderzoek en de 
berechting van zekere misdrijven door, de 
militaire 1;echtscolleges. 

22 November 1948. 567 

18. - St-rnfznlcen. - Inbre·nlc op hootd
st·ulc II vnn t-itel I vnn •boelv II van het 
Stntfwetboek en misclr·ijven beho·rende tot 
de bevoegrllwicl van het ge~voon gerecht. 
- Snmenhrmg t·nssen al rle m·isrlr-ijven 
vastgestelrl rloo?· het militni1· gm·echt. -
'l'ot cle bevoegdhe·irl van het gewoon ge
recht behoTenrle m·isdrijven niet ondeT
~voTpen aan rle militniTe ·rechtsmncht van 
wijzen, noah het vooTwerp tt-itmalcenrl vnn 
ee·n onrlerzoeJc rloo1· het milita·ir gerecht, 
v661" 16 Febmari 1946. - Onbevoeg1lheid 
vwn het mil-itair gm·echt ten opz·ichte van 
al cle ·misrlrijven. - Wanneer het militair 
gerechtshof kennis neemt van inbreuken 
op artikelen 115, 118bis en 121b-is van het 

Strafwetboek en van inbreuken behorend 
tot de bevoegdheid van het gewoon ge
recht, en wanneer deze laatste misdrij
ven, v66r 16 Febntari 1g46, noch aan de 
militaire rechtsmacht van wijzen onder
worpen waren, noch het voorwerp uit
maakten van een onderzoek door het mi
litair gerecht, moet het, indien het vast
stelt dat de inbreuken op voormelde arti
kelen 115, 118b·is en 121bis en {le tot de be
voegdheid van het gewoon gerecht beho
rende misdrijven samenhangend zijn, zich 
onbevoegd verklaren om over de ene en 
de andere uitspraak te doen. (Desluit-wet 
van 26 :Mei 1944, artt. 1, 2, 1 o, 2bis en 11; 
besluit-wet van 9 Januari 1g45, art. 1; 
wet van 30 April 1919, art. 15; besluit van 
de Regent van 18 September 1945.) 

22 November 1948. 567 

19. - Toezicht over de gepnstheicl vnn 
een besl·u.it van de ·nitvoe1·encle macht. -
Behoort n·iet rum rle ?·echte?'lijlce mncht. 
_ _: De hoven en rechtbanken behoren de 
gepastheid niet te beoordelen van een 
besluit genomen door de Koning binnen 
de perken van de machten hem toeg-ekencl 
door cle wet. 

22 November 1948. 576 

BEWIJS. 

1. - A:uthcntielce rtlcte. -Mate wa.a?'i.n 
zij bmvijs oplevert. - De authentieke akte 
levert slecllts bewijs op van de vaststellin
gen van de openbare officier die ze op
gestelcl heeft. (Burgerlijk Wetboek, arti
kel 1319.) 

13 J anuari 1948. 23 

2. - Stntfznlven. - Valsheirl in ge
sch1"iften en hel-ing. - Geen bijzonrlem 
regelen. - Ret bewijs van de misclrijven 
van valsheicl in geschriften en van heling 
is niet aan bijzonclere regelen onderwor· 
pen. 

19 J anuari 1948. 34 

3. - Hnndelszalcen. Vemonlel·ing 
tot schnrleve·rgoerl-ing wegen.s niet-~titvoe
ring van een ve-rbintenlis u:it ove?·eenlcomst. 
- H ie·l'op geste~1.nrl rlnt rle sch~tlrlenruw ecn 
uegeven hanrleling « sch·ijnt )} gestelrl te 
hebben. - Rerlenen wellve n·iet toelrtten nn 
te grtnn of het ove1· een ve-nnoerlen gnat. -
Ve-rb-rek·ing. - Worclt verbroken !let von
nis, dat tot schadevergoecling veroordeelt 
wegens niet-uitvoering van een llandels
verbiutenis nit overeenkomst, door hierop 
te steunen dat de schuldenaar een g-egeven 
handeling << schijnt )} gesteld te hebben, 
wanneer de reclenen niet toelaten na te 
gaan of !let wel over een vermoeden gaat, 
't is te zeggen over een gevolgtrekking 
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door de rechter afgeleid uit een bekend 
feit om te besluiten tot een onbekencl feit. 

29 Januari 1948. 60 

4. - B·zw,qerUjl"e zalcen. - Verlcoop 
t·nssen echt,qenoten. - Alcte vennelclencl 
flat cle p'l'ijs van cle floor cle man aan zijn 
echt,qenote toe,qestane verlcoop het beclra,q 
verte,qen.woonli,qt van een schttlclvo1·fle'l'in,q 
van cleze laatste .ie,qens hem. - Fictief 
lca·ra.kte1' van cl'it beclin,q ·ingemepen cl001' 
·rechtsopvol,qe1·s te al,qemenen t'itel van cle 
nuMt. - Bewijsmiclclel. - Wanneer een 
verkoopakte tusse11 echtgenoten vermeldt 
dat de prijs van de door de man toege
stane verkoop het bedrag vertegenwoor
digt van een schulclvordering van zijn 
echtgenote jegens hem, lmnnen de rechts
opvolgers te algemenen titel van de man 
het fictief karakter van clit becling slechts 
bewijzen overeenkomstig artikelen 1341, 
1347 en 1348 van het Burgerlijk Wetboek. 

12 Februari 1948. 86 

5. - Aan cle akten ve·rsclwlcli,qcle t1'o·uw. 
- Interp1·etaUe van een testament cloo1· 
cle 1·echtet· ove1· cle ,q·roncl. - lnte1'1J1'etaUe 
,qeste·uncl op cle ternwn vwn het testament 
en e1· merle ve1·eni,qbaa1·. - Schendt de 
aan een testament verschulcligcle trouw 
niet, de rechter die er een interpretatie 
van geeft, die op de termen van dit ge
schrift steunt en er mede verenigbaar is. 

4 lVIaart 1948. 126 

6. - Strafzalcen. - Geval waa·rin de 
wet ,qeen bijzonde1· bewijsm·iclclel ople,qt. 
- Sonve1·eine beoo1·clelin,q clam· cle 1·echte1' 
ove1· cle ,qmnd. - An·est stetmende o'p 
een ve1·Tcla1··in,q af,qele,qcl tijclens een oncle1'
zoelv floor de pol·it·ie. - Een verlclar·in,q 
oncle1: eecl niet weerhottclencle. - TVette
Ujlcheid. - In strafzaken, wmineer de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, be
oordeelt de rechter over de groncl sou
verein de bestandclelen waarop hij zijn 
overtuiging grondt; hij kan namelijk een 
verklaring weerhouclen, afgelegd tijdens 
een onderzoek door de politie, hoewel deze 
tegengesproken wordt door het getuigenis 
van een ancler persoon clie onder eed ge
hoord werd. 

5 April 1948. 181 

7. -A an cle alcten versclmldi,qcle trottw. 
- Strafzalcen. - Btt1',qe1'lijlce vo1·clerin,q. 
- Gonchtsien. '- Vemordelin,q hiem11 ,qe-
stemtd dat het feit en het bestaan van 
een schade niet bet-wist 'W01'clen. - Gon
clusien het feU en de schade betw·istende. 
- Schendin,q van cle nan deze concl'lf,sien 
ve1'schttlcli,qde tromv. - Schendt de aan 
de akten verschuldigde trouw, het arrest 
dat een veroorcleling tot schaclevergoecling 
jegens de burgerlijke partij hierop steunt 
dat een feit en het bestaan van een schacle 
niet betwist zijn, clan wanneer de ver-

oorcleelde partij in regelmatige conclusHln 
clit feit betwistte en staancle hield dat de 
beweercle schade niet ontstaan was en 
geen cladelijke schacle uitmaakte. (Burgeri. 
wetb., artt. 1319 en 1320.) 

4 Mei 1948. 255 

8. - BH.r,qerl;ijke zalwn. Acm de 
a,lcten verschttlcU,qde tmmv. - Contract 
van ve1·zelce1'·in,q van cle bwr,qerUjlce actn
sp·mkeUjlcheicl, cle risico's clelclcencle van 
on,qevallen ve1·oorzafllct cloo•i' een atttovoe1·
t·n-i,q. - Beclin,q ant cle wcutrbo1·,q niet 1Jan 
kracht ·is te1·wijZ het voertlti,q bestu·nnl 
wonlt cloo1· een persoon m·incle1· clnn zes
tien .innr otul. - A.'l"rest cle toepassing 
van cUt beclin,q bepe1·1cencl tot het ,qeval 
wctctrin cle ve1·zelcenle zelf een mincle·r
jct'l"i,qe rnincler clan zestien .iaa1· oml met 
het stttren vwn het 'Voertwi,q zott gelast 
hebben. - Schendin,q van cle aan cle Mete 
verschttlcli,qcle tmnw. - Wanneer een con
tract van verzekering van burgerlijke 
aansprakelijkheid betreffencle de risico's 
van ongevallen veroorzaakt door een auto
voertuig bepaalt dat de waarborg niet van 
kracht is wanneer het voertuig door een 
persoon, minder dan zestien jaar oud, 
bestuurd wordt, schendt de aan de akte 
verschulcligcle trouw het arrest clat de toe
passing van dit heeling van vrijstelling be
perkt tot het geval waarin de verzekerde 
zelf een minderjarige, minder clan zes
tien jaar oud, met het sturen van het 
voertuig belast heeft. (Burgerlijk Wet
hoek, artt. 1319 en 1322.) 

13 Mei 1948. 277 

9. - Inbre'lllcen op cle wetten op cle 
clo·nanen en acc·ijnzen. - Bewijsnviclclelen 
vnn het ,qerneen recht. - Toelnatbaa1·lwicl. 
- Het bewijs van de inbreuken op de 
wetten op de douanen en accijnzen kan 
volgem: de bewi.ismiddelen van het gemeen 
recht geleverd worden. 

24 Mei 1948. 291f 

10. - Awn cle Mcten verschnlcli,qcle 
t'I'Ott'W. - Bu.r,qerUjlce znlcen. - Emploot 
van opmepin,q ·in vri.iwwrin,q. - A1"1'est 
een inte·rpretatie er awn ,qevencle vemn·ig
banr met z·ijn tennen. - Geen schending 
vnn cle aan cle alcte verschttlcli,qcle tmu;u'. 
- Schendt de trouw niet aan een exploot 
van oproel)ing in vrijwaring verschuldigd, 
het arrest clat een interpretatie er aan 
geeft die met zijn termen verenigbaar is. 

24 Juni 1948. 351 

11. - Z-ittin,qblacl. K1·ijgsmacl. -
Gelclt als bewijs tot insclwijvin,q we,qens 
valslwicl. - De vermelclingen van het zit
tingblacl van de krijgsraad gelden als be
wijs tot inschrijving wegens valsheid. 

2 September 1948. 412 

12. - Stmfzaken. Onwettelijlce 
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h?tiszoelC'ing. - M·isclr·ijven. vastgesteld 
door elementen v1·eemcl aan cUe h·wiszoe
lcing. --.,- VaststelUng van cleze elementen 
cUe het gevolg niet zijn van cle onwette
lijk geclwne vaststellingen. - Wettelijlc
he·icl. - Een onwettelijke huiszoeking 
maakt de veroordeling niet ongelclig, in
clien het bewijs van de misdrijven afge
leicl wordt nit elementen, die aan deze 
huiszoeking vreemd zijn, en indien rle 
vaststelling van deze elementen het ge
volg niet geweest is van de onwettelijk 
gedane vaststellingen. 

2 September 1948. 418 

13. - Ann cle nlcten ve1·schulcl'igcl ge
loof. - Vonnis nls titel bestempelencl een 
ove·reenkomst, wellce ctls moncleling in het 
exploot va.n 1·echtsingang worclt voorge
stelrZ. - Geen schencl'ing van het a.an het 
exploot ve·rsch·nlclirJcl geloof. ~ Schendt 
het geloof niet,. verschuldigd aan het 
e::<."IJloot. van rechtsingang, het vonnis, dat 
als titel bestempelt een huurovereenkomst, 
welke als mondeling in cUt exploot wordt 
voorgesteW. 

30 September 1948. 449 

14. - Stra,fzMcen. Geval wnwr·in cle 
wet geen bijzonde1·e be-wijsvoe1"'ing vom·
schrijft. - Smwereine beoonleling doo1· 
cle 1·echter over cle grand. ~ Beslissing ge
ste?tncl op een ve1·klaring ajgelegd ·in de 
loop van een onclerzoelc doo·r cle ?"ijlcs
-wncht. - Wettelijlcheid. -In strafzP.ken, 
wanneer de wet geen bijzonclere bewijs
voering voorschrijft, beoorcleelt de rech
ter vrij, volgens zijn geweten, de bewijs
waarde van de hem onderworpen elemen
ten; hij mag onder meer als bewijskrach
tig beschouwen een verklaring afgelegd in 
de loop van een onderzoek door de rijks
wacht en bijgevolg zonder eecl. 

4 October 1948. 470 

15. - St·mfznlcen. ~ Actn cle Mcten 
ve1·sclmlcUgde t·rouw. - Vonnis clnt een 
ctncler vonnis ve1·lclaa1·t. - Ve1·lcla1·ing rlie 
niet in st1'i.icl is met zijn bewoonl'ingen. -
Wettelijlcheicl. - Schendt niet de aan de 
akten verschulcligde trouw, het vonnis 
dat, een ander vonnis verklarend, er een 
clraagwijdte aan geeft die met de be
woordingen er van niet strijdig is. 

8 November 1948. 535 

1•6. - Aan cle akten versclwldigde 
trou-w. - BesUssing geste·nnd op het ak
lcoord van pa1·tijen. - Ooncl?ts·ies vnn een 
hu.nne1· een stelling venlecUgencle cUe in 
st1··ijcl ·is met cUt beweenl alclcoonl. ~ 
SchenrUng van de aan de conclHsies ve1·
schulcUgde tro?tW. - Schenclt de trouw 
verschuldigd aan de conclusies, het vonnis 
llat op het akkoord van de partijen steunt 
om te beslissen dat een huurovereenkomst 
gesloten werd voor de duur van het leven 

van de huurcler, dan wanneer de conclu
sies van de verhuurder staande hielden 
dat de verhuring voor een onbepaalde 
duur werd aangegaan. (Burg. Wetb., arti
kelen 1319 en 1320.) 

18 November 1948. 566 

17. - Bu.rgerlifke zal~en. - Aan de 
nlcten ve1·schnldigcle tm?tw. ~ Alcte van 
temtitvoedegging vnn een geTechtelijlce 
besUss·ing. - Vonn·is clat ctan cle alcte een 
cknagwifclte r1eett wellce cloo1· zifn cl?tide
Hjlce en 1tdtclrnlc7ceUjlce tennen worclt te
gengespro1cen. - SchencUng vnn cle ann 
cle nkten ve·rschnlcz.igcle tro·uw. ~ Schendt 
de aan cle alden verschuldigde trouw, het. 
vonnis clat aan een akte van tenuitvoer· 
legging van een gerechtelijke beslissing 
een draagwijdte geeft clie door cle duide
lijke en uitdrukkelijke termen van cleze 
akte · wordt tegengesproken. 

16 December 1948. 641 

18. - Ann cle alcten veTsch?tlcligclc 
tro?tw. - B?trgedijlce zalcen. - A.1-rest 
clnt cle vaststellingen van een au.thentieke 
akte tegensp1·eelct. ~ Schencling van de 
ann cleze etlcte ve1·sclmlcligcle t·rO?I·W. ·
Schendt de aan een authentieke akte 
verschuldigcle trouw, llet arrest dat de 
vaststellingen er van teg·enspreekt. (Burg. 
Wetb., artt. 1319 en 1320.) 

23 December 1948. 661 

BEZIT. 

· Vedo1·en znak. - Overeenkoms.t. 
Zaalc awn cle eigenaa·r tegen zijn wil ant
nomen, zonrle1· flat men lean te weten leo
men wnt e1· mecle gebe?wcl is. ~ Ge-wone 
betelcenis. ~ Door te beslissen clat de in 
een contract gebruikte termen << verloren 
zaak >>, in hun gewone betekenis genomen, 
betekenen een zaak aan {le eigenaar te
gen zijn wil ontnomen, aan zijn domein 
onttrokken, zonder dat men kan te weten 
komen wat er mede gebeurd is, miskent 
de rechter over cle grond cle gewone be
tekenis niet van die termen. 

13 Mei 1948. 276 

BINDENDE BEOOR.DELING 
DOO~ DE R.ECHTER. OVER. 
DE GIR.OND. 

1. - Stratzalcen. - V erhoo1· van getui
gen. ~ Gepastheicl~ - So?tvet'eine beo01·
cleling cloo·r de 1·echter in hager beroep. -
De rechter in hoger beroep beoordeelt 
souverein of er reden is om tot verhoor 
van getuigen over te gaan. 

19 J anuari 1948. 30 
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2. - Zalcen van ·rechtstreelcse belasti.n-
1/en. - Regelmat-ige boelchouding. - Ar-
1·est vaststenende dat de door de belasting
plichUge voorrJelegde docmnenten geen ?"C
gelmatige bGelchoucUn.rJ ttitmalcen en geen 
bewijslc?·achUge doc·nmenten zijn van aanl 
om het bedntg van de winsten te bepalen. 
- Smtve?·eine beoonleling. - De rechter 
over de grond beoordeelt souverein of de 
door de belastingplichtige voorgelegrle 
documenten een reg·elmatige boekhouding 
uitmaken en bewijskrachtige documenten 
zijn van aard om het bedrag van de win-
sten te bepalen. · 

27 Januari 1948. 56 

3. - Zalcen van rechtst·reelcse belast-in
gen. ~ Vastste!Ung dat een onroe·rend 
g-oed nodi{! is tot de 1f.itoefening va:n een 
openbare e?·edienst of tot de goede we?·
lving van een onde?·wi:is- of lieflladigheids
weTlc. - Feitelijlce vaststelling. - Son
vere·ine vaststelU.ng. - Berust in feite en 
is, dienvolgens, souverein, de vaststelling 
door de rechter over de grond dat een 
onroerend goecl noclig is om de uitoefeniug 
yan een openbare ereclienst of de goecle 
werking van een onderwijs- of liefdadig
hetc1swerk te verzekeren. (Wetten betref
fende cle inkomstenbelastingen, samen
.geschakeld de 3 Juni 1941, art. 4, § 3.) 

10 Februari 1948. 83 

4. - Rechtbanlcen. - St·rafzalcen. 
Bevoegdheid van de ?"Cchtsrnacht van wi:i
zen om vast te stellen wellce de feUen zijn 
die het onderzoeksgerecht cle bedoeUny 
gehacl heeft bij ha.ar aanhangig te malcen. 
- De correctionele rechtbank en het hof 
van beroep stellen souverein vast, indien 
zij met de bewoordingen van de beschik
king van verwijzing . niet strijdig zijn, 
welke de feiten zijn die de raadkamer de 
bedoeling heeft gehad bij de rechtsmacht 
van wijzen aanhangig te maken. 

8 Maart 1948. 138 

·s. - Hoofdwegen. He?·stellingswe?·-
lcen. ~ V aststelling dat deze wm·lcen tt.it
yevoerd werden om het httis ·in bewoon.
bare staat te behonden en geen ve?·bete
?"ingswe?"lcen ttUmalcen. - Beslissin_q dat 
zij in de catego·r·ie vallen vctn cle instand
houdings- of onderhondswerlcen. - Feite
lijlce smtvereine beslissiny. - Door vast 
te stellen dat herstellingswerken uitge
voerd werden om een huis in bewoonbare 
staat te bewaren en geen verbeterings
werken uitmaken, beslist de rechter over 
de grond souverein, in feite, dat deze 
herstellingswerken in de categorie vallen 
van de werken tot instandhouding o;f on
derhoud, die zonder voorafgaande machti
ging kunnen uitgevoerd worden aan · ge
bouwen gelegen langs hoofdwegen. 

W Maart 1948. 156 

·6. - Zalcen van ~-echtst?·eelcse belastin
gen. ~ Verminlle?"'ing van cle g'I"Onclbelas
ting. - Uitzo~tderlijlce en vctn de eigenaa1· 
onafhanlcelijlce omstancligheden die het 
wi.nstgevencl ve1·mogen van een on1·oerencl 
yoed venninderd hebben. - De rechter 
over de grond beoorcleelt souverein of de 
verminclering van het winstgevend ver
mogen van een onroerencl goed aan uitzon
clerlijke en van de wil van de eigenaar 
onafhankelijke omstancligheclen te wij
ten is. 

22 :Maart 1948. 171 

7. - Straf ·in ve?·hottd-i-ng tot de zwaarte 
va:n het misd?"ijf. ~ Sottve-reine beoorde
l-ing binnen de door de wet gestelde yren
zen. - De rechter over de grond bepaalt 
souverein, binnen de door de wet gestelde 
grenzen, de straf die in verhouding is tot 
cle zwaarte van het vaststaand verklaarcl 
misdrijf. 

13 A1)ril 1948. 207 

·8. - Bewijs. ~ Stmfznlcen. ~ Geval 
~vaa.rin de wet geen bijzonller bewijsm'ill
llel voo1·sclwijft. - In strafzaken, behou
dens het geval waarin de wet een bijzon
der bewijsmiddel oplegt, oordeelt de rech
ter vrij volgens zijn geweten over de be
wijswaarde van de v66r hem aangevoerde 
elementen. 

13 April 1948. · 211 

9. - B1trge?'lijlce rechtspleginy. ~ rJe
tttigenve?·hoo·r. - Verlenging. - Smwe-
1"eine beoo·rdel·vng. ~ De rechter over de 
grond beoordeelt souverein of een getuigen
verhoor moet verlengd worden. (Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, artt. 255 
en 279.) 

15 April 1948. 218 

10. - Annvnta.Q om ttitste/.. - Venoe1·
ping. - So1tve1·e·ine beslissin.Q. ~ De rech
ter over de grond beslist souverein dat er 
geen reden is om een aanvraag om uitstel 
in te willigen die gesteund is op cle in een 
andere zaak bevolen inobservatiestelling 
van beklaagde. 

19 April 1948. 228 

11. - Dottanen en accijnzen. Htds-
zoelciny. - Toestemming van lle b<:woner. 
- Beoordeling van lle 1·echte1· die de 
mate?·if!le vaststellingen van het p?·oces
ve1·ba.al niet tegensp1·eelct. - Sonvere·ine 
beoordeling. - In zaken van inbreuken 
op de wetten op de douanen en accijnzen, 
beoordeelt cle rechter over de grond sou
verein, mits hij de materiele vaststellin
gen van cle opstellers van het proces-ver
baal niet miskent, . of de bewoner van het 
onroerend goed zijn toestemQling tot een 
huiszoeking gegeven heeft. 

24 Mei 1948. 289 
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J 
12. - Str"afzak-en. - Bet'icht'ing van 

rUejstal met ve1·zwarenrle om·stanrUghe
rlen. ~ Door rle rechte1· ove1· rle gronrl at
gele·irl tti.t het voo1·onrle1·zoelc en het onrle1·
zoelc ter terechtz-itting. - SottveTe·ine be
oonleling. - De rechter over de grond 
beoordeelt souverein of de elementen van 
het vooronderzoek en van het onderzoek 
ter terechtzitting de schuld bewijzen van 
een persoon die van cliefstal met verzwa
rende omstandigheden beticht worclt. 

24 ~1ei 1948. 293 

13. - St!'afzctlven. ~ M'il·itwi·r gerechts
hof. - Verhoo1· van een gettt·ige. - Ge
sch-ilcthe·irl. ~ Het militair gerechtshof 
beoordeelt souverein of er reden is 0111 
een g·etuig·e te horen. 

7 Juni 1948. 314 

14. - Stntfznlcen. - Ve1·hoo·r V((;n ge
twigen. - Gesch'ik-theirl. - So·uvere·ine 
beoonlel-inq. - De rechter over de grond 
beoorcleelt souverein of er reden is om 
tot verhoor van getuigen over te gaan. 

7 .Tuni 1948. 317 

15. - BwrgerUjlce znlcen. ~ Regel-inq 
vnn de 1·echtstoestanrl vrm het pe·rsoneel 
van rle N at'ionale jJ![ nntschnpp·ij cle1· Bel
g·ische Spoorweqen. - Rechter over rle 
gronrl cl·ie een berling vnn rUt stntntt.t ver
lclcuwt. - Inte1·p1·etnt'ie met mrlenen om
Tcleerl en verenigbnn1· met rle terrnen vwn 
clit strttu .. nt. ~ SottveTeine inteTpretrtUe. 
- Is souvereiri, de door de rechter over 
de grond gegeven gemotiveerde verklaring 
van een becling van het statuut van het 
personeel van de N ationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen, door de 
bij .cle wet van 23 Juli 1926 voorziene pari
taire commissie vastgesteld, wanneer cleze 
interpretatie niet met de termerr van clit 
becling strijclig is. 1 

2 Juli 1948. 366 

16. - St-rnjznken. - N-nt vnn een lles
JC/nnrlig oncleTzoelv. ,__ De strafrechter be
oorcleelt souverein of het nuttig is een cles
kunclig onderzoek te bevelen. 

5 .Tuli 1948. 382 

1'7. - Rechten van cle venlerl-ig·ing. -
jJ![il-itn·im stTa,frechtspleg'ing. - Gee·n ·inbe
tichtingsteUing. - Drtgvaanling v66-i' rle 
lc-rijgs·mnrl. - Rechte-r over rle gronrl rUe 
wijst op fe-iten waarnit hij njte·irlt rlnt rle 
rechten vnn rle verrlerl-i,qing geeeTb·iecUgrl 
werrlen. ~ Sonvereine beoonleling. - Is 
in feite en wordt souverein beoorcleelcl 
door de rechter over de grand, de vraag 
of de rechter van de verdecliging van be
klaagde geerbiedigcl werden, hoewel hij 
vD6r het militair gerecht geroepen werd 
door een dagvaarding, zoncler vooraf in 
betichting te zijn gestelcl volgens de vor
men voorgeschreven bij artikel 83 van 

het W etboek van strafrechtspleging voor 
het leger te laude van 20 Juli 1814. 

13 Juli 1948. 392 

18. - Bt·mfznl.:en. - Wna.nle vnn cle 
bew·ijsg·ronclen. - Gesch-ilctheicl van oncler
zoel;;sve1T'icht-i.ngen. - De rechter over de· 
grond beoordeelt souverein de waarde van 
de voorgebrachte bewijsgronden en de ge
pastheid vm:l aanyullende onderzoeksver
richtingen. 

2\J Juli 1948. 398 

19. - B·urgerlijkc znken. - Gemot-i
vee-rcle ·inte·rlJretctt-ie vwn een a.Tcte. - Geen 
stri.frUgheirl met rle ter-men vrtn rle alcte. 
- So·nve·re·ine beoonlel-ing. -Is souverein, 
de interpretatie die de rechter over de
groncl van een akte geeft, door ze te 1110-
tiveren zonder in strijd te komen met de 
termen van cleze akte. 

16 September 1948. 422 

20. - Btmjznlcen. - B·u.r,qerl-ijlce vot·
rle-ring. ~ Oorza.Tcel-ijlc ve1·bnnrl t1tssen het 
m·isrlrijf en cle schnrle. - De rechter over 
cle grand beoorcleelt souverein het oorza
kelijk verband tussen het misdrijf en de 
door cle burgerlijke partij gel eden scha
den. 

11 October 1948. 48~ 

21. - Btrnjza.Tcen. - Btt;rgerlijlce vor
cle'l'inu. - Deel vnn rle ve1·nnt~ooonlelijk
he·irl ten lnste Tcornencl respect-ievelij Tc vnn 
7Jeklcutyrle en ·van het slrtchtojje·r. - De 
rechter over cle grond, die een font weer
houclt ten laste van het slachtoffer van 
een verkeersongeval, bepaalt souverein de
maat waarin beklaagde en het slachtoffer 
de ver:mtwoordelijkheicl {lragen van de 
door clit laatste geleclen schade. 

11 October 1948. 481 

22. - Bt·mfza.lcen. - 111-ilitrd-r gerechts
hof. ~ Toevoeging van rlocmnenten bif 
het closs·ie·r en verhoo1· van getttigen. -
Gesch-ilc.tlwi1l. - Het militair gerechtshof 
beoordeelt souverein of documenten, waar
vnn de toevoeging bij het dossier ge
vrangcl wordt, nuttig zijn voor de open
baring van cle waarheid en of er reden is 
0m getuigen te horen. 

11 October 1948. 483 

23. - Znken va.n 1·echtstreelcse belas
tin[len. ~ Gmnrlbelnst-ing. - Vnststell-inq 
clnt een onmerenrl goerl norlig is voor rle 
goelle wcrkinq van een onclenvijsinr·ich
tin,q. - Feitel-i.ilve vnststell-ing. - Bou
ve·re-ine vnststelUng. - Is van feitelijke 
anrcl en is, bijgevolg, souverein de vnst
stelling door de rechter over de grond dat 
een onroerend goetl of een deel van een 
onroerend · goed notlig is om cle goede 
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werking te verzekeren van een onderwijs
inri ell ting. 

19 October 1948. 502 

24. - Zalcen van ~-echtst?"eclcse bela,s
Ungen. - Gmndbelasl'ing. - VaststelUng 
dat een onmerend goed nocUg is voo1· de 
IJOecle werking van een ondenoijsinrich
f'ing. - Ji'eUeUjlce vaststelling. - SO'!WC-
1"e'ine vaststelUng. -Is van feitelijke aard 
,en is, bijgevolg, souverein, de vaststelling 
door de recllter over de grond dat een on
roerend goed of deel van onroerend goed 
nodig is om de goede werking van een on
derwijsinricllting te verzekeren. 
~Oct~~~~- ~ 

25. - Zaken vwn 1·echtst,reelcse belas
tingen. - Vnststellin_q clat een onmerencl 
goecl nocUg is voor het ondeno,ijs. - Ji'ei
telijke V(f,Ststelling. - Souve1·e,ine V(f,Sf
stelling. - Is van feitelijke aard en is, 
bijgevolg, sonverein cle vaststelling <loor 
de rechter over de grond dat een onroe
Tend goed nodig is voor llet onderwijs. 

19 October 1948. 506 

26. - One,igenlijlc misdrijf. - Bedmg 
vwn de vet·_qoedende 'interesten. - Sonve
re,in door cle rechter ove'r de g'rond ge
sch(f,t. - De rechter over de grond scllat 
souverein het bedrag van de door de da
der van een oneigenlijk misdrijf verscllul
-{ligde vergoedende interesten wegens uit
stel van de vergoeding van de oorspron
kelijke schade. 

4 November 1948. 531 

27. - Zctlcen van rechtstreekse belas
Un,qen. - Best(f,(f,n en (f,(f,1"d vcm de werk
;m(f,mlwid vwn de vennoten in een pet·so
nenvennootsch((,tJ met bepedcte a(f,nspnt
keUjlclwicl. - De rechter over de grond 
beoordeelt sonverein in feite llet bestaan 
t>n de aard van cle werkzaamheid van een 
vennoot in een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. ' 

9 November 1948. 541 

2,8. - Vet·eniging zonder winstgevencl 
cloel. - Winstbej(f,g. - De rechter over de 
grond beoordeelt souverein of de door een 
vereniging zonder winstgeven<l doel uit
g·evoerde verrichtingen al dan niet uit 
winstbejag verwezenlijkt werden. 

9 November 1948. 543 

, :29. - Rechter ove'r cle grana een be
rUng van een schrijtelijlce hmwove?·een
komst ve,rlcl(f,t·ende. - Verklat·ing veren,ig
baar met cle te,rmen V(f,n het beding. -
So~tvere,ine interp,retatie. - Is souverein, 
de door de rechter over de grond aan het 
beding van een schriftelijke huurovereen
komst gegeven interpretatie, wanneer zij 

niet met de termen van dit heeling strij
dig is. 

12 November 1948. 546. 

30. - Wet·lceUjlce lcoopM(f,cht vam de 
fmnlc. - Is souverein, de vaststelling 
door de rechter over de grond dat, bij 
vergelijking met de toestand op 1 lVIei 
1940, de Belgische frank, in Decem
ber 1944, een w aardevermindering onder
gaan had wat zijn werkelijke koopkracht 
betreft. 

12 November 1948. 546 

31. - Stmjzaken. - Geval waa!"in de 
wet geen bijzonllet· bew'ijstniddel oplegt. 
- Bewijslcmcht vnn cle get~tigenissen. -
Souve,re,ine beoonlelin,q lloo1· rZe 1·echter 
ove'r cle gmncl. - In strafzaken, wanneer 
de wet geen bijzonder bewijsmidclel op- I 
legt, beoorcleelt de rechter over de grond 
souverein volgens zijn geweten de bewijs
kracht van de afgenomen getuigenissen. 

22 November 1948. 572 

32. - Misclaclen en wanbecl?·,ijven te
uen cle 1dtwencUge ve'iligheicl vnn cle staat. 
- Ji'eiten clie het 'in cle hancl werlcen van 
's V'ijnncls politick of plannen nitmalcen. 
- Sou,1>e1·eine beoonlel!ing clam· cle 1·echteT 
O'VC'I" ae gmncl. - Pet·lcen. - De rechter 
over de grond beoorcleelt souverein of 
hanclelingen het feit uitmaken van « het 
dienen van 's vijands politiek of plan
nen ll, van zodra hij de gewone betekenis 
van deze termen niet miskent. 

13 December 1948. 624 

33. - ZaJcen van ~-echtstreelcse belas
Ungen. - Besl'iss'ing clat de reserves van 
een vennootschnp oncleT gemeenschappe
lij ke nnatn niet in lle becl?"i,ifsbelasting 
lielast/Jactr zi,in in hoojcle vnn cle we1·lcencle 
vennoten. - Beslissing die niet in feite 
berust. - BesUssing clie niet tot cle so~t
vet·C'ine beoorcleling vnn cle 1·echter over 
lle gmncl behooTt. - Bet arrest dat be
slist, zowel op, grond van de juridische 
natuur van een vennootschap als op grond 
van de beweercle onbeschikbaarheid van 
haar reserves, dat de reserves van deze 
zogenaamde vennootschap, onder gemeen
schappelijke naam en << Landbouwkan
t?or ll betiteld, niet aan de bedrijfsbelas
tmg onclerworpen zijn in hoofde van de 
werkende vennoten, doet geen uitspraak 
il_l feit~ en, bijgevolg, behoort zijn beslis
smg met tot cle souvereine beoordeling 
van de rechter over de grond. 

14 December 1948. 633 

BOSSEN EN WOUDEN. 

BtwgerUjlce vo1·det'itng wegens een feit, 
mnschTeven a,ls ntisclri,if d001' het Boswet-
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boelc en gepleegcl in een bas onderworpe·11 
aan het bosbeheer. - Ingesteld buiten 
elke 1Jitblie7ce vonlerin.g. - Kan 1viet door 
het openbaa1" ministe1·ie ingesteld worden. 
- Het openbaar ministerie is niet be
voegd om afzonderlijk, 't is te zeggen bui
ten elke publieke vordering, de burger-

lijke vordering in te stellen tot vergoe
ding van een schade veroorzaakt door een 
feit als misclrijf omschreven door het 
Boswetboek en gepleegd in een aan het 
bosbeheer onderworpen bos. 

4 October 1948. 452 

D 

DAAD VAN KOOPHANDEL. 

1 ~- Ove-reenkomst ho·zulende overdracht 
van een handelsfonds en verh1wing van het 
on1·oerend goecl waa.rin de handel gedre
ven wordt. - VeTbintenissen die ttit de 
verhwring voortvloeien. - OonHnereiele 
aa,nl. - Deelt de commerci<ele aard van 
de overdracht van een handelsfonds, 
waarvan zij een van de bestanddelen uit
maakt, de huur - terzelfdertijcl toege
staan - van het onroerend goed waarin 
deze handel gedreven worclt. Daaruit volgt 
dat cle verbintenissen, die nit deze huur 
voortvloeien, commercieel zijn. 

16 September 1948. 420 

2. - l'Vinsten en baten die er·uit voO?·t
vloeien, veTwezenUjkt 1tit winstbejag. -
Het behoort tot het wezen van elk han
delsbeclrijf dat de winsten en baten die 
het verwezenlijkt heeft, het werden nit 
winstbejag. 

9 November 1948. M3 

DAGVAARDING. 

Hanclelsvennootsclwp in, ve1·ejjening. -
.Exploot gelcUrt 011 de maatschappeUjlce 
zetel betelven.cl. - Moet niet afgelevenl 
wonle11 aan de personen die cle' macht 
hebben mn cle ven;nootschap in ve1·ejjening 
te vertegen.tvooHligen. - Een handelsven
nootschap in vereffening wordt geldig ge
dagvaard op haar maatschappelijke zetel, 
zonder dat het exploot moet worden afge
leverd aan de personen die de macht heb
ben om haar te vertegenwoordigen. (Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, arti-
kel 69, 6°.) · 

8 Januari 1948. 16 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

1. - Misdrijf clat niet het minst aan 
de betiehte lean toegeschreven worden. -

Kwn geen a.anle·icling geven tot veToonle
l-i11(J van deze lacttste. - In zaken van 
inbreuken op de wetten betreffende de 
douanen en accijnzen, evenals in alle an
dere strafzaken, kan niemand veroorcleeld 
worden wegens een feit dat hem niet het 
minst kan toegeschreven worden. 

22 Maart 1948. 169 

2. - B-u1·ge1·Ujlce vonlm·ing tot betaling 
van cle 1·echten ve·rschttlcUgcl wegens ge
brelc aan verton-ing van tabctlc. - Geb1"elr. 
aan v<Wtonring flat aan cle pmclucent niet 
lean toegesch1·even wonlen. - Accijns-
1·echt niet ten laste lco-rnencle vaqt de pr·o
clttcent. - De burgerlijke vordering tot 
betaling van het wegens gebrek aan ver
toning van tabak verschuldigd accijns
recht, is ongegrond ten opzichte van de 
producent aan wie het gebrek aan verto
ning niet het minst kan toegeschreven 
worden. 

22 Maart 1948. 169 

3. - GeestTijlce d1·anken. - Proces
verbaal va.n de agenten vwt de acci.inzen 
cle a•anwezigheid vaststellende in een slij
te1··ij van een fl,es, een geestr·ijlce clranlc 
bevatterule. - Vrijsp1·aalc h·ieTop gesteuna 
clat cle fe#en door· het onrlemoek niet be
wezen wenlen. - Schenfling van het aw~ 
het proces-ver·baal veTsclHtlrligcl geloof. -
Schendt het geloof verschuldigd aan het 
proces-verbaal van de ag·enten van de ac
cijnzen, dat de aanwezigheid vaststelt in 
een slijterij van ter plaatse te verbruiken 
drunken, van een fles, een geestrijke 
drank bevattende, het arrest dat de slijter 
vrijspreekt om de reden dat de feiten 
door het onderzoek niet bewezen werden. 
(Wet van 29 Augustus 1919 betreffende het 
regime van de alcohol, art. 10, en wet van 
26 Augustus 1822, art. 239.) 

31 Mei 1948. 299 

4. - Bewe1·1cte tabak. - Aeeijns1·eeht 
doo·r de tabrikant ·versch·ztldigd. - Tabak 
lateT gestolen. - Geen vr-ijstelling dooT 
de uUvom·ende maeht toegestaan. - F'a
brikwtt gehouden to-t beta-ling vw~ het 
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reoht. - Het accijnsrecht wettelijk ver
schuldigd zijnde wanneer de tabak ver
vaardigd is, blijft de tabaksfabrikant tot 
betaling van clit recht gehouden, zelfs in
dien de bewerkte tabak later door een 
derde bedrieglijk wordt weggenomen ; bet 
is slechts anders indien hem vrijstelling 
van het recht door de uitvoerende macht 
wordt toegestaan. (Algemene. wet -i•an 
26 Augustus. 1822, art. 282; wet van 
23 Juni 1938, artt. 1 en 4; kon. besl. nr 45 
van 28 September 1939.) 

10 Juni 1948. 317 

5. - Geest1"ijke d1·anlcen. Inln·eu.lc 
op .de wet op het 1·egime van de alcohol. 
- Regelrnatig tn·oces-ve-rbnal. - A1·rest 
va;n vrijsp-raak. - Mate1·UJle vaststelling 
van de stelle1·s van het tJrooes-verba.al 
verworpen. - Geen tegenbewijs. - On
wettelijk arrest. - Is onwettelijk, het ar- · 
rest dat de verdachte van een inbreuk op 
artikel 2 van de wet van 29 Augustus 1919 
betreffende het regime van de alcohol 
vrijspreekt, door een materHHe vaststel
ling te verwerpen gedaan door de stellers 
van het proces-verbaal en vermeld in een 
·regelmatig proces-verba!/-1, zonder op bet 
bestaan van het tegenbewijs te wijzen. 
(Wet van 26 Augustus 1822, art. 239; wet 
van 29 Augustus 1919, art. 10.) 

14 Juni 1!!48. 330 

6.- Geestrijlce dranken.- Regime van 
de alcohol. - Inb?"eulcen. - Agenten van 
de ove1·heid die :zonrler bevel in een 1J1'i
vate plaats binnengaan. - Ten einde e·r 
het besta•a1~ vast te stellen vnn een ge
heime stoke1·ij of een inlwe~tlc op cle ~vet 
van 29 A~tgnsttts 1919. - Bepaling vctn 
artilcel "/, § 2, van het besl1tit-wet van 
22 Jan·tta-ri 1946 bet1·ejjende de bete~tgel-ing 
van de inb1·e~tlcen OJJ cle 1·eglernentering 
bet-reffencle cle bevoon·a.ding van het lanrl. 
- Laat geen cle1·gelijlre h!t·is:zoelcingen toe. 
- De bepaling van artikel 7, § 2, van bet 
besluit-wet van 22 Januari 1945 betref
fende de beteugeling van de inbreuken op 
de reglementering betreffende de bevoor
rading van het land, naar luid waarvan 
de agenten bedoeld bij artikel 6 van zelfde 
besluit-wet in de vervulling van hun op
dracht, te allen tijde in zekere plaatsen 
mogen binnengaan, betreft de door bet 
besluit-wet aan deze agenten toevertrouw
de opdracht; zij machtigt dus deze agen
ten niet om, zonder bevel, in de woon
plaats van een burger binnen te gaait, met 
de bedoeling er het bestaan vast te stellen 
van een geheime stokerij of een inbreuk 
op de wet va;n 29 Augustus 1919 op het 
regime van de alcohol. 

4 October 19~8. 457 

7. - Fisoaal 1·egime van cle tabak. -
Besluit v·an 30 November 191,0. - Niet 

nietig ve-rlclaard doo1· de besluit-wetten 
van 1 en 6 Mei 194lf. - Het besluit van 
30 November 1940 betrekking hebbend· op 
het fiscaal regime van de tabak, genomen 
door de secretaris-generaal van het Minis
terie van finanden krachtens artikel 2 
van de wet van 23 Juni 1938 en artikel 5 
van de wet van 10 Mei 1940, werd niet 
nietig verklaard door de besluit-wetten 
van 1 en 5 Mei :j-944. 

25 October 1948. 521 

8. - Gelwirne stolce1·ij. - Straj, die de 
dader t1·ejt,. toepasselijlc op ellce deelne-
1JW1', - In zaken van douanen en accijn
zen, onder meer wat het misdrijf betreft 
van exploitatie van een geheime stokerij, 
is clegene die, als belanghebbende, op 
enige wijze deelneemt aan een feit van 
wetsontduiking, onderhevig van de tegen 
de daders gestelde straffen. (Wet van 
15 Ap;riJ18il6, a~t. 132.) 

6 December 1948. 612 

9. - Geestrijlce dranlcen. - Wet op 
het t·egirne van de alcohol. - Misd1·ijj ge
pleegd in een regelmat'ig geopenrle slijte-
1"ij van ter plaatse te ve1'br-uilcen. d1'anlcen. 
- V e-rbod tot exploitatie van een slijte-rij 
ged!t-rende t~vee maanden en aanplalclcing 
van het a'rrest. - Toepassingsvom·waa1·
clen 'Pan de:ze straffen. - Wanneer een in
brenk op de wet op het regime van de 
alcohol gepleegd wordt in een onroerend 
goecl, dat de zetel is van een regelmatig 
geopende en door de veroordeelde geex
ploiteerde of opengehouden slijterij van 
ter plaatse te verbruiken dranken, kun
nen de bijkomende straffen . van verbod 
tot exploitatie van de slijterij gedurende 
twee maanden en van gelijktijdige aan
plakking van de beslissing van veroorde
ling slechts uitgesproken worden in geval 
van tweede herhaling of van latere her
haling. (Besl.-wet van 14 November 1939, 
art. 2.) 

13 December 1948. 629 

10. - Hoofdgevan.genisstra.j die ten ge
volge van ae amnest'ie n4et mee-r lean uit
geszJ1'o•lcen wo-rden. - Bevoegdheid van de 
oorreot'ionele ·reohtba.nk wat bet1·ett de 
ve·roonleling tot de gelclboete en tot beta
Ung van de geslolcen 1·echten. - In zaken 
van inbreuken op de wetten betreffende 
de douanen en accijnzen, is de correctio
nele rechtbank aileen bevoegd om te ver
oordelen tot de geldboete en tot betaling 
van de gesloken rechten, zelfs wanneer de 
hoofdgevangenisstraf ten gevolge van de 
amnestie niet meer kan uitgesproken wor
den. (Wet van 26 Augustus 1822, artt. 247, 
248 en 249; wet van 6 April 1843, art. 29; 
besl.-wet van 20 September 1945, art. 4.) 

27 December 1948. 665 
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EET- EN 
B:RUIKEN 
VAN). 

KOOPW A~EN (MIS
IN DE HANDEL 

1. - Onwettige slachting. - Beslt~it
wet vnn 28 F'eb1'u.n1··i 191/'1. - Vereisten 
voor fle toepassing ·van een gelclboete. -
Ret misc1rijt van onwettig-e slachting 
WOl'{lt, afg-ezien van de g-evangenisstraf, 
slechts met een g-elclboete gestraft, indien 
de clader uit winstbejag g-ehancleld heeft 
en, OD het ogenblik van het misc1rijf, de 
meester was van het g-eslachte dier. (Be
sluit-wet van 28 Februari 1947, artt. 1 
en 2.) 

19 Januari 1948. 31 

2. - Minister·ieel besltt'it flat afMl· een 
veehanflelnfw z·ijn vergttnning ontneernt. 
- Dma.[Jwijflte. - Ret besluit, waarbij 
de bevoeg-de minister, handelen{le ter uit
voering van artikel 3 van het besluit-wet 
van 22 J.anuari 1945, aan een veehancle
laar zijn verg-unning ontneemt, heeft 
nooc1zakelijk tot voorwerD, deze laatste 
de handel te verbieclen waarvoor deze ver
.gunning vereist is. 

29 SeDtember 1948. 446 

3. - Onwettige slachting van een 
ntnfl. - Vom·wfu~nlen tot toepnssing van 
.een gehlboete. - OD de vervolg-ing weg-ens 
onwettig-e slachting van een rund, kan be
klaag-de, .afg-ezien van de g-evang-enisstraf, 
niet tot een geldboete veroorcleelcl worden, 
inclien niet bewezen is dat hij uit winst
bejag- g-ehandeld heeft. 

4 October 1948. 460 

4. -- 1·Vijnen. - Benwnvin.gen Vftn· oo1·
SJJ1'0ng. - Toelcenn,ing f~wn. wi.inen cUe er 
geen 1·eeht op hebben. - Bezo1·gclhe·ifl om 
een verw((Jrring to vennijden en niet om 
er ee11 te cloen ontstaan. - Gem& 1nisflrijj. 
- Ret feit aan wijnen benamingen van 
Qorsl)rDng- te g-even waaroD zij geen recht 
hebben, maakt geen misdrijf uit wanneer 
de ag-ent alleen de bezorgclheid heeft g-e
hacl om een verwarring te vermijden en 
niet om er een te cloen ontstaan. (Kon. 
besl. nr 58 van 20 December 1934, artt. 6 
en 8.) 

6 December 1948. ti10 

EPURATIE 
T:ROUW. 

INZAKE BURGE~-

1. - Besl·tdt-wet van 19 Septembe1· 1945, 
arti7Gel "1. - StrM1'echtban7cen bij wie 

E 

cuwvhwn,q·1:g is gemna1Gt een. feit clrot, infl·ien 
het bewezen is, slechts een inb1'et~7G op ae 
wet VfMl 22 Mawrt 1940 ~titmaakt. - Ont
slr~g van rechtsvervolging. - 01&bevoegcl
hei(l mn het venx~l uit te szn·eken. van ae 
1·echte·n becloelrl b·ij curUkel 123sexies van 
het Strf![wetboek.- De strafrechtbanken, 
bij wie aanhangig is gemaakt een feit dat, 
imlien het bewezen is, slechts een in
brenk OD de wet van 22 Maart 1940 betref
fende de verdec1iging van de nationale 
instellingen kan uitmaken, zijn zoncler be
v.oeg-{llleid, wanneer zij vrijspraak verle
nen, om ten laste van beklaagcle het 
verval van de rechten becloeld bij arti
kel 123sex'ies van llet Strafwetboek uit te 
spreken. (Besluit-wet van 19 September 
1ll'45, artt. 2, 3 en 7.) 

24 ~Iei 1948. 292 

2. -Beslu'it-wet van 19 Septembe1·1945. 
- Arrest vft-ststeUen.cle clat eise1· leicler en 
·werkencl licl geweest i-s v·cM~ het « Ylann~s 
Na,t·ionM~l Yerboncl ll V(tnnj e·infle 1940 tot 
eioncle 1942. - Yaststelling flat eise1· zijn 
toet·recUng bellmulen. heeft na 1 J nmta1·i 
1942. - Het arrest dat vaststelt clat eiser 
leider en werkencl lid geweest is van het 
<< Vlaams Nationaal Verboncl ll vanaf eimle 
1940 tot einde 1942, stelt alclus zonder dub
belzilmig-heid vast dat eiser zijn toetre
{ling- tot die l)artij behouden heeft n.a 
1 .Januari 1942. (Besl.-wet van 19 SeDtem
ber 1945, · artt. 2, 2°, en 11, litt. b.) 

2'1 Mei 1948. 292 

3. - Beslwit-wet van 19 SetJtembe1' 1945. 
- Pe1·soon verclaoht van inb1·e~tk 011 hooffl
st,ulc II vnn titel I van 7JOe7c II van het 
Strnjwetboek. - A·n'Cst van vrifSIJ1'aa7G 
cloo1· het mi-litwi1· gm·echtshof. - Militai1' 
gerechtshof geen toepassing malwnrle 011 
belclct.c~gcle vctn. artilcelen 2 en 3 Vftn. het 
beslttit-wet. - Latm·e inschrijvi1w, we
gens zelfcle feit, (loor cle lw·i.igsa~~d'itetw 
op cle lf,jst voo1·zien bij a~·Wce/, 4. - On
wettelijke in.sc7Wijvi.nf1. - Wanneer het 
militair gerechtshof, dat een persoon, VN'

-clacht van inbreuk op hoofclstuk II van 
titel I van boek II van het Strafwetboek, 
om een andere reden dan de verjaring van 
de DUblieke vordering vrijspreekt, niet ge
oordeekl heeft op beklaag-de toepassing- te 
moeten maken van .artikelen 2 en 3 van 
het besluit-wet van 19 SeDtember 1945, be
hoort het de krijg-sauditeur niet meer be
klaag-de, wegens het feit dat tot het ar
rest van vrijspraak aanleicling heeft gege
ven, in te schrijven OD de lijst voorzien 
bij artikel 4 van clit besluit-wet. 

5 Juli 1948. 372 
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4. - Rechtsplerrin,q na. ve?'b?'elcin,q. -
Toepassin,q vm1r de ?'e,qelen van de ?'echts
ple,qin,q in btt?·,qm·li.ilce zalcen. - .<1rrest 
van verbreldn,q clat de voorzienin,q van de 
op de lijst behouden pm·soon. in,qewilli,qd 
heeft. - Niet betelcend aan de advoca.a.t 
bij het Hot vm1. ver·brelcin,q die voor hem 
was op(Jetreden. - Nieti,qheid von het aT
rest ,qewezen floor het ?'echtscolle,qe van 
verwi,izin(J. - De voorziening in verbre
king tegen een arrest uitspraak doende 
in zaken van epuratie inzake burgertrouw, 
wo-rdt beheerst door de regelen vastge· 
steld voor de voorzieningen in burgerlijke 
zaken, behalve wnt cle termijnen betreft. 
Daaruit vloeit voort dat, na verbreking 
op voorziening van de OJ) de lijst behouden 
persoon, de procureur-generaal bij het 
rechtscollege, naar hetwelk de zaak werd 
verwezen, slechts dagvaarcling mag geven 
tot verschijning v66r hetzelfde, wanneer 
het arrest van verbreking vooraf betekencl 
werd aan de advocaat bij het Hof van 
verbreking die voor eiser optrad. (Besl.
wet van 19 SeDtember 1945, art. 6, al. 5 ; 
besl. van de Prins SmiYerein van 15 Maart 
1815, art. 60; reglement van 28 Juni 1738, 
ne deel, titel XIII, art. 9.) 

l3 Juli 1948. 3S4 

5.- Beslttit-wet 1)(tn 19 September 19-'f.S, 
artilcel 2, .5°. - V er·,qoeclingen 1:e1'leenrl 
door ae vijanrl of rloor de.?Oes wssenlcomst 
lcmchtens de Dttitse veronleningen. van 
6 September 1940. - BfwaUng van toepas
s·in(J op de veT,qoedin(Jen ver·leend cloo·r de 
<< Bormsaommissie Jl. - Wordt getroffen 
door artikel 2, 5°, van het besluit-wet van 
19 September 1945, als hebbende vergoe
dingen aangevraagd of aanvaard die door 
de vijancl of door dezes tussenkomst wer
den verleend bij toepassing van de Duitse 
verordeningen van 6 September 19·40, de
gene die van het organisme, « Bormscom
missie ll genaamd, een vergoeding heeft 
aangevraagd en aanvaard. 

11 October 1948. 482 

6. - Besl·ttit-wet vnn 19 September 1945 
en beslu,it van. rl.e Re,qent van 12 Novem
ber 19-'f.S. - FerlclaPin(J van verval voo·r
zien. bij artUcel1, ctUnea's 1 e·n 2, 1:·an h(J·t 
beslt~.it-toet. - Moet dom· de mi:nister uit
,qereilct worden. -Mag door rle sec?·eta?'·is
,qeneraal van het depnrtement ondertelccnd 
worden krachtens rle algemene hern toege
kende delegntie.'- De verklaring van ver
val, voorzien bij artikel 1, alinea's 1 en 2, 
van het besluit-wet van 19 September 1945 
betreffende de epuratie inzake burger
trouw en die door de bevoegde minister 
moet uitgereikt worden, mag door de se
cretaris-generaal van llet departement, 
hru1delende krachtens de algemene hem 
toegekende delegatie, ondertekencl worden. 
(Besl. van de Regent yau 12 N oyember 
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1945 betreffende de epuratie inzake ·bur
gertrouw, art. 1.) 

15 November 1948. 550 

7. - BesluU-wet vnn 19 September 19-'f.S, 
ar·tikel 1. - Titttlar·is van een openbaar· 
rr~a.ndnat ver·vallen verlclanrd op ,qmncl 
vctn zijr1 gexlrn,qing ten 01Jzichte vnn de 
vija.ncl. - On.tzettin,q vwn het recht om te 
stemmen .. - Wettelijlce bepalin,q. - De 
bepaling van artikel 1 van het besluit-wet 
van 19· Septembe~; 1945, betreffende de 
epuratie inzake burgertrouw, naar luid 
waarvan . de titularis van een openbaar 
mandaat, vervallen verklaard op grond 
van zijn gedraging ten opzichte van de 
vijand tijdens de bezetting, ontzet is, on
der meer, van de uitoefening van het 
recht om te stemmen, oversch~·ijdt de 
machten niet door 4° van artikel 1 van 
de wet van 20 Maart 1945 aan de Koning 
toegekend. 

22 November 1948. 576 

ERFDIENSTBAARHEID. 

Gemene m.tt~t'l'. - Wer·lc gestettncl op een 
,qernene mum·. - Schncle veroo1·zaalct doo?
een gebr·elc va.n. een nncler cleel van het 
onroerend ,qoed. - Rechtsvordering enlceZ 
,qesteuncl op a~·tilcel 662 vnn het Bttrger·
lijlc Wetboelc.- Ma,q niet in[!ewilligrl wor·
clen. - Wanneer de door een medt!eige-· 
naar van de gemene muur beweerde· 
schade, niet werd veroorzaakt door het 
werk gesteund door de nabmir, mede
eigenaar, op de muur, doch door een ge
br~k van eerr ander deel van het onroe
rend goed van deze laatste, kan een aileen 
op artikel 662 van het Burgerlijk Wet
hoek gesteuncle rechtsyordering niet inge
willigd worden. (Stilzwijgende oplossing.) 

25 November 1948. ' 591 

ERFENISSEN. 

Kleine nalatenschappen. - Landbouw
bedt'ijf. ~ Alclcoonl vnn cle nwdebelan,q
lwbben.den over rZe overnemin,q van het 
toebohoren vwn het beclr'·ijf floor· een van 
cle erf[!enwnen. - Recht vwn cleze la.atste 
op cle la.tere ovr.wnernin,q van cle hoeve. -
W nnnle vwn het ,qeheel moet bepanld wor·
clen. ·op rle clnt·ltnl' vwn het openvallen. vwn 
rle unlatens·chap. - Geen enkele bepaling 
van de wet van 16 Mei 1900 op de erfre
geling van de kleine nalatenschappen 
scllrijft voor dat de overneming van een 
landbouwbedrijf op hetzelfde ogenblik 
moet geschiede·n 'i'oor het geheel. De erf
genaam, clie, in overeenstemming met de 
medebelangllebbenden, eerst het toebehoc 
ren van de hoeve overgenomen heeft, __: 
geen enkel andere het inzicht kenbaar ge" 
maakt hebbencle om van llet vermogen 
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van gehele overneming gebruik te maken, 
- vermag later op de overneming van de 
hoeve aanspraak te maken. De waar{le 
van het geheel moet bepaald worden ten 

FRANSE TAAL-NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). 

1. - Stn~otzalcen. -'- Niet'ighfJ'icl van een 
akte va.n rechtS1Jleging. - Later ar·rest op 
tegenspraa.lc en niet z~~iver voorbcreidend. 
- Nietigheid gedekt. -De nietigheid van 
een akte van rechtspleging, wegens schen
ding van de wet betreffende het gebruik 
der talen in gerechtszaken, is gedekt door 
een later arrest op tegenspraak en dat 
niet zuiver voorbereidend is. (Wet van 
15 Jnni 1935, art. 40, al. 2.) 

2 Febrnari 1948. 68 

2. - Stratzalcen. - Processen-verbaal 
en ve'l'lclar··ingen van get~ti_qen in het Ne
derlands opgesteld. - Beklaagde die 
slechts de Franse taal verstaat. - Recht 
om het bijvoegen van een Franse ver·ta
ling te vragen. - Wanneer zich in het 
dossier van een strafrechtspleging proces
sen-verbaal bevinden en verklaringen van 
getnigen in het Nederlands opgesteld, 
heeft de beklaagde, die slechts de Franse 
taal verstaat, het recht te vragen dat er 
een Franse vertaling van deze stukken 
zou bijgevoegd worden. (Wet van 15 Juni 
1935, art. 22.) 

2 Maart 1948. 120 

3. - Beweeme nietigheid afgeleid uit 
het ontbrelcen van een Fr·anse ver·taUng 
van de in het Nederlands 01Jgestelde pm
cessen-ve•rbaal en ver·lclaringen van get~t.i
gen. - Op tegens1n·aalc gewezen wl'rest 
van vm·oordeling. - Geen cloor belclaagde 
gemaalct voorbehoucl. - AYrest aat zelf 
door geen en.Jcele nietigheid aangetast is 
wegens schencling van de wet op het ge
bru.ilc der· talen, in, gerechtszalcen. - Ar·
rest de bepalingen van cleze tvet aand~~i
den-de waa1·van toe11ass·ing _qedaan werd 
voor· het opstellen van de alcten van 
rechtspleging clie eraan voorufgingen. -
Nietigheicl gedelct. - De beweerde nietig
heid, hieruit afgeleid dat er geen Franse 
vertaling bij het dossier zon gevoegd zijn 
geworden van processen-verbaal en ver
klaringen van getuigen in het Nederlands 
opgesteld, is ge{lekt door het arrest van 
veroordeling, door het militair gerechts
hof op tegenspr.aak gewezen, zonder dat 
beklaagde v66r dit gerecht voorbehoud ge
maakt heeft, dan wanneer dit arrest zelf 

F 

tijde van het openvallen van de nalaten-
schap. · 

3 Juni 1948. 307 

door geen enkele nietigheid aangetast is 
wegens schending van de wet op het ge
bruik der talen in gerechtszaken en de 
bepalingen van deze wet aanwijst waar
van toepassing gedaan werd voor het op
stellen van de akten van rechtspleging die 
eraan voorafgingen. (Wet van 15 Juni 
1935, art. 40, al. 2.) 

2 Maart 1948. 121 

4. - Proces-verbaa·l van de terechtzit
Ung vaststellen.cle dnt de getuigen in de 
Nederlandse taal de eea hebben atuelegd. 
- Ver·melding clie een in de Fr·anse 'taal 
afgelegde getUigenis delct. - De vaststel
ling, boven.aan het zittingblad, dat de ge
tuigeu in de Nederlandse taal de eed heb
ben afgelegd, geldt voor al de getuigen, 
zelfs voor degene die in de Franse taal 
zijn getuigenis lleeft uitgebracht. 

15 Maart 1948. 152 

5. - Stratzaken. - Nietigheid. -La
ter arrest van veroordeling. - Arrest op 
tegenspraak. - Nietigheid gedelct. - De 
nietiglleid, voortvloeiende nit de scllen
ding van de wet betreffende llet gebruik 
van de talen in gereclltszaken, is gedekt 
door een later arrest, op tegenspraak ge
wezen ten opzicllte van de eiser, dat niet 
zuiver voorbereidend is, en dat zelf niet 
aangetast is door nietiglleid voortvloeiend 
nit de niet-naleving van gezegde wet. 
(Wet van 15 Juni 1935, art. 40.) ' 

5 April 1948. 181 

6. - Rechtspleging v66r- het Hof van 
ver.brelc·in,q. - Best·reden besUssing in 'de 
Dttitse taal gesteld. - Bevoegdheid van 
het Hot om, te bevelen dat .voor het onder
zoelc en het ber·echten va-n de. zaalc ge
bntilc zal gemaakt wo1·den van de Fr·anse 
(of Neclerlandse) taal. - Wanneer de be
streden beslissing in de Duitse taal is ge
steld, kan het Hof bevelen dat, voor het 
onderzoek en het berechten van de zaak 
in aanleg van verbreking, gebruik zal ge
maakt worden van de Franse (of van de 
Nederlandse) taal. (Wet -van 15 Jnni 1935, 
art. 27.) 

10 Mei 1948. 273 

7. - Stmtzalcen. - Be•edigde tollc niet 

I 
vrl6r het hot van bm·oep a.angesteld. -
Einda·rr·est op tegenspt·ac~lc gewezen en 
niet aangetast door· enige nietigheid we-
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gens inbret~k op de wet van 15 Jnni 1935. 
- Gedekte nietigheid. - De nietigheid 
hieruit voortspr.uitende, dat v66r het hof 
van beroep een beedigde tolk had moeten 
aangesteld worden, is gedekt door het op 
tegenspraak gewezen eindarrest dat zelf 
door geen nietigheid is aangetast wegens 
niet-nakomen van de wet van 15 Juni 1935. 
(Wet van 15 Juni 1935, artt. 31 en 40.) 

24 Mei 1948. 287 

8. - A1-rest van het miUtait· gerechts
hof · gesteld in de F'ranse taal. - Geen 
verpZiahting vast te stellen dat de magis
tt·aten het' bewijs geleverd hebben van (le 
kennis van de F'mnse taal. - Zelfs indien 
de ftmotie d·ie z·ij wa·at·nemen in het btW
gerlijk gereoht sleahts de kennis vereist 
van de N ederlandse taal. - Het arrest 
van het militair gerechtshof, dat in het 
Frans uitspraak doet, moet niet vaststel
len dat de magistr.aten, die deel uitmaken 
van de zetel, het bewijs geleverd hebben 
van de kennis van de Franse taal, zelfs 
indien de f)lnctie, welke deze magistraten 
in het burgerlijk gerecht waarnemen, 
slechts de kennis vereist van de Neder
landse taal. 

12 Juli 1948. 385 

9.- Strafzaken. -Arrest in de F't·anse 
ta.al. - Voorziening. - Alcte van afstand 
in de Nederlandse taal.- Nietige akte.
Is nietig, de akte in de Nederlandse taal 
opgemaakt, die ge afstand vaststelt van 
een voorziening ingediend tegen een in de 
Franse taal gesteld arrest. 

4 October 1948. 454 

10 . .,-- Bewee·rde n·ietigheid afgeleid ttit 
de ontsten.tenis van lh'anse vet·taling ·van 
in het Nedet·lands opgestelrle stttlclcen. -
Arrest van veroonlel-ing 01J tegenspraalc. 
- Geen voorbehoud van beklaagde. - AT
rest zelf dom· geen enkel nietigheid aan-

GERECHTELIJKE UITWINNING. 
1. - Hoger beroep tegen het vonnis dat 

het beslag geld·ig vet·Jclaart. - Tennijn 
om ttitspt·aak te doen·. - Niet op skat 
van nietigheid voorgescht·even. - De ver
plichting uitspraak te doen binnen de ter
mijn van veertien dagen op het boger be
roep tegen het vonnis, dat een onroerend 
beslag geldig verklaart, is niet voorge
schreven op straf van nietigheid. (Wet 
van 15 Augustus 1854, art. 70; kon. besl. 
nr 300 van 30 Maa1t 1936, art. 34.) 

23 December 1948. 661 

G 

getast we gens niet-naleving. van de wet 
van 15 Jnni 1935. - Gedelcte niet-ighe·id. -
De beweerde nietigheid, hiertrit afgeleid 
dat geen Franse vertaling van in het Ne
derlands opgestelde stukken bij het dos
sier van de rechtspleging gevoegd wercl, 
is gedekt door het arrest van veroorde
ling gewezen op tegenspraak door het 
militair gerechtshof, wanneer beklaagde 
v66r dit gerecht geen voorbehoud gemaakt 
heeft, en dan wanneer het arrest zelf 
door geen enkele nietigheid aangetast is 
wegens riiet-naleving van de wet op het 
gebruik der talen in gerechtszaken. (Wet 
van 15 J u'ni 1935, artt. 22 en 40. ) · 

4 October 1948. 464 

11. -· But·gerUjke zaken. - Beslissing 
gesteld in het Neder·lands. - Betelcening 
van het verzoekschritt tot vm·brelcing. -
Afsclwift van het vom· de verweet·der be
stemd emploot waat·in in het Frans ·ae 
hoedan<igheid wo,rdt vet·meld van de per
soon, andere dan de verweerder, aan wie 
het werd ter hand gesteld. - Nietigheid. 
- Is nietig, de betekening van het ver
zoekschrift tot verbreking tegen een be
slissing gesteld in het Nederlands, indien 
het afschrift van het voor de verweerder 
bestemde exploot van betekening in het 
Frans de hoedanigheid vermeldt van de 
persoon, andere dan de verweerder, aan 
wie het werd ter hand gesteld. (Wet van 
15 Juni 1935, artt. 27 en 40.) 

7 October 1948. 476 

12. -Arrest _qesteld ·in cle Nederlandse 
taal. - Voo·rziening. - Memorie in de 
F'ranse taal. - Nietig1Wid. - Is nietig, 
de memorie in de Franse taal gesteld en 
nedergelegd tot staving van een voorzie
ning ingesteld tegen een arrest gewezen 
in de Nederlandse taal. (Wet van 15 Juni 
1935, artt. 27 en 40.) 

11 October 1948. 478 

2.- VeiUng van het bez-waarde on1'0e
t·end goed. - Begrip. - De veiling, be
doeld bij artikel 2 van de wet van 15 Au
gustus 1854 op de gerechtelijke uitwin
ning (wet van 8 Juli 1924, art. 3), is een 
verkoop bij opbocl met het oog op een ver
deling. (Burg. Wetb., art. 1686.) 

23 December 1948. 661 

GERECHTSKOSTEN. 
1. - Stt·afzalcen. - Hoger beroep van 

belclaagde gedeeltelijlc gegrond. - Ver
oordel-ing tot het geheel ·van cle lcosten van 
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hoge·r bemep. - W ettelijlcheic~. - De 
rechter in hoger beroep, die de betichting 
bewezen. verklaart, mag beklaagde, beroe
per, veroordelen tot het geheel van de 
kosten van hoger beroep, zelfs inclien hij 
de door cle eerste rechter .uitgesproken 
straf verminderd heeft. (Wetb. van straf
vordering, artt. 194 en 211.) 

10 Mei 1948. 270 

2. - B1trgerUj7ce zalcen. - A.r·oe·iclson
gevctl. - Wet va,n 20 Jlllaa,r·t 1948. - Kos
ten van ver·breking. - Kosten ten laste 
vaUencle van het becldjfshoofcl ot van zijn 
verzeker-aar·. ·_ De bel)aling van de wet 
van 20 Maart 19·48 krachtens welke, be
halve wanneer de eis roekeloos en tergend 
is, de kosten van al de vorderingen, ge
grond op de samengeordende wetten be
treffencle de vergoeding van de schade 
voortspruitende nit de arbeidsongevallen, 
ten laste van het beclrijfshoofd of van 
diens verzekeraar moeten gelegd worden, 
is van toepassing OlJ cle kosten van de 
aanleg in verbreking. 

27 Mei 1948. 294 

3. - Voon;iening in ver·br'elc·ing.- B7W
gerlijk ver·antwoorc1eUjlm z;ar·tij. - Voor
ziening n;ietig bij gebrek aan betekenin.g. 
- F er-oM'cleling n·iettemin zoncler· voor·-
7ve·rp ten gevolge van cle voor·z·iening vam 
bekla<etgrle. - Bur·gerlijk verantwoorcle
lijke partij rlraagt cle lcosten van ·.har·e 
voor·zien.ing. - De kosten van de voorzie
ning van de burgerlijk verantwoordelijke 
partij, clie .wegens gebrek aan betekening 
nietig is, blijven ten laste van die l)artij, 
zelfs wanneer de door cle rechter over de 
grond tegen haar uitgesproken veroorde
ling zonder voorwerp wordt ten gevolge 
van het inwilligen van cle voorziening van 
beklaagcle. (Wetb. van strafv., art. 418.) 

14 Juni 1948. 322 

4. - Str·atzaken. - Beklactgclen veroor·
deelrl cle ene wegens cUetstal, cle ancle·re 
wegens heUng. - Hoofclelijlce veroonle
ling tot cle lco-sten van cle tmglieke vonle
dng. - Onwettelijkheirl. - Wanneer ver
scheidene in een zelfcle vervolging begre
pen personen veroorcleeld worden, de enen 
wegens diefstal en cle anderen wegens he
ling, kunnen zij het voorwerp niet uitma
ken van een hoofdelijke veroordeling tot 
de kosten van de publieke vordering. 
(Strafwetboek, art. 50.) 

20 September 1948. 428 

'5. - Aanvr·cutg tot herziening. - 'Ver
niet-iging van het ar·rest van veroonleUng. 
-Kosten ten lnste van cle Staat.- Wan
neer het Hof van verbreking, kennis ne
mend van een aanvraag tot herziening, 
een veroorcleling vernietigt, zijn de kosten 
yan de aanleg vo6r het Hof en v66r het 

hof van beroep dat de aanvraag onder-. 
zocht heeft ten laste van de Staat; zelfs 
indien er in zake een bl1rgerlijke partij is. 

22 November 1948. 570 

GEWIJSDE. 

1. - Oorr·eationele ot poUtie-reahtbank. 
- Gewifscle betr·ett sleahts cle feiten clie 
het voor·wer·p 7titmaken vnn cle '1!61'volginu. 
- Fe-iten vnn clezelfcle annl ln.ter gepleegcl. 
- Geen. gewi.jscle. - Het gezag van het 
door een correctionele of politierechtbank 
gewijsde is slechts gehecht aan de feiten 
die het voorwerp van de vervolging uit
maken; het is niet gehecht aan later ge
pleegde feiten, al waren deze van clezelfde 
aard als de eerste. 

5 J anuari 1948. 2 

2. - Besliss·ing vnn. cle bur-ger·l·ijlce 
1'eahtba,nk. - F onlering van cle b7Wger-
Ujlce 1HM'tij v66r de st1·ajr·echter·. - Ex
ceptie vnn het gewijule. - Vorcle1'ingen 
met een verschillencl voor-werzJ. - Excep
tio niet uegr·oncl. - De beklaagde is niet 
gerechtigd om tegen cle vorclering van de 
burgerlijke partij v66r de strafrechter 
het tussen partijen door een burgerlijke 
rechtbank gewijscle op te werpen, wan
neer de vordering v66r deze rechtbank 
een voorwerp haa, dat verschillend is van 
het voorwerp van {le burgerlijke vorcle
ring onderworpen a an de strafrechter. 
(Burg. Wetb., art. 1351.) 

5 Januari 1948. 2 

3. - Stmtznken .. - Werlcgeve·J· vrijge
sp·rolcen vnn. cle betichting ae aoo1· cle wet 
va,n 15 December· 1937 voor·gesolweven af
ho·Mlingen vM~ het loon van een a.r-beicler
ntiet te hebben. ver-r-·iaht. - Later·e ve1·oor-
cleling wegens nfet ovenna1c1.ng vnn cle ge
clwne atho1ulingen. - Geen salwncling van 
het gewijscle. - Schendt het gezag niet 
van het rechterlijk gewijsde, het vonnis 
clat, wegens het niet-overmaken aan het 
verzekeringsorganisme van de afhoudin
gen gedaan op het l{)on van een arbeider, 
een werkgever veroorcleelt, clie vroeger 
werd vrijgesproken van cle betichting op 
hetzelfcle tijdstip de verl)lichte afhoudin
gen niet te hebben gedaan OlJ het loon van 
deze arbeider. (Wet van 15 December 1937, 
artt. 3, 7 en 67.) 

8 November 1948. 535 

4; - Strnfznlcen. - Vonal.-is vnn, vrij
spr·a.n/c. - Hoger· beroep cloo1· cle bur-ger-
lijlce pnrtij. - Rechte1· in hager ber·oep 
vnststellenrle clat belclnagcle een misclrijf 
gepleegcl heett en clnt hetzelfcle an1t cle 
blwgerlijke par·tij solwcle ber·oklcencl heeft. 
- Geen sahencl'ing van het gewi.jscle wa.t 
ae tntblielce vonlering betr·ett. - De rech
ter die, kennis nemencl van een ontvanke-
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lijk hoger beroep ingesteld door de bur
gerlijke partij tegen een vonnis van vrij
spraak, vaststelt, bij het beoordelen van 
-de vordering van deze partij, dat beklaag
de een misdrijf gepleegd heeft en dat het
zelfde aan de burgerlijke partij schade 
heeft berokkend, schendt het gewijsde 
niet wat de publieke vordering betreft. 

13 December 1948. 631 

5. - St1·atza1cen..- Hoge-r be-roep tegen 
een von~~is van de cor-rect-ionele rechtbanlc. 
- A·ITest van onbevoegdheid. - Zaalc op
nieuw gebracht v66t· de cotTectionele 
reohtba,nk. - Hoge-r beroep tegen het 
tweefle vonnis. - At-rest besl'issende dat, 

fle zaak bij het hot vnn beroep aanhangig 
z·ijnde door het eet·ste hoger beme11, de 
cot-rectionele rechtbanlc onbevoegd was. 
- Sohettding van het gewijsde; -'-- Wan
neer, door een arrest van OI\bevoegdheid, 
een zaak aan het hof van beroep imttrok
ken wordt en warmeer, deze zaak opnieuw 
gebracht zijnde v66r de correctionele 
rechtbank, hoger beroep tegen het vonnis 
van deze ;rechtbank werd ingesteld, mis
kent het gezag van het gewijsde het ar. 
rest dat beslist dat de zaak steeds v66r 
het hof van beroep han.g-ende was en eruit 
afieidt dat de correctionele rechtbank on
bevoegd was. 

20 December 1948. -650 

H 

HE:RZIENING. 

1. - Ve-roordeling ttUgesp-rolce-n door 
een hot van bemep. - Gunstig adv-ies van 
het hot van beroep belnst met het onder
zoek. - Vet·nietiging vnn de veroordeling. 
- Verwijdng naar een nnder hot van b-e
t·oep. - Wanneer het hof van beroep, be
last met het onderzoek over de aanvraag 
tot herz1ening van de veroordeling uitge
sproken door een ander hof van beroep, 
de mening uitbrengt dat er reden is tot 
herziening, vernietigt l1et Hof van verbre
king de veroordeling na vaststelling dat 
de procedure van onderzoek van de aan
vraag regelmatig is, en verwijst het de 
zaak naar het hof vim beroep dat het 
aanduidt. 

5 April 1948. 180 

2. - Twee vonn-issen van de kt"ijgs
-rand, veroordelende, het eet·ste twee pet·
sonen, het tweede twee andere personen, 
wegens een zeltde misdnnd. - M-isdnad 
die slechts door twee pm·sonen bl-ijlct te 
zijn gepleegd gewo-rden. - Onverenigbnre 
beslissingen. - H erziening nangevt·angd 
door de pt·octwettr-gene-rnnl handelend op 
bevel van de Ministet· vnn j·ustitie. -
Vernietiging vnn de twee vonnissen. -
Vet·wijzing nan-r het militair get·echtshot. 
- W anneer twee vonnissen van de krijgs
raad, in kracht van gewijsde gegaan, het 
eerste twee personen, het tweede twee an
dere personen veroordeeld hebben wegens 
een zelfde misdaad, die slechts door twee 
personen blijkt te zijn gepleegd geworden, 
vernietigt het Hof van verbreking de twee 
onverenigbare vonnissen, op vordering van 
zijn procureur-generaal, handelend op be
vel van de Minister van justitie, en ver-

wijst de zaken naar het militair gerechts
hof. (Wetb. van strafv., artt. 443, 444 en 
445 [wet van 18 Juni 1894] .) 

21 .Juni 1948. 344 

3. - Ongtmst-ig adv·ies van het hot van 
beroep. - Vet·werping. - Op het advies 
van het hof van beroep dat er geen reden 
is tot herziening, gaat _het Hof van ver
breking na of het onderzoek regelmatig 
is geweest en, in bevestigend geval, ver
werpt het cle aanvraag tot herziening. 

20 September 1948. 432 

4. - Beslissing d-ie schndeve-rgoeding 
heett toegelcend nnn een btwgerlijlce pnr
tij. - Ve-rplichtin(f voor de nanvrnger tot 
herziening de but·gerl-ijke pnrtij aan te 
mnnen om tttssen te lcomen. - Snnctie. 
- De partij, die een aanvraag tot herzie
ning van een beslissing _van veroordeling, 
welke schadevergoeding heeft toegekend 
aan een burgerlijke partij, bij het Hof 
van verbreking aanhangig maakt, moet, 
op straf van niet-ontvankelijkheid van de 
aanvraag, de burgerlijke partij aanmanen 
om tussen te komen in het geding. (Wet
hoek van strafvordering, art. 444 [wet 
van 18 Juni 1894] .) 

29 September 1948. 445 

5. - Ve-roo-rdeling tot een enlcele st·mt 
we,qens ve-rscheidene misd'l'ijven. - Nieww 
te-it wnanti.t de onschuld vnn de veroot·
deelde met bet-reklcing tot een misdrijt 
schijnt te volgen. - Gunstig advies vnn 
het hot van beroep. - St-raf die door de 
nndet·e tnisdrijven gerechtvnnrdigd blijtt. 
- Vernietiging beperlct tot de verklat·ing 
1Jf£n schuld en tot de btwgm·lijke veroorde
l-ingen op dit misdhjt gesteund. - Wan
neer een hof van beroep, met het onder-
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zoek gelast van een aanvraag tot herzie
ning van een veroorcleling, in zover deze 
op een gegeven misdrijf betrekking heeft, 
na regelmatig onderzoek het advies uit
brengt dat er red en is tot herziening, 
vernietigt het Hof van verbreking, vast
·stellend dat de uitgesproken straf ge
rechtvaardigcl plijft door de misclrijven 
die aan de aanvraag tot herziening vreemcl 
zijn, alleen de verklaring van schulcl van 
eiser wat het eerste misclrijf betreft, als
ook gebeurlijk cle burgerlijke vorclerin
gen op clit misclrijf gesteuncl. 

4 October 1948. 455 

6. - VeTniet-iging van een vonnis van 
de lc·rij,qsTaad. - Venvijzing naa1· het mi
litak geTeohtshof. - Wanneer, na regel
matig onclerzoek door een hof van beroep 
van een aanvraag tot herziening, het Hof 
van verbreking een beslissing van de 
krijgsraad vernietigt, geschiedt de ver
wijzing van de zaak naar het militair 
gerechtshof. 

4 October 1948. 455 

7. - V e·rnie#rJin,q van een wrrest van 
het hot van be1·oep.- Venvijzing naft!" een 
anfleT hof van beToep. - Wanneer na 
regeh~mtig oncle:r;zoek van een aanvraag 
tot herziening door een hof van beroep, het 
Hof van verbreking een door een hof van 
beroep gewezen arrest van veroordeling 
vernietigt, geschiedt de verwijzing van de 
zaak naar een ander hof van· beroep dan 
clit waarvan het vernietigd arrest voort
komt. 

22 November 1948. 570 

8. - YeTzoeksohTift. - Indienino doo1· 
de veToo1·deelde. - Geen handtekenin(J 
van een advooaat bij het Hot van veTb!·e
lcin(J. - Niet-ontvankelijlr.heid. - Is niet 
ontvankelijk, het verzoekschrift tot her
ziening ingecliend door de veroordeelcle en 
niet voorzien van de hancltekening van 
een advocaat bi.i h.et Hof van verbreking. 
(Wetboek van strafvordering, art. 444.) 
· 22 November 1948. 578 

9. - Niettw teit. - Afmv·rager d·ie niet 
beweert het in(Je1·oepen feit niet te hebben 
knnnen bewijzen tijdens het f}edino -
Niet-ontvanlce/.ijkheid. - Is niet ontvan
kelijk, de aanvraag tot herziening hierop 
gesteund dat brieven, door de aanvrager 
ontvangen na zijn ve~·oorcleling, de on
juistheid zouclen bewijzen van een -docu
ment op het gezag waarvan de veroorcle
ling zou uitgesproken. zijn, clan wanneer 
de aanvrager niet aanvoert zich in de on
'mogelijkheid te hebben bevonclen cleze on
juistheid t(j: b~~·J.i~eJ.l tijdens het geding. 
(Wetb. van strafv., art. 443, 3° [wet van 
18 .Tuni 1894] .) 

29 November 1948. 601 

HOF YAN ASSISEN. 

1. - Ar·rest van venvijzing. - Yoor
ziening doo1· beklaagde v661' het verst1·ij
lcen van de te1'rJLijn van tien v1·ije dagen te 
!'elcenen vanat de betelcening van het ar
rest. - Tennijn van vijf dagen, voorzien 
b'ij nrtUcel 296 van het 1Vetboelc van skaf
voTderin.rJ, verstrelcen. - Omstandigheid 
zonde1· invloed op de d!·aaf}wijdte van de 
·voomien·ing. - De voorziening van be
klaagde tegen het arrest van verwijzing 
naar het hof van· assisen, ingesteld binnen 
de termijn van tien vrije dagen van de 
betekening af van het arrest, onderwerpt 
aan het Hof van verbrekirrg de schending 
van de wetten betreffende de bevoegdheid 
van de kamer van inbeschulcligingstelling 
en van het hof van assisen ; zij onder
werpt ook aan het Hof van verbreking, 
zelfs clan wanneer, op het ogenblik dat zij 
ingestelcl worclt, de termijn van vi.if da
gen voorzien bi.i artikel 296 van het Wet
boek van strafvorclering verstreken is, het 
onclerzoek van de nietigheclen vermeld bij 
artikel 299 van clit wetboek of voortsprui
tencle nit de niet-naleving van de wetten 
die een debat op tegenspraak v66r de ka
mer van inbeschulcligingstelling invoeren 
en er het taalgebruik regelen. (Stilzwij
gencle oplossing.) 

· 3 :Mei 1948. 246 

2. - A1·rest van ve!"WtJZ!.ng. Voor-
ziening door beklaagde binnen de tien 
v!"ije dagen te 1·ekenen van de betelcening 
at van het an·est of bvnnen de termijn 
voMz·ien bij a1·tilcel 296 van het Wetboelc 
van strafvorde!'ing. - Middel hientit ge
nomen dat de p!tblieke vo1·dering n·iet ont
vanlcelijlc is. - Niet-ontvanlcelijlcheid. -
Tot staving van een voorziening ingestelcl 
tegen een arrest van verwijzing naar het 
hof van assisen, hetzij binnen de termijn 
van tien vrije clag·en van de betekening af 
van het arrest, hetzij binnen de termijn 
van vijf dagen bepaalcl bij artikel 296 van 
het vVetboek van strafvorclering, is de 
eiser niet. ontvankelijk, behouclens uitzon- · 
derlijke beschikking, om een micldel voor 
te stellen dat slechts de ontvankelijkheid 
van de publieke vordering betreft. (Wetb. 
van strafv., artt. 199 en 416.) 

3 M:ei 1948. 246 

3. - Bezoelc te·r plafttse in fle loop van 
fle flebntten. - Prooes-ve1·bnal vaststel
lende dat flit onde·rzoek de voortzetting 
·is van fle teTeohtzitt-ing van 's 11W1·gen11. 
- Proaes-ve1·banl va.n fle te!"eohtzitting 
vnn 's rno?·gens vaststellende · dat fle te-
1'eaht.zitt-i'ng openbafw ·is. - Vaststellingen 
waantit 1JOorts]J'I"!ti.t flat het bezoelc ter 
plftatse open1nuw gesohied is. - Wanneer, 
!let llof van assisen overgegaan zijnde tot 
een bezoek ter plaatse in de loop van de 
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debatten, het proces-verbaal van dit on
derzoek enerzijds vaststelt dat het de 
vo0rtzetting is van de terechtzitting van 
's inorgens, en het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 's morgens anderzijds 
vaststelt dat de terechtzitting openbaar 
is, blijkt uit. die dubbele vaststelling dat 
de wettelijke regelen op de openbaarheid 
van de terechtzittingen tijdens het bezoek 
ter plaatse werden nageleefd. 

14 Juni 1948. 323 

4. - SamenstelUng van de zetel. -
Voorzitter die in c~e kame1· van inbeschul
digingsteZUng gezeteld heett.- Kamer van 
inbesch·uldigingstelUng die slechts kennis 
heett genomen van een verzoelc tot voor
lopige invrijheidstelling. - Regelmatige 
samenstellinu. - Noch artikel 95 van de 
wet van 18 Juni 1869, noch enige aJ;J.dere 
wetsbepaling verbieden aan een raadsheer 
in een hof van beroep, het hof van assisen 
voor te zitten, om reden dat hij deel heeft 
uitgemaakt van de kamer van inbeschul
digingstelling, die enkel kennis heeft moe
ten· nemen van een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van de besclmldigde. 

5 Juli 1948. 380 

5. - Niet aangezegde getni,qen. - At
stand van hun ve1·hoor door pa1·tfjen. -
Macht van de voorzitte1· om ze zonder eed 
te horen. - De voorzitter van het hof van 
assisen mag, krachtens zijn vrije macht, 
ten titel van inlichting en zonder eed, ge
tuigen horen die niet aangezegd werden, 
en van wier verhoor partijen, al was het 
stilzwijgend, hebben afgezien. (Wetb. ,van 
strafv., artt. 269 en 315.) • 

29 Juli 1948. 4oo 

6. - Proces-vm·baal vaststellende dat 
de tollc zijn lmlp verleend heett telkens 
als d# 1t~tttig wets. - Vaststellinu dat alles 
wat moest ve1·tactld woTden, ve1·taald 
wm·d. - Uit de vaststelling, in llet pro
ces-verbaal van de tereclltzitting van het 
llof van assisen, dat de tolk zijn hulp ver
leend lleeft telkens als het nuttig was, 
vloeit voort dat alles wat moest vertaald 
worden, vertaald werd. 

19 Augustus 1948. 408 

7. - M o01·d. - V eTschillende besclwl
digden. - Een enlcele m·ang betrejfende 
de voorbed£tchtheid. - jJfeervoucl'ige 
·vrnng. - vV anneer verschillencle person en 
beschuldigd worden van moord, kan de 
persoonlijke verzwarende omstandigheid 
van voorbeclachtheid, het voorwerp niet 
uitmaken van een enkele in onpersoon
lijke en objectieve vorm aan de jury ge
stelde vraag. (Wet van 15 Mei 1838, 
art. 20.) 

15 November 1948. 556 

HOGEn BEnOEP. 
1. - Strntzalcen. - Hoger beroep door 

het openbnn1· ministe1·ie. - Drangwijdte. 
- Het hoger beroep van llet openbaar mi
nisterie lleeft voor gevolg, indien het ont' 
vankelijk is, het aan de eerste rechter 
onderworpen feit, aan de recllter in ho
ger beroep op te dragen, zelfs indien de 
akte van hoger beroep op onjuiste wijze 
de datum van dit feit aanwijst. 

5 Januari 1948. 2 

2. - Etnwatie inznlce btr,rge1·t1·01M.v. 
Geen vctststelling dnt er ve1·slng gednnn 
werd te1· terechtzitting vnn het hot vnn 
beroep. - Nietigheid vnn het n1·rest. -
Het hoger beroep tegen het vonnis geveld 
op het verzet ingesteld tegen de inschrij
ving op de lijst voorzien bij artikel 4 van 
het besluit-wet van 19 September 1945 be
treffende de epuratie inzake burgertrouw, 
wordt onderzocht volgens de in correc· 
tionele zaken toepasselijke regelen; ver
slag moet dus uitgebracht worden door 
een van de rechters die het rechtscollege 
in hoger beroep samenstellen en. melding 
van het vervullen van deze rechtsvorm 
moet in het arrest' of in het zittingblad 
gemaakt worden. (Besluit van de Regent 
van 15 Februari 1946, art. 3.) 

5 Januari 1948. 5 

3. - Militie. - Beslissing vnn de ge
neesheren die het tvm·vingsbtweel bijstnnn. 
- Hoge1· beroep. - Ongedaan weuens ge
b1·elc nan verschijning vnn beroeper. -
Voorwnarde vnn. het vm·vnl. - Het hoger 
beroep tegen de beslissing van de genees
heren die het wervingsbureel bijstaan kan 
slechts ongedaan worden verklaard we, 
gens gebrek aan verschijning van beroe
per v66r de herkeuringsraad, indien deze 
vooraf v66r deze raad opgeroepen werd 
overeenkomstig artikel 30, litt. a, van de 
wet op de militie. (Samenschakeling bii 
koninklijk besluit dd. 15 Februari 1937 
van de wet op de militie, artt. 30 en 40.) 

26 Januari 1948. 48 

4. - Stratznken. - Vere·iste eenpnriq
hei(Z vnn stemmen om de tr,itgesprolcen 
strnffen te ver.zwn1·en. - TVet vnn 4 Sep
tembe1· 1891, cu·tilcel 2. - Niet toepasselijlc 
op de arresten vnn het militnir gerechts
hot. - Artikel 2 van de wet van 4 Sep
tember 1891, naar luid waarvan het hof 
van beroep slechts met eenparigheid van 
stemmen de tegen beklaagde uitgesproken 
straffen kan verzwaren, is op het militair 
gerechtshof niet toepasselijk. 

2 Februari 1948. 63 

5. - Ferzet. - Stratza.Jcen. Ve1·zet 
n·iet betekencl ndn de burgeTlijlce pn1·tij. 
- Veroo1·deling op de pu.bUelce v01·deTin,q 
nlleen ter sp1·nke. - Hoge1· beroep teuen 
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het vonnis op verzet geW(J.<~en. - Maalct 
de btt1·gerlijlce vonlering n·iet bij de 1·ech
ter in hoge1· be1·oev. aanhangig. - Het 
verzet van beklaagde tegen het vonnis bij 
verstek, dat aan de burgerlijke partij niet 
betekend werd, betreft alleen de veroorcle
ling op de publieke vordering. De rechter 
in hoger beroep, bij welke het hoger be
roep tegen het op dit verzet uitgesproken 
vonnis aanhangig wordt gemaakt, moet 
van de vordering van de burgerlijke par
tij geen kennis nemen. 

16 Februari 1948. 94 

6. - Strajzaken. - Hoge1· be·roezJ door 
het openbaar m·inisterie. - Draagwijdte. 
- Het hoger beroep van het open.baar mi
nisterie, wanneer het ontvankelijk is en 
niet beperkt, draagt aan de rechter in 
tweede aanleg de kennisneming op van de 
publieke vordering zoals zij bij de eerste 
rechter· aanha~gig was. 

13 April1948.~ 212 

7. - St?'ajzaken. - Rechte1· van eerste 
aanleg (lie ~vegens zelcere mis(lrijven ver
oonleelt en voor ande1·e v?'ijszn·eeli;t. -
Hoger be·roep door het openbaa1· rninis
terie. - Oonclnsien teT zUf'ing strelclcende 
tot de bevestiging van het von~is. - Ar
rest veToordelende nit hoojde van alle 
misdrijven. - WetteUjlcheid. - Wanneer 
de· rechter in eerste aanleg de beklaagde 
slechts nit hoofde van een deel van cle 
misclrijven waarvoor hij moet instaan 
veroordeeld heeft, schendt de rechter in 
hoger beroep geen enkele wetsbepaling, 
wanneer hij, op beroep van het openbaar 
ministerie en op dezes conclusien ter zit
ting, strekkende tot bevestiging van het 
vonnis, cle beklaagde nit hoofde van al 
cle misclrijven veroorcleelt. 

13 April 1948. 212 

8. - EentJarigheid van stemmen ve1·eist 
om een vonnis van v1'ijszwaaJc te wijzigen. 
- Wet van 4 Septernbe1· 1891, artilcel 2. 
- Niet toepasselijlc 01J de arresten van 
het rnilitair gerechtshof. - Artikel 2 van 
de wet van 4 September 18!n, naar luid 
waarvan het hof slechts met aanparigheicl 
van stemmen een vonnis van vrijspraak 
wijzigen kan, is op het militair gerechts
hof niet toepasselijk. 

19 April 1948. 224 

9. - Stratzaken. - Vonnis van de poli
tie·rechtbanlc do01· een ander 1·echter ttit
gesprolcen dan degene die van de zaalc 
lcennis genornen heett. - Hoger beroep 
v66r de co?Yectionele 1'echtbanlc. - Ver
tJlicht tot z·ich trelclcen van de zaalc. -
W anneer, o)} hoger beroep tegen een von
nis van de politierechtbank, de correc
tionele rechtbank vaststelt dat cle beslis
sing door een andere rechter geveld werd 
dan degene 'die van cle zaak kennis heeft 

genomen, moet zij de zaak tot zich trek
ken. (Wet.b. van sh·afv., art. 215.) 

3 :Mei 1948. 252 

10. - Strafzlblcen. - B·nrge1'lijlce vor
dering. - Naarnloze vennootschap, bm·
gerli.jlce partij, be·roepste1·. - Nietigheid 
van het hager beroep, door belclaagcle ov
geworpen en ajgele·id ·uit een gebrelc in 
rle vonn van de alcte van be1·oep. - Ge
brek aan vermelding vnn de natutwlijke 
pe·rsonen die bevoegcl zijn orn in 1·echten 
namens (le vennootschap ov te t1·eden. -
Nief'i(lheid die ·belcla(tgde n·iet benadeelt. 
- V erwerp·in(l V(£n het mid(lel van niet
ontvankelijlcheid. - WetteUjlcheid. - Het 
miclclel van niet-ontvankelijkheicl, door 
beklaagcle o)}geworpen tegen het · hoger 
beroep van een naamloze vennootschap, 
burgerlijke partij, en hieruit afgeleid dat 
de akte van beroep de natuurlijke personen 
niet vermelclt die bevoegd zijn om in 
rechten namens deze vennootschap op te 
treclen, kan aileen afgeleid worden l.1it 
een gebrek in de vorm en niet nit de ont
stentenis van de nodige bevoegdheicl in 
hoofde van cle natuurlijke persoon die de 
akte van beroep ondertekencl heeft; in dit 
geval, wordt het miclclel van niet-ontvan
kelijkheid wettelijk door de rechter in 
hoger beroep verworpen, zodra deze vast
stelt dat niet bewezen wordt dat de be
weerde nietigheid de belangen van be
klaagde geschaad heeft. (Wetboek van 
burgeri. rechtspleg., art. 173 [kon. besl. 
nr 300 van 30 JVIaart 1936, art. 10].) 

10 JVIei 1948. 268 

11. - St1·atzaken. - B·tt·J:(Ie1'lijlce V01'
dering.- Hoger be1·oep doo·r het openbaar 
m·inister·ie. - Rechte1· ·in hoge1· bemep de 
besUssing wijzi,qende van de eerste 1·ech
te·r die de burgerlijlce part·ij heett afge
wezen. ~ Onwettelijl~;heid. - Op het 
enkel lloger beroeiJ van het openbaar llli
nisterie, is de rechter in hoger beroep niet 
bij machte om de beslissing te wijzi?~n, 
waarbij de eerste rechter de burgerhJke 
IJartij haar vordering ontzegd heeft. 
(Wetb. van strafvord., art. 202; wet van 
1 JVIei 1849, art. 5; aclvies van de Raad 
van State van 12 November 1806.) 

24 Mei 1948. 290 

12. - Stratzalcen. - Vonnis vnn vrij
szJraak. - Hoger beroep door de burge?·
lijlce partij alleen. - Veroordeling ~oor 
de rechter 1:n hager beroep op de zmbltelce 
vordering. - Onwettelijlcheid. - Op llet 
enkel lloger beroep van de burgerlijke 
partij tegen een vonnis van vrijspraak 
van beklaagde, mag de rechter in hoger 
beroep ten laste van deze laatste geen 
veroorcleling op de publieke vordering 
uitspreken. 

5 Juli 1948. 375 
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i3. - St,rafzak;en. - Hoger beroep 
doo,r beklaagrle.- Verzwaring van de ve1·
oordeling tot de lcosten van de pu,blielce 
vo1·de1·ing. - Onwettelijlcheid. - Op het 
eilkel hoger beroep van beklaagde, mag 
de rechter in hog'er beroep de door de 
eerste rechter uitgesproken verooordeling 
van beroeper tot de kosten van de pu
blieke vordering in eerste aanleg niet ver-
zwaren. 

5 .Juli 1948. 377 

14. - Strafzalcen. - Hoge1· beroep 
doo1· belclaagde. - V erzwar,ing van de ver
bordeling ten voordele van de burgerlijlce 
part'ij. - Onwettelijlcheid. - Op het 
enkel hoger beroep van beklaagde, mag 
de rechter in hoger beroep de door de 
eerste rechter uitgesproken veroordeling 
van beklaagde jegens de burgerlijke partij 
niet verzwaren. 

5 .Juli 1948. 377 

15. - Strafzalcen. - Burgerlijlce vor
dering. - Vonnis belclaagde en de burger
lijlc verantwooTdelijlce paTtij ve1'0o1·delend 
tot vergoeding van een deel van de aan 
de bm·gel"lij lee parUj ve1·om·zaalcte sohade. 
-'--- Hoger beroep door het openbaa1· m'inis
terie, belclaagde en de b1wgerlijlc veTant
woordelijlce partij. -Arrest vemm·delend 
tot gehele vergoed'ing van de sohade. -
Maohtsoversolwijdvng. - Op de enkele 
hogere beroepen van het openbaar minis
terie, van beklaagde en van de burgerlijk 
verantwoordelijke partij, heeft de rechter 
in hoger beroep de macht niet om deze 
twee laatste partijen te veroordelen tot 
gehele vergoeding van de aan de burger
lijke partij veroorzaakte schade, dan 
wanneer de eerste rechter hen slechts 
veroordeeld had tot vergoeding van een 
deel van deze schade. (Wetb. van strafv., 
art. 202 [wet van 1 Mei 1849, art. 7] .) 

4 October 1948. 461 

1'6. - Stratzalcen. - Hoger be,roep 
door het openbaar ministerie. - Draag
wijdte. - Behoudens het geval voorzien 
bij artikel 1 van het besluit-wet van 
10 November 1945; draagt het hoger be
roep van het openbaar ministerie, wan
neer het ontvankelijk is, aan de rechter 
in tweede aanleg de kennisneming op van 
de publieke vordering 'zoals zij bij de 
eerste rechter aanhangig was. 

25 October 1948. 515 

17. - Stratzalce1~. - EenJJarigheid van 
stemmen vereist om de besliss,ing van de 
ee1·ste reohte1· te verzwa1·en. - Wet van 
4 September 1891, artilcel 2. - Niet toe
passelijlc op de arresten van het militair 
gereohtshof. - Artikel 2 van de wet van 
4 September 1891 is niet toepasselijk op 
het militair gerechtshof. 

25 October 1948. 515 

18. - St,rafzaken. - Kennisneming 
door de reohtm· in hager beroep. - Ver
lclrwing van beroep en niet dagvaarding. 
- De zaak wordt bij de rechter in hoger 
beroep aanhangig gemaakt door de ver
klaring van hoger ber01ip en niet door de 
dagvaarding. 

15 November 1948. 553 

19. - St,ratzalcen. Wet op het 1·e-
ghne van de aloqhol. - V eroordeling van 
belclaagde, soh!tldig bevonden aan twee 
misddjven, tot een enlcele hoofdgevange
nisskaf en geldboete. - H oge1· beroep doo1· 
het openbcta'r ministe1·ie. - Draagwijdte. 
- Het hoger beroep van het openbaar mi
nisterie tegen een vonnis dat beklaagde, 
scbuldig bevonden aan twee inbreuken 
op de wet van 29 Augustus 1919 op het 
regime van de alcohol, gewijzigd door 
het besluit-wet van 14 November 1939, tot 
een enkele hoofdgevangenisstraf en geld
boete veroordeelt, brengt slechts de wette
lijkheid ter sprake van de beslissing, wat 
de hoofdgevangenisstraf betreft en de hoe
grootheid van deze straf en onder meer 
wat de toepassing betreft van een enkele 
hoofdgevangenisstraf wegens twee mis
drijven. 

29 November 1948. 592 

20. - Stmtzalcen. - Wet op het 1·e
gime van de alcohol. - Vonnis twee mis
d1·ijven weerhoudende tegen belclaagde, 
dooh sleohts een enlcele hoofdgevangenis
stmt en geldboete toepassende. - Geen 
hoge1· beroep doo1· het ve1·volgend behee1·. 
- An·est OJJ de hogere bemepen van het 
openbaa1· 1ninisterie en van belclaagde, 
twee hoofdgevrmgenisstmffen en geldboe
ten 1titsp1·elcend. - Omvettelijlce vm·zwa
ring van de veroordeling tot geldboete. -
Op de hogere beroepen van het openbaar 
ministerie en van beklaagde, tegen een 
vonnis dat, al weerhoudt het tegen be
klaagde twee inbreuken op de wet op het 
regime van alcohol, slechts een enkele 
gevangenisstraf en geldboete heeft uitge
sproken, mag het hof van beroep, bij 
ontstentenis van boger beroep door het 
vervolgend beheer, geen geldboete uit
spreken wegens elk misdrijf. 

29 November 1948. 592 

21. - Eerste 1·eohte1· die zijn 1·eohts
maoht heett uitgep!tt. - Wijziging van de 
wet gedurende de aanleg in hager bm·oep. 
- Toepassing van de nie!twe wet door de 
reohter in hager beroep. - Een op de zaak 
toepasselijke wijziging van de wet, die 
zich gedurende de aanleg in hoger beroep 
heeft voorgedaan, machtigt de rechter in 
hoger beroep niet om de zaak te verwijzen 
naar de eerste rechter, die over de grond 
heeft uitgesproken en zijn rechtsmacht 
heeft uitgeput, opdat hij de nieuwe wet 
zou toepassen; het behoort aan de rechter 



HUWELIJK. 

eefd, het recht verzet aan te tekenen 
. de ·beslissing die zijn ontruiming be
, onverschillig of de' huur loopt of 
reken is. 
November 1948. 566 

• - H·uishmw. Ove1·eengelcomen 
nging ve1·st1·eken. - Rechtsvorcle
tussen ve-rhmwder en httttnle1· be

r. - Hctngende bij het inwerlcingt1·e
!ctn de wet vctn 31 Juli 1947. - Toe
ng vwn d-eze wet. ~ Moet gevonnist 
en overeenkomstig de bepalingen van 
et van 31 Juli 1947 houdende uitzon
gsbepalingen inzake huishuur, de 
.svordering tussen eigenaar en huur
'ewoner, aanhangig bij de inwerking
rrg van deze wet, zelfs indien de over
~komen verlenging. van de huur ver
en was voordat zij ingesteld werd. 
)ecember 1948. 605 

• - Pctaht. - Nietigheid vctn de OJJ
ng geclctctn zonde1· nctleving vwn de 
de wet voo1·gesahreven vonnen. ~

:ghe·id vctn privctctt belwn.q. -De nie
id van de opzegging gedaan zonder 
•ing van de door artikel 1775 van het 
erlijk Wetboek (wet van 7 Maart 

art. 7) voorgeschreven vormen is 
van openbare orde. 
)eceinber 1948. 615 

.• - Pctaht. - Niet-igheid vctn cle op
-ng gedctan zoncle1· naleving vctn de 

cle ~vet voo1·gesahreven vo1·men. -
:gheirl d·ie dom· de ]Jaahter en de ve?·-
ter rnctg opgewo1·pen worden, door 
w die opzegging doet en degene die 
7ging k?"ijgt. - De nietigheid van de 
~ging gedaan zonder naleving van de 
artikel 1775 van het Burgerlijk Wet
(wet van 7 Maart 1929, art. 7) voor-

Ireven vormen mag opgeworpen wor
door de pachter en door de verpach
door degene die ze gedaan heeft en 
degene die ze kreeg. 

December 1948. 615 

'. - Paaht. - Opzegging niet·ig toe
niet-nctleving van de wettel-ijlce vm·
- V1·ijwillige ttitvoering en met 

·is van het gebrelc. - Bevestiging. -
als bevestiging door de pachter van 

door hem buiten de door cle wet 
iste vormen betekende opzegging, de 
>ering die hij vrijwillig eraan geeft 
1et kennis van het gebrek waardoor 
1an_getast is. 
)ecember 1948. 615 

1. - Htt·islmm·. - Wet van 31 J·ttl·i 
artikel 42, § 1. - Voo1· de hutt·rder 

stacmrl veTzet. - Zin van het woord 
1t1·der >>. - De « huurder >>, aan wie 
[el 42, § 1, van de wet van 31 Juli 1947 
lende uitzonderingsbepalingen inzake 

lmislmur, het recht van verzet toekent, is 
elke bewoner, veroordeeld tot ontruiming 
om enige andere oorzaak dan het niet
mlleven van zijn verplichtingen, door een 
beslissing dagtekenend van v66r 1 Augus
tus 1947, die niet voor verhal vatbaar is 
,€n nog niet werd uitgevoerd. 

9 December 1948. 617 

19. - Htt·ishmt1". - Hmw op g1·ond 
van een diensthtttwaont·rctat. - Opzegging 
gestetmcl op de verb!"elcing vctn het ct?"
beids- of dienstaont?"ctat vctn de zijde vctn 
ae werkmctn of vctn de bediende. - Deze 
verbrelcing moet een sahttldige daad ttit
mulcen. - In· geval van verhuring op 
grond yan een diensthuurcontract, laat de 
verbreking van het arbeids- of dienstcon
traCt van de zijde van de werkman of 
van de becliende slechts toe aan de ver
huurcler opzegging te cloen, wanneer de 
verbreking een schulclige claad uitmaakt. 
(Wet van 31 .Juli 1947, art. 6, § 2.) 

9 December 1948. 617 

20. --'- Htttt-r zonde·r gesalwift. - Ge
sclwift dctt de ttitvoering vctn de huttr 
vuststelt. - V erlies doo·r _ove?·maaht. ~ 
Bewijs rloo1· ctlle reahtsmiddelen. - In
cHen, gelet op artikel 1715 van het Burger
lijk Wetboek, het bewijs van de uitvoe
ring van een huur zoncler geschrift, even
min als het bewijs van het bestaan van 
de huur zelf, door getuigen of vermoeclens 
is toegelaten, zijn cleze bewijsmiddelen 
ontvankelijk om het verlies door over
macht te bewijzen van het geschrift dat 
deze uitvoering vaststelt. (Burg. Wetb., 
artt. 1348, 4o, en 1715.) 

16 December 1948. 637 

HUWELIJK. 
1. - Stelsel van saheiding vctn goede

~·en. - Mettbelen die z·iah in de waning 
vwn de eaht_qenoten bevinaen. - Geen 
·ver·rnoeclen vctn witsl·ttitende eigendom ten 
voordele van de -mctn. - In geval van 
lmwelijk onder het stelsel van scheiding 
van goederen, wordt de man door geen 
enkele wetsbepaling vermoecl uitsluitende 
eigenaar te zijn van de roerende goederen 
die zich in de woning van het gezin bevinc 
!len. 

12 Febnmri 1948. 86 

2. - Genwensaha11 van ctctnwinsten. 
Belling van on_qelijke verdeling van ae 
_q.e·ineensahap ten bette van de overlevende 
echtgenoot. - V erkla!"ing van vm·weTping 
lloo?" de overlevende m·ouw. - Bepe?"lct tot 
lle vooTdelen ttit . dat beding vom·tsprtti
tende. - VeTwe?·ping d·ie noah het ka?·ak
te-r, noah het t{.itwe?·ksel heeft van een 
<tfstana van (le _qemeensahap, - Wanneer 
de echtgenoten onder het stelsel van de 
gemeenschap van aanwinsten gehuwd 
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ZIJn, met beding . van ongelijke verde ling 
van deze laatste ten bate van de over
levende echtgenoot, lleeft de verklaring 
van de overlevende vrouw, dat zij ten 
bate van de erfgenamen van de man de 
·nit gezegd beding voortspruitende voor
delen verwerpt en slechts haar recllten op 

KIND E~BESCH ERMIN G. 

Bioscoopzaal. ~ Toe.qang verboden aan 
de minderjarigen ben eden zestien jaa1·. -
Verbod overtreden op een ogenblilc 
waarop belclaagde niet aanwez·ig is. -
Toepassing van artilcel 3 van de wet van 
1 September 192>0 op degene die, er toe ge
ho7tden zijnde, de ve1·e·iste maat1·egelen 
niet getrofjen heeft voor de naleving van 
de wet. - Wettelijlce toepass'i.n.g. ~ Door 

LASTGEVING. 
1. - Zaalcwaa1·nem·vng. - Ve1·zet van 

de meester te.qen de imnenging van een 
derde. - In bepanlde omstand·igheden 
.t1e1tit. - Latere wijziging dezer omstan
digheden. - Derde die zich in de zaken 
'Vnn de meeste1· mengt. - Jnmenging die 
geoorlootd lean zijn. - Het verzet van de 
meester tegen de inmenging van een derde 
in zijn zaken, geuit in bepaalde omstandig
heden, blijft niet noodzakelijk uitwerking 
hebben, wanneer deze omstandigheden ge
wijzigd zijn, en, in dergelijk geval, kan 
de inmenging van de derde, niettegen
staande het vroeger verzet van de mees
ter, het karakter vertonen van een regel
matige zaakwaarneming. 

2 Juli 1948. 363 

2. - Znalcwnnn~eming. Uitvoering 
vnn een ve·rplichting waa1·toc de meeste1· 
1vettelijlc geho'ltden is. - Schuldeiser die 

de helft van de gemeenschap verlangt te 
behouden, noch het karakter nocll het uit
werksel van een afstand van de ge
meenschap, en in het bijzonder lleeft zij 
geen terugwerkende kracht. (Burg. Wetb., 
artt. 1453, 1492, 1520, 1524, al. 3, en 1525.) 

22 April 1948. 236 

K 

L 

degene te straffen die in een bioscoopzaal 
een minderjarige beneden zestien jaar toe
gelaten lleeft, treft de wet degene die, er 
toe gehouden zijnde, al ware het nit na
latigheid, de nodige maatregelen niet ge
troffen heeft om de naleving van de wette
lijke voorschriften te verzekeren; er kan 
dus strafbare inbreuk zijn, hoewel de da
der niet aanwezig is op het ogenblik 
waarop minderjarigen in de bioscoopzaal 
toegelaten worden. 

13 December 1948. 630 

nog geen wi.t·voer/)(t·re titel belcomen heeft. 
Uitvom·ing die niettemin een n1tttige 

handeling voor de meester lc01~ uitma7cen. 
- In zekere omstandigheden kan de uit
voering van een verbintenis waartoe de 
meester wettelijk gehouden is, zoals een 
verplichting tot uitkering van Ievenson
derhoud, de inmenging van een derde 
reclltvaardigen en een voor de meester 
nuttige llandeling uitmaken, hoewel de 
sclluldeiser nog over geen uitvoerbare titel 
beschikt. 

2 .Tuli 1948. 363 

LIJFSDWANG. 
Strnfzalcen. - VTOttw tot li)fsdwang 

ve1·oordeeld. - Onwettelijlcheid. - De 
lijfsdwang kan niet tegen een vrouw uit
gesproken worden. (Wet van 27 Juli 1871, 
art. G.) 

20 September 1948. 426 

M 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
HooFnsruK I. - Annl de1· m'icldelen. 
HooFnsruK II. - .Middelen wegens on-

dttidelij Tcheid niet ontvankelij lG. 
HooFDSTUK III. - 111iddelen die in feite 

n•iet opgaan. 

HOOFDSTUK IV. - Nienwe middelen. 

HooFDSTUK V. - Middelen niet ontvanlce
lijlc tvegens geb1·elc aan belnng. 

HOOFDS'l'UK VI. - Middelen v1·eemd nan de 
best1·eden beslissing. 
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HOOFDSTUK I. 

AARD DER MIDDELEN. 

1. - Btt·J·ge1"lljlce zalcen. - Geen enkel 
rn·idclel opgeworpen. - VoMz·iening niet 
ontvanlcelijlc. - Is; in burgerlijke zaken, 
niet ontvankelijk, de voorziening tot sta
ving waarvan geen enkel middel wordt 
opg·ewm1Jen. (Wet van 25 Februari 1925, 
art. 9.) 

23 September 1948. 434 

2. - Milit-iezalcen. - Besliss·i.ng van 
een he'l'lce·lt1'in.rJS1"aacl. - Voorzieninu die 
sleahts fe'itelijlce beschouwingen ·inmept. 
- Niet-ontvankelijlcheicl. - Is niet ont
vankelijk, cle voorziening ingesteld tegen 
een beslissing van een herkeuringsraad, 
die slechts feitelijke beschouwingen in
roept. (Wet samengeschakeld bij kon. besl. 
van 15 Februari 1937, art. 44.) 

11 October 1948. 478 

HOOFDSTUK II. 

MIDDELEN WEGENS ONDUIDELIJKHEID 
NIET ONTV ANKELIJK. 

3. - Stmfzaken.- Oncl·uiclelijk miclclel. 
- Niet-ontvanlcelijlche·icl. - Is niet ont
vankelijk, het middel waarvan de ondui
delijkheid aan het hof niet toelaat de in
geroepen onwettelijkheicl te onclerschei
den. 

2 Februari 1948. 65 

4. - Congo. - Zalcen van peTsonele 
belast-inuen of inkornstenbelastinuen. -
M·iclclel clat cle wetten niet aancltticlt cUe 
zottclen _qesahonclen zijn en n-iet ve1·rnelclt 
hoe zij het zouclen z·ijn. - M-iclrlel niet 
ont·vankelijlc. - Is niet ontvankelijk, het 
middel, tot staving van een voorziening 
tegen een arrest van een Hof van beroep 
van Belgisch Congo in zaken van per
sonele belastingen of van inkomstenbe
lastingen, indien het de wetten niet aan
duiclt die geschonden zouden zijn en niet 
vermelclt hoe ·zij het zouden zijn. (Wet 
van 10 April 1936, art. 2.) 

10 Februari 1948. 80 

5. - Strafzaken. - B-wr_qerlijke Vo1·rle
rin,q. - Onclu:icleUjlc miclclel. - Niet ont
vanlceUjk. -Is niet ontvankelijk, h()t mid
del dat, wegens zijn onduidelijkheicl, niet 
kan beantwoord worden. 

16 Februari 1948. 99 

6. - Strafzalcen. - Btwge'l'lijlce voTrle
·r·in.rJ. - M·idclel aanvoerencle dat cle be
st1·eden beslissing niet gernotiveercl is. -
Geen. enlcele ancle1·e nacle1·e aanw·ijz·ing. -
Miclclel niet ontvanlcelijlc. - Is niet ont
vankelijk, het middel dat, zoncler andere 

nadere aanwijzing, aanvoert dat de be
streden beslissing niet gemotiveerd is. 

8 Maart 1948. 131 

7. - Stmfzalcen. - Midclel cle sahen
cUn,q van een wetsbepaling aanvoerencle. -
Geen enlcele naclere bepaling nopens de be
·weenle sahencling. - Midflel niet ontvan
lcelij lc. - Is niet ontvankelijk, het middel 
de schencling van een wetsbepaling aan
voerende, zonder da t enige nadere bepa
ling gegeven wordt nopens de beweerde 
schencling. 

5 April 1948. 191 

8. - Bm·ge·rUjlce zalcen. - Actnclttiflin_q 
·van rle geschonclen wetten. - Micldel ge
nornen ·ltit rle sahencling ' vctn fle tmttw 
ve·1·schullligcl awn een overeenlcornst of ttit 
cle ·mislcenning van cle t·1tssen pa1·tijen bin
clencle lcracht ·vctn rleze lctatste. - Voo1·
zien·ing cUe noah cirt'ilcel 113!, noah nrtUce
len 1319 en vol_qenrle van het BtwgerUjk 
Wetboelc ctctnwijst als zijncle gesahonrlen. 
- Miflael n·iet ontvanleelijlc. - Is niet 
ontvankelijk, het midclel hieruit genomen 
dat cle rechter over de grond de tronw 
verschuldigd aan een overeenkomst ge
scholl{len heeft of de bindende kracht van 
deze laatste tussen partijen miskend 
heeft, wanneer de voorziening noch arti
kelen 1319 en volgende, noch artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek als geschon
den aanwijst. 

2 Juli 1948. 366 

9. - Stmfznken. - .ilHadel _qestennci 
op rle sahemUny vri;n cen wet. - Niet ctan
cl-ltidende wanrin llie sahendin.rJ bestnat. -
.ilHcldel n·iet ontvrinkelijlv. - Is niet ont
vankelijk, het midclel dat de schending 
van een wetsbe1mling inroept, zonder aan 
te duiden waarin deze schending bestaat. 

19 Augustus 1948. 403 

10. - B·lwged·ijlce zalcen. - Miflflel de: 
sahendin_q Vctn een wetsbepnlin,q in1·oe
tJenlle. - Miflclel n·iet actncluiclenrle wctctrin 
clie sahencling bestnat. - N·iet-ontvanlce
lijlcheirl. - Is niet ontvankelijk, het mid
del dat de sell ending van een wetsbepa
ling inroept, zonder aan te wijzen waarin 
deze schending bestaat. 

16 September 1948. 422 

11. - T·uahtzaken. - Onnct1twlceurige 
rnicldelen. - 111 iclflelen genomen uit de: 
schencUnrt van nan de ictctk vreemcle wets
bepctlingen. -· Niet-ontvankelijkheicl. -
Zijn niet ontvankelijk, de onnauwkeurige 
miclclelen en degene die genomen worden 
nit de schending van wetsbepalingen die 
aan de zaak vreemd zijn. 

20 September 1948. 430 

12. - Zalcen van epm·ntie inzalce btw
ge·rtm1tw. - M·iclrlel genomen uit fle sahen
ding vctn een ministe1'ieel besluit. - Be-
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sluit n·iet in het Belgisch Stnatsblad be
lcendrJemaalct. - Besl!tit niet in regelma
tig ajschrift ove-rgelegd. ~ Niet-01ltvanlce
Ujlc. -In zaken van epuratie inzake bur
gertronw, kunnen 'de middelen niet aan
genomen worden, afgeleid nit de scherr
ding van een ministerieel beslnit dat niet 
werd bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad en niet in regelmatig afschrift 
bij de stukken van de rechtspleging werd 
gevoegd. 

15 November 1948. 550 

13. - Kieszaken. - OnduideUjk mid
del. ~ Het hot ho·ndt e1· geen relcening 
mede. - Het Hof houdt geen rekening 
met de middelen die, wegens hun ondni
delijkheid, niet kunnen beantwoord wor
den. 

22 November 1948. 576 

14. - Strajzalcen. Onnauwlcem·ig 
m·iddel. - Niet-ontvanlcelijlche·id. - Is 
niet ontvankelijk, het middel waarvan 
de onnauwkeurigheid het onderzoek on
mogelijk maakt. 

29 November 1948. 600 

HOOFDSTUK III. 

MIDDELEN DIE IN FEITE NIET OPGAAN. 

15. - Strajzalcen. ~ Middel dat aan 
de bestreden beslissin,q verwijt de aan de 
beslniten versch~tldigde tm~ttv te hebben 
geschonden. - Geen besl~titen genomen 
v661' de rechter over de grand. - Middel 
dat g1·ondslag mist in jeite. - Mist grand
slag in feite, het middel dat aan de be
streden beslissing, door een rechter in 
hoger beroep geveld, verwijt, de aan de 
besluiten verschnldigde tronw te hebben 
geschonden, dan wanneer nocl1 nit de be
slissing noch nit de stukken van de rechts
pleging voortspruit dat besluiten v66r de 
rechter in hoger beroep genomen werden, 
noch dat partijen v66r deze faatste op
nieuw de beslniten hebben overgelegd <lie 
v66r de eerste rechter genomen werden. 

5 Januari 1948. 2 

1·6. - St1'ajzalcen. - Middel aanvoe-
1'encl dat een getttige ontzet was van het 
1·echt om i1i 1·echte getttigen·is at te leg
gen. - Middel zon(ler stem~ in het a1Yest 
of iri een alcte van 1·echtspleging. - Mist 
grondslag in jeite. - Mist grondslag in 
feite, het 'middel aanvoerend dat een ge
tuige ontzet was van bet recht om in 
rechte getnigenis af te leggen, wanneer 
deze bewering stenn vindt, noch in het 
bestreden arrest, noch in de stukken van 
de rechtspleging waarmede het Hof mag 
rekening houden. 

5 Januari 1948. 12 

17. -Zalcen van 1·echtstn!elcse belastin
gen. - Middel genornen ~tit een geb1·e1c 
aan antwoord op de besl~tUen. - Passend 
antwoord in het a1Test. - · Middel dat 
gronrlslag rn·ist ·in jeUe. - Mist grondslag 
in feite, het middel dat een arrest een ge
brek aan antwoord op de conclusies ver
wijt, dan wanneer deze in het arrest op 
passende wijze beantwoord werden. 

12 Januari 1948. 20 

18. - Stmjzaken. - Mirldel gestennrl 
op een onjttiste intet·pretatie van het ar
·rest. - Mirldel rlat ,qmndslag mist in jeite. 
- Mist grondslag in feite, het middel ge
steund op een onjuiste interpretatie van 
het bestreden arrest. 

12 .Januari 1948. 21 

19. - Stmjzalcen. - Midrlel dat aan 
het . gecritisee1·r1 a1'1'est een st1·ijdi,qheid 
van motieven toeschrijft die het niet be
V(tt. - Mist jeitelijlce g1·onclsla,q. - Mist 
grondslag in feite, het middel dat aan het 
arrest een strijdigheid van motieven toe-
schrijft die het niet bevat. · 

13 Januari 1948. 23 

20. - Stmjzalcen. - .iJ;Jidrlel daaruit 
ge'lfomen rlat de pmcessen-vet·baal zo~tden 
opgernaalct zijn ,qeweest rlo01· een ten·ito
riaal onbevoe,qrle veldwachter. - Arrest' 
dat aan deze pmcessen-ve1·baal slechts rle 
waa1·r1e van lottte1·e inlicht'in,qen toelcent. 
- V emorrleUn,q ,qestettnrl op het onrle1·zoek 
ter te·rechtzittin,q. - Mirldel dat ,qmnd
slag mist in teite. - Mist grondslag in 
feite, het middel daaruit genomen dat de 
processen-verbaal door een territoriaal 
onbevoegde veldwachter zouden opge
maakt zijn geworden, dan wanneer uit 
het bestreden arrest voortvloeit dat de 
rechter over de groncl aan deze processeil
verbaal slechts de waarde gehecht heeff 
van loutere inlichtingen en de veroorde
ling van de eiser op de uitslag van het ter 
terechtzitting gedaan onderzoek gesteund 
heeft. 

19 Januari 1948. 34 

21. - Stmjzalcen. - Bttt·get·lijlce vor
rlering. - JJ!Iidrlel op feitelijke beweringen 
bentstende, zonrle1· ste~tn in het arrest en 
de sttilclcen van de 1·echtspleging. - Mirl
del dat grondslag mist in feite. - Mist 
grondslag in feite, het middel berustend · 
op feitelijke beweringen die steun vinden 
noch in het bestreden arrest, noch in de 
stukken van de rechtspleging, welke het 
Hof in aanmerkiug kan nemen. 

19 Januari 1948. 34 

22. - Zaken van 1·echtstreelcse belast·in
,qen. - M·irldel ,qeste~md op rle telcst van 
de statnten van een naamloze vennoot
schap. - Tekst niet regelmatig aan het 
Hot onrlerworpen noch doot· het best·reden 
an·est ovm·,qenornen. - Midrlel niet ant-
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vankelijk. - Is niet ontvankelijk, tot sta
ving van een voorziening ingesteld in za
ken van inkomstenbelastingen, bet middel 
gesteund op de tekst van de statuten van 
.een naamloze vennootschap, clan wanneer 
deze tekst niet regelmatig aan bet Hof 
onclerworpen worclt en niet door de bestre
den beslissing overgenomen wordt. (Wet 
van 6 September 1895, art. 14.) 

26 .Januari 1948. 39 

23. - Zalcen van reohtstt·eelcse belas
t-ingen. - llliddel gesteuncl op een teit dat 
niet voortvloeit ~tit de overgelegcle stulc
ken. - M·ist g1·onclslag in feite. - Mist 
gronclslag in feite, bet miclclel voorge
bracht tot staving van een voorziening in 
zaken van inkomstenbelastingen, wanneer 
bet feit, clat er de gronclslag van uit
maakt, niet uit cle ter grilffie van bet hof 
van beroep neergelegcle stukken voort
vloeit. 

26 Januari 1948. 41 

24. - Strafzalcen. - Miclclel dat aan 
het arrest venoi.jt een vnststelUng niet 
yeclctnn te hebben welke het bevat. -111icl-

-----,.,.r,ze'lll:-t!d~aott-gTt~~ist in teite. Mist 
gromlslag in feite, het midclel clat aan bet 
a'!Test verwijt een vaststelling niet te heb
ben geclaan welke dit arrest bevat. 

26 Januari 1948. 42 

25. - Znlcen van 1'echtstreelcse belns
tingen. - llliclclel geste~tncl op een betwis
t-ing van een pn1·tij. - Bettoist·bng ~tit cle 
besM·eaen beslissing niet voortvloeiencle. 
- Besl·ztiten niet overgelegcl. - Jliidflel 
niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, 
bet mi.dclel gesteund op een beweercle be
twisting van eiser, dan wanneer nit de be
streclen beslissing niet voortvloeit dat de 
eiser deze betwisting heeft opgeworpen 
en clan wanneer de door hem v66r cle rech
ter over de grond genomen besluiten niet 
worden overgelegd. 

27 Januari 1948. 50 

2·6. - Zalcen va.n 1·echtst?·eekse belas
tingen.- Middel een geb·rek aan antwoonl 
op conolns·ies nanvoerencl. - Pctssencl ant
woord in het n1Test. - JlHddel flat (!1'0nrl
slag mist in feite. - Mist gronclslag in 
feite, bet middel een gebrek aan antwoorcl 

. op cle conclusies aanvoerencl, dan wanneer 
deze op passende wijze in bet bestreclen 
arrest beantwoord werclen. 

27 Januari 1948. 56 

27. - Zaken vnn rechtst·reekse belas
Ungen. - Middel nt.stena op een onj~tiste 
interpretntie van het best1·eden an·est. -
llficlclel dnt grondslng mist in feite. -
Mist grondslag in feite, bet middel rus
tencl op een verkeerde interpretatie van 
bet bestreden arrest. 

27 Januari 1948. 57 

28. - Stmtzalcen. - Middel genomen 
u.it een gebrek aan nntwoord op eoneln
sien. - Oonolusien op pnssende wi,ize b,e
nntwoonl. - llliclclel dat gronclslag mist 
in feite. - Mist grondslag in feite, bet 
midclel dat aan bet arrest verwijt de con
clusien niet te hebben beantwoorcl, dan 
wanneer deze door bet arrest op passende 
wijze werden beantwoord. 

2 Februari 1948. 65 
I 

29. - St1·atznlcen. - Midclel _genomen 
~t.it een gebrelc ann antwoonl OJJ de oon
cl-ltsien. - Ooncl1tsii:in op gepaste wijze 
beantwoonl. - Miclclel mist gmnclslag in 
feite. - Mist gronclslag in feite, het mid
del dat aan het arrest verwijt conclusien 
niet te hebben beantwoord, dan wanneer 
cleze door bet arrest op passende wijze 
werclen beantwoord. 

2 Februari 1948. 67 

30. - Stmtzalcen.- Miclclel op een fei
telijlce bewe1"bng gestwu.ncl. - Bewe1·ing 
cloo·r het 1J1'0ces-ve•rbanl vnn cle te1·eohtzU
t-ing tepengespmken. - Mirlclel flat yrontj
sla.g mist in feUe. - Mist gronclslag in 
feite, bet miclclel gesteund op een feite
lijke bewering, die door cle melclingen van 
bet proces-verbaal van de terechtzitting 
van de rechter over de groncl worclt te
gengesproken. 

2 Februari 1948. 68 

31. - St1·atzctken. - M1,dclel gesteund 
op' een ve1'7ceenle ·inte1'1J1'eta.tie van het a~·-
1'est. - Middel dnt gmnclsla.g rnist in teite. 
- Mist gronclslag in feite, het middel ge
steund op een verkeerde interpretatie van 
het gecritiseercl arrest. 

2 Februari 1948. 68 

32. - St1'nfza7cen. - Micldel een ge-. 
brelc a.nn antwoonl op cle concl~tsien in
mepencle. - Passencl a.ntwoonl in het ar-· 
1·est. - Jliidclel clat gronclslag mist in 
feUe. - Mist gronclslag in feite, bet midc 
del dat aan bet arrest een gebrek aan 
antwoord op conclusH~n verwijt, dan wan
neer bet arrest cleze laatste op passencle 
wijze beantwoorclt. 

9 Februari 1948. 77 

33.- Stratzctlcen.- Middel een geb1'e7c 
nnn ant-woonl op oonol~tsien in1·oepencle. 
- Geen oonol~tsiifn genornen.- JJiiddel dat 
g1·ondslag m1.st in fe-ite. - Mist gronclslag 
in feite, bet midclel een gebrek aan ant
woorcl op conclusH~n aanvoerend, clan wan" 
neer noch uit bet bestreden arrest, nocli 
nit de stukken van de rechtspleging blijkt 
dat eiRer regelmatige conclusH~n v66r de 
rechter over de grond genomen heeft. 

16 Februari 1948. 96 

34. - St1'afznken. - B~wge1·lijlce vo1·~ 
cle·ring. - M1-clrlel een geb1·ek ann nnt-
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11l001:d op concMrsWn awnvoc·rencl. - Von
n-is ven.vijzencle naar · cle beweegredenen 
van de eerste ·rechter. - Beweegreclenen 
de conclu.siiin bem~ttooonleml. - Miclclel 
clnt g1'01Ulslng mist in fe'ite .. - Mist grond
slag in feite, het midclel dat aan de beslis
sing van cle rechter in hoger beroep ver
wijt een in conclusien voorgebracht ver
weer niet te hebben beantwoorcl, dan wan
neer deze beslissing naar de beweegrede
nen van de eerste rechter verwijst, die cUt 
verweer heeft beantwoorcl. 

16 Februari 1948. 97 

35. - Stntfza.l•en. - Midclel een (JC
brelc aan ctntwoonl op cle concl1r.siiin ctctn
'Voerenrl. - Oorwl·usWn cU.e op uepa.ste 
·w-iize benntwoord wenlen. - M-icldel dnt 
rtronclsla.g rn·ist in feite. - Mist gronclslag 
in feite, het miclclel clat een gebrek nan 
l\ntwoord op cle conclnsien annvoert, dan 
wanneer deze lantste op gepm~te wijze 
.beantwoorcl werclen. 

16 Februnri 1948. 102 

36. - St·mfzcthen. - Dod.i:n(J bi.j r!ebrel; 
({.an voorzorg. - Ye·roordelin.o. - M·irldel 
({.a.n een n·JTest verw·ijtend een gebr·n1lwr 
1'ftn de openbn1·e weg een 1'erpz.ichtinu te 
hebben op[Jelegd cUe niet floor het 1'Cflle
ment op de 11olitie van het ve1'1cee1· ·is 
1:oo1·geschre·ven. - Yonnis fleze verpUoh
tino niet op het 1·eulement, flooh op fle e·is 
1!an tle vooTziohti[!heifl ste1tnencle. - Micl
del tlnt uromlsla.(f mist in feite. - 1\Hst 
gronclslag in feite, het rnicldel dat ann llet 
arrest van veroordeling wegens · onvrij
willige docling verwijt, beklaagcle, gebrui
ker van de openbare weg, een door het re
glement op de politie van het verkeer niet 
voorgeschreven verplichting te hebben op
gelegd, clan wanneer het arrest cleze ver
plichting niet op Yoormelcl reglement 
steunt, doch op de eis van cle voorzichtig
heicl gelet op cle feitelijke omstamlig
heclen. 

16 Februari 1948. 102 

37. - Strntzaken:- M·illclel een oe7wek 
a.a.n antwoonl OJJ concl·usi.iin aa.nvoe1·enrl. 
~ Geen concl-usiiin uenomen. - ll1·iclclel clnt 
.f!ronllsla.[! mist ·in fe-ite. - Mist grondslag 
in feite, het miclclel dat aan de bestreclen ' 
beslissing verwijt de conclusien van de 
eiser n~et beantwoorcl te l1ebben, dan wnn
neer niet nit de rechtspleging blijkt clat 
eiser vo6r de rechter over de groncl con
clusien genomen heeft. 

1 Maart 19,18. 119 

38. - B11.1'(Je1·l·ijke zctken. - MitWel 
1JC1'!tstentl op een vennelcli11 r1 vnn het be
streden a.·rrest clie het {!CVol,q is van een 
mnteriiile ve1·g·iss·ino. - Miclclel clnt [!'l'onfl
sln,q mist in feite. - Mist gronclslag in 
feite, het micldel rnstencl op een vermel
ding .van het bestreden arrest, die het ge-
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volg is van een louter materH~le vergis
sing en die, verbeterd zoals het behoort, 
aan de critiek van het middel ontsnapt. 

4 Maart 1948. 126 

39. - B~t1'(JCI'Ujlce zaken. - j]f·iclrZel be
r·u.stencl 011 een verkeenle interpretntie van 
het wr1,·est. - M·iclclel clnt .oronllslcty mist 
in feite. - Mist gronclslag in feite, het 
midclel rustencl op een verkeerde inter
pretatie van het bestreden arrest. 

4"111anrt 1948. 126 

40. - Bnryerlijlce zttlcen. - Mhlclel 
een teyenstrijrU.olwill of dublJClz·inniglwid 
in cle 1Jeweeg·reclenen nwnvoerencl. - Be
weegreclenen vri:i va.n teuenst1·ijcligheicl of 
fl'li./Jiielzinni.olwicl. - M·iclclel cla.t g1'0ndsln(J 
mist i:n feU:e. - Mist grondslag in feite, 
het micldel dat aan het bestreden arrest 
verwijt, op tegenstrijclige of dubbelzin
nige beweegredenen te steunen, dan wan
iwer de gecritiseerde beweegredenen vrij 
zijn nm tegenstrijdig·heicl en clubbelzin
nigheicl. 

4 Manrt 1948. 126 

41. - Stra.fzctken. - Yoorz·ien+no floor 
belclctaycle. - Miclclel nctnvoerencl clnt het 
(/.'/'rest hem rle hoetlaniyheill vnn ojjicier 
vnn het ctctief leoe·r toelcent, rlnn wa.nnee1· 
hij lieweenl heeft slechts 1'eserveojjic·ie1· 
te zi.jn. - Geen enlcel sttJ.k va.n tle 1·echts
pleginr1 1Jewijzentle clnt annleooer 1·ese1·-
1JeojfiC'ie·r is of clnt hij de hoeclnniuheicl 
van ojJiC'ie1· vnn het nctief leuer betwist 
heeft. - 111 iclclel flat y1'0nclslag mist in· 
feite. - Mist grondslag in feite, het mid
del aanvoerende clat het arrest aan cle 
aanlegger, die beweercl had slechts reser
veolfficier te zijn, de hoeclanigheid van of
ticier van het actief leger heeft toegekencl, 
dan '1\'lmneer nit geen enkel stuk van cle 
rechtspleging, waarop het Hof acht kan 
slann, voortvloeit dat- aanlegger reser
veoifficier is, of v66r de rechter over de 
grorid betwist heeft olfficier van het actief 
leger te zijn. 

8 Manrt 1948. 134 

·42. - St:rnfzctken. - Arrest cle floor de 
eerste rechte·r u.ityestl1'07wn stmf ver
z·wnmntle il'ln reclen rlnt d.eze strnf onwet
telijk is. - ilficlclel ann het wrrest ve1·
.,.o·ijtentle lleze ontvetteUjlcheifl n:iet nader 
f{.(tn te w·i,izen. - BesUss·ino vwn het n1-rest 
hie1'0p ,r;estemtd clnt cle cloo·r de eerste 
1·echte•r 11.-it[JCSJwolcen st1·a.f, bij .oeb1'ek ann 
verznchtencle omsta.ncli.[Jheclen, ln.oe1- is 
rlnn het wettelijk n~inirnmn. - Micldel 
dnt uronclslag mist in feite. - Mist groncl-
1'1 ag in feite, het miclclel clat a an het ar
rest verwijt de door de eerste rechter uit
gesproken straf te verzwaren, om reclen 
dat cleze straf onwettelijk is, zoncler cle 
reden van cleze onwettelijkheicl nacler aan 
te wijzen, clan wanneer nit het arrest 
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wordt afgeleid dat de door de eerste rech
ter uitgesproken straf, bij gebrek aan ver
zachtencle omstandigheden, lager is clan 
het door de wet vastgesteld minimum. 

8 Maart 1948. 134 

43. - St·rafzalcen. ~ 1li'iddel geg1·ond 
op feiteUjlce bewer-ingen zoncle·r steu.n in 
de bestreden beslissing en de stulclcen van 
de 1·eahtspleging of er dom· tegengespro
lcen. - Micldel dat g1·ondslng mist in 
je-ite. - :1\'Iissen grondslag in feite, de op 
feitelijke beweringen gegroncle middelen, 
die noch in het bestreden arrest noch in 
de stukken van de rechtspleging steun 
vinden, of die door het proces-verbaal 
van de terechtzitting van cle rechter over 
de grond of door de vermelclingen van het 
arrest worden tegengesproken. 

15 Maart 1948. 152 

44. ~ St?·ntzalcen.- Midclel !wrustende 
op een feitelijlce bewering zonde·r ste~m 
in hf;t a·rrest en de stulclcen van de t·eahts
pleging. - Midclel dat gmnclslng mist in 
feite. - Mist grondslag in' feite, het mid
del bernstende op een feitelijke bewering 
die, noch in het bestreclen arrest, noch 
in de stukken van de rechtspleging, 
waarop het Hof acht kan slaan, steun 
vindt. 

22 Maart 1948. 166 

45. - St1·ajzalcen. - Middel een ge
brelc aan antwoord op de conclttsiiin aan
voerend. - Oonclttsiiin die op vassencle 
wijze beantwoo·rd wet·den. - j]f'iddel m·ist 
grondslag .in feite. - Mist grondslag in 
feite, het middel een gebrek aan antwoord 
op de conclusien aanvoerencl, dan wanneer 
deze in het bestreden arrest . op passende 
wijze beantwoorcl werclen. 

5 April 1948. ' 190 

4·6. - Bt?·atzalcen. - j];J-iddel een ge
bTelc aan nntwoot·d op cle aoncl!tsien aan
voerencle. - OonclusWn op pnssencle wijze 
beanttvoorcl. - Miclclel .flat g1·onclslag m.ist 
in feite. - Mist grondslag in feite, het 
middel een gebrek aan antwoord op con
clusien aanvoerende, dtm wanneer het ar
rest ze op passende wijze beantwoord 
heeft .. 

13 April 1948. 213 

47.- Burget·lijlce zalcen.- Midclel een 
tegenstrijdigheid nanvoerencle clie het at·
rest niet bevat. ~Mist grondslag in feite. 
- Mist grondslag in feite, het middel af
geleid nit een tegenstrijdigheid clie het 
arrest niet bevat. 

15 April 1948. 218 

48. - Stmjzalcen. - Midclel aanvoe
t·encl clat het door het best1·eden an·est 
weet·houden m.isclr·ijf dit niet is waat·vom· 
belclaagde v661· de eet·ste t·eahteT vetvolgd 

tverd. - Middel bentstend op een in het 
be'I'Oepen vonnis begane matedii!e vergis
sing bet:reffencle de dntum van het mis
d?"'ijf. - Middel dnt g1·ondslag mist in 
feUe. ~ Mist grondslag in feite, het mid
del aanvoerend dat een door het arrest 
weerhouden misdrijf op een andere datum 
zon gepleegcl zijn geweest en clus niet het
zelfde zon zijn als clit waarvoor de be
klaagde vervolgd wercl en vrijgesproken 
in eerste aanleg, dan wanneer het bestre
clen arrest slech ts a an het misdrijf de da
tum ternggegeven heeft die de dagvaar
cling tot verschijning v66r de eerste rech
ter er aan gaf en zich, alclus, beperkt 
heeft tot het herstellen van een materiele 
vergissing van het vonnis. 

19 April 1948. 224 

49. - St-rafzalcen. ~ M·i.clclel aanvoe
t·end dat een get·ttige va.n het recht ontzet 
1va.s om in rechten get-Ltigen·is at te leggen. 
- Midclel zonder stmtn in lwt a1-rest of in 
een alcte van cle rechtsple,qing. ,____ Middel 
clat g'I'Onflslag. mist in feite. - Mist grand
slag· in feite, het midclel aanvoerend clat 
een getuige ontzet was van het recht om 
in rechten get11igenis af te leggen, wan
neer deze bewering steun vindt, noch in 
het bestreden arrest, noch in de akten 
van de rechtspleging waarop het Hof acht 
kan slaan. 

19 April 1948. 226 

50. - Bu.rgerz.ijlce zaken. - Jli'iddel .Qe
stmmcl op een tegenstrijdighe,id in de be
wee.rtreclenen ·van het an·est. ~ Arrest da.t 
geen te[!enst1·ijcligheicl bevat. - j]fiddel 
clat gmnrislag mist 1:n feite. - Mist groncl
slag in feite, het micldel gesteund op een 
tegenstrijcligheid in cle beweegreclenen van 
het bestreden arrest, dan wanneer het 
geen tegenstrijdigheid bevat. 

22 April 1948. 235 

'51. - Stmjzalcen. ~ Voorziening va\'/1. 
de bu;rge?•lijlc vemntwom·delijlce 1Ja'l'tij. r· 
M·idclel aan het an·est verwijtencl de ver
oo1·deling van eise1· niet bepeTlct te hqlJ
ben tot zelce1·e veroorde/.ingen ttUgespmlc(!n 
tegen belclnagcle. - An·est flat eiser 
sleahts voor cleze vemordelingen bm·get·
lijlc vet·antwoo·rclelijlc ·vedclacwt. ~ Midclel 
dat gmnclslag mist in feite. - Mist grand
slag in feite, het middel dat aan een ar
rest verwijt de veroordeling van de bur
gerlijk verantwoordelijke persoon niet be
perkt te hebben tot zekere veroorclelingen 
tegen de beklaagden uitgesproken, dan 
wanneer het acrrest er zo over beslist 
heeft. 

4 Mei 1948. 255 

52. - Stmfzalcen. - M·iddel hie1·uit at
geleid flnt belclaagde slechts een vraau 
voor zijn venledi[fing heett mogen stelr 
len. ~ An·est vaststellencle dat beklaagde 
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in z'ijr! m·iddelen van verdediy-ing .Qehoonl 
werd. - M·iddel clat gr_ondslag mist in 
feite. - Mist grondslag in feite, het mid
del hieruit genomen dat de veroordeelde 
slechts een vraag heeft mogen stellen en 
dat zijn verdediging aldus onvolleclig is 
geweest, dan wanneer het arrest vaststelt 
dat de veroordeelde in zijn middelen van 
verdediging gehoord werd. 

24 Mei 1948. 293 

53. - Skafzalcen. ~ Mhlllel aanvoe
r·ende dat een yetuige on tzet was van het 
r·eaht om ·in reahten getttiyenis at te leg
gen. - Miclclel zonder· ste'ltn in het ar-rest 
of de r·eahtspleging. - Middel dat gr·ond
slag mist in [cite. ~ Mist grondslag in 
feite, het middel annvoerende clat een on
der eed gehoorde getuige ontzet was van 
het recht ·om in rechten getuigenis af te 
leggen, wanneer die bewering steun vindt 
noch in het bestreden arrest, noch in een 
stuk van de rechtspleging waarmede het 
Hof rekening kan Jwuden. 

7 Juni 1948. 308 

54. - Strafzalcen. - iliicldel bentstend 
op een feitelijlce bewering.- Bewering te
',qengespmlcen door het proaes-ver·baal van 
de tereahtzitUng. ~ M·idclel dat ymndslaq 
m·ist in feite. - Mist grondslag in feite, 
het middel berustend op een feitelijke be
wering die door de vermelclingen van het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
de rechter over de groncl wordt. tegenge
sproken. 

7 Juni 1948. 314 

55. - Stra.tzalcen. - ilf'illclel gestemul 
op een feit dat noah door de bestreden be
sUssing noah door· een stttlc van de reahts1 
pleging vastgestelcl is. ~ M~iddel dat 
.Q·rondslay m·ist in feUe. - Mist grondslag 
in feite, het midclel op een feitelijk ele
ment gesteund dat vastgesteld is noch 
door de bestreden beslissing noch door 
een stuk van de rechtspleging waarop 
het Hof acht kan slaan. 

14 Juni 1948. 331 

56. - Stra.tzalcen. ~ Middel aanvoe
r·end dat het an·est n·iet vaststelt dat de 
benadeelcle lclaaht heett inyediend. 1 Ar
rest dat het bestaan van de lclaaht vast
stelt. - Mlcldel clat grondslag ·rnist in 
teite. ~ Mist grondslag in feite, het mid
del aanvoerende dat · het arrest het be
staan niet vaststelt van de klacht van 
de benacleelcle, dan wanneer l1et arrest 
dergelijke vaststelling bevat. · 

14 Juni 1948. 332 

57. '-- Stra.fzalcen. ~ Middel aanvoe
rend dat het arrest het bestaan niet vast
stelt van het zedelijk bestanddeel van het 
misdrijf. - Ar·rest vaststellende dat be- · 
klaagde, hetzij met bedrieglijk inziaht, 
hetzij lcwaadwillig gehandelcl heeft. ~ 

Middel da.t gronclslag mist in feite. ~ 
Mist gromlslag in feite, het midclel aan
voerend dat het arrest het bestaan niet 
vaststelt van het zedelijk bestanclcleel van 
het misdrijf, clan wanneer het er op wijst 
dat beklaagde, hetzij met beclrieglijk in
zicht, hetzij kwaadwillig gehandelcl heeft. 
· 14 Juni 1948. 332 

58. - Strafzalcen. - Btwgedijlce vm·
der·iny. - Middel afyele·id tt'it een gebrelc 
aan antwoor·d op de aonalttsW.n. ~ Pas
send wntwoord ·in het an·est. ~ iliiddel 
dat yrondslag m·ist ·in felte. - Mist grand
slag in feite, het middel dat het arrest een 
gebrek aan antwoord op de conclusHln 
verwijt, dan wanneer deze in het arrest 
op passencle wijze beantwoorcl :werclen. 

28 Juni 1948. 853 

·59. - Strafzltlwn. - Miclclel aanvoe
r·encl dat e·iser een andere woonpla.ats 
heett dan deze lloor het arTest vastge
stelll. - V a.ststelUng vctn het arTest op 
ojfiaiele st~tlcken rteurmul. ~ Millllel dat 
amndslay mist ·in feite. ~ Mist grondslag 
in feite, het midclel aanvoerende dat eiser 
een andere woonplaats heeft dan deze 
door het arrest vastgesteld, clan wanneer 
cleze vaststelling op officiele stul~:ken rust. 

5 Juli 1948. 874 

60. - Stra.fzaken. ~ M·illdel ·inme
penlle dat een wrrest, dat het arrest van 
veroonlez.ing voor·atuaat, lwrmepen ~ver·d. 
- .M·iddel zonder ste·un in de st~tlclcen van 
de r·eahtspleging. ~ Millllel dat grondslag 
mist in teUe. - Mist grondslag in feite, 
het middel aanvoerencle dat een arrest 
van het hof van assisen, gewezen v66r 
het arrest van veroordeling, herroepen 
wercl, dan wanneer deze bewering noch 
in het bestreclen arrest van veroordeUng· 
noch in enig stnk van de rechtspleging 
steun vindt. 

5 Juli 1948. 379 

·61. - Stra.fzake·n. - Miclllel hierotJ 
yeste·und dat eiser vemorlleeld wenl orn 
koopwaren teyen een hogere pr·ijs dan een 
t·eglernentair·e pr·ijs verlcocht te hebben. ~ 
Vemordeling ttityespmken weaens ver
lcoop tegen een abnoPmale p·rijs. ~ Middel 
dat ymndslag rn·ist in feite. ~ Mist groncl
slag in feite, het midclel hierop gesteund 
dat eiser veroordeeld werd wegens ver
koop van koopwaren tegen een hogere 
prijs dan een reglementaire prijs, dan 
wanneer l'let arrest hem veroorcleelt we
gens verkoop tegen een hogere prijs dan 
de normale prijs. 

5 Juli 1948. 381 

6.2. - S·rafzalcen. - Middel op een fei
telijke bewering bentstencl, die door het 
proaes-ver·baal van de te.r·eahtzitting te.qen
yesprolcen wot·dt. - Middel da.t grondslag 
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•mist in fe'ite. - Mist gronclslng in feite, 
het midclel berustend op een feitelijke be
wering die worclt tegengesproken door de 
vermeldingen van het proces-verbanl van 
de terechtzitting van de rechter over cle 
groncl. 

29 Juli 1948. 401 

·63. - St·rafzaken. - Millclel benr.stencl 
op een feitelijlce bewe?·ing tegengesprolcen 
llOo·r ae best?·eaen 'beslissing. - M iclllel 
llctt gronllslag mist in feUe. - Mist groncl
slng in feite, het micldel berustencl op een 
feitelijke bewering, clie tegengesproken 
worclt door cle bestreclen beslissing. 

29 Juli 1948. 401 

64. - St·mfzltken. - M·illclcl annvoe
?·encl ant eiser n·iet ven.o-itt-igll wenl vnn 
een wi·izigvng Vltn cle omschrijving vnn ae 
7wtichting. - Ve1·witt-ig·ing Vltstgestclll 
!lom· het (£?Test. - jj£·illclel clnt gronclslng 
mist in feUe. - Mist gronclslag in feite, 
llet micldel aanvoerencl clat eiser niet ver
wittigcl wercl van een door de rechter over 
cle groncl aan cle omschrijving van cle be
tichting gebrachte wijziging, clan wanneer 
llet arrest vnststelt clat clergelijke verwit
tiging aan eiser gegeven wenl. 

19 Augustus 1.948. 409 

65. - B·u?·ge?·Ujlce zalcen.- j]foillllel een 
s.trijll'igheill of ll~tbbelzinnigheicl van 1'e
llenen nnnvoe?·enlle. - Reclenen m·ij vnn 
strijlUoheill' of ll·u.bbelzinnigheill. - Mill
llel llnt oronclsldg mist in feite. - Mist 
gromlslag in feite, het miclclel clnt het be
,-;treclen arrest verwijt op tegenstrijclige of 
clubbelzinnige reclenen te steunen, clan 
wanneer de gecritiseercle reclenen vrij zijn 
van tegenstrijcligheid of clubbelzinnigheicl. 

1.6 September 1.948. 422 

66. - T~r.chtznlcen. - M·illllelen ge
stemul 01J feitez.ij lee bescho~r.wingen. 
Zonlle·r· stmtn in het lWrest of cle stttlclcen 
vnn lle 1·echtspleg·ing. - Millllelen lUe 
g1'0nllslctg missen ·in feite. - lVIissen 
gronclslag in feite, cle micldelen gesteuncl 
op feitelijke beschouwingen die, nocll in 
llet bestreden arrest, nocll in de stukken 
van de rechtspleging·, waarop het Hof acht 
kan slaan, steun vinclen. 

20 September 1.948. 430 

'67. - T1tchtzalcen. - Millclel het lW-
1·est venoijtencl een vaststelling nie't te 
lievntten. - Millclel llat g1·onllslctg mist 
in feUe. - Mist gronclslng in feite, het 
micldel het arrest verwijtende het tijclstip 
niet bepaald te hebben van het lidmant
schap van eiser van zekere partijen of 
orgnnismen, dan wanneer het arrest dit 
tijclstip bepaalt door element en · waarop 
het wijst. 

20 September 1948. 430 

68. ,-- Burge-rl-ijlce znlcen. - M-icldet 
{festennd 01J een onj·wiste 1titlegging ·van 
het be$t'l'eclen n?Yest. - M·iclclel llat g?·oncl
slng rnist in te·ite. - Mist gronclslag ·in 
feite, het midclel gesteun{l op een onjui';te 
uitlegging van het bestreclen arrest. 

23 September 1948. 434 

69. - Get1tige gehoonl zoncle·r eea. '--
P·J·oces-ve?·l!nal Vltn de te1·echtzitti.ng vast
stellencl, zonlle·r meer, aat lleze getnige 
ontzet is vnn lle rechten opgesomcl in aTt-i
kel 31 vnn het Stmfwetboelc. - Ontzet
Ung va.n het recht om in ?'echten getu:i
genis M te leggen bewezen lloo1· een stitlc 
vwn lle ·rechtspleging. - TVettez.ijlcheicl. -
Is niet gegrond, het miclclel hieruit geno
men clat, een getuige zon{ler eed gehoord 
zijncle, het proces-verbaal van cle terecht
zitting zich er toe beperkt vast te stellen 
clat cleze getuige ontzet wercl van cle rech
ten voorzien bij artikel 31 van het Straf
wetboek, zoncler nan te cluiclen krachtens 
welke rechterlijke beslissing-, dan wanneer 
onder de nan cle rechter over cle groncl 
onclerworpen stukken van de rechtspleging· 
zich een authentiek afschrift bevinclt van 
het in kracht van gewijscle gegaan arrest 
dat tegen cleze getuige cle ontzetting heeft 
uitgesproken van cle rechten voorzien bij 
artikel 31, 4°, van het Strafwetboek. 

29 September 1948. 444 

'70. - StrMznlcen. - j]f·iaaer nnnvoe
mna llltt T1.et best·reclm~ nn·est op een ve1·-
7clcwing vcm eiser .f!CStenncl is. - Bewering 
zoncle1· ste·un in het ltn·est. - Mill del llnt 
g1'0nclslng mist in feite. - Mist gronclslag 
in feite, het micldel dat nanvoert, dat het 
bestreclen arrest op een verklaring· van 
eiser steunt, dan w·anneer cleze bewering 
in het arrest geen enkele steun vindt. 

4 October 1948. 4.51. 

71. - Strnfznlcen. - M·iaclel geste1t1ul 
op een feUelijlce vaststelling llie het a?'
?'est niet lievat. - Mist g1'0nllslctg in feite. 
- Mist gronclslng in feite, het middel ge
steuncl op een feitelijke vaststelling be
vat noch in het bestreden arrest noch in 
de stukken van cle rechtspleging. 

4 October 1948. 464 

72. - Znlcen vwn ?'eohtst?·eekse lielas
t-ingen. - Mhlclel 011 een feU gestenncl llnt 
niet voo-rtspntit 1tit lle vaststellingen vnn 
het best1·eclen nT-rest noah 1£-it cle oveTge
legcle st~tlclcen. - j]£ist gmnclslng in feite. 
- Mist grondslag in feite, het middel 
voorgesteld tot .staving van een voorzie
ning inzake inkomstenbelastingen, wan
neer het feit clnt de gronclslag er van uit
maakt, noch uit de vaststellingen van het 
bestreden arrest, noch nit de ter grilffie 
van het hof van beroep tot staving van 
het verzoek neergelegde stukken voort
vloeit. (Wet van 6 September 1895, art.l4.) 

5 October 1948. 474 
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73. - B-nt'gerlijlce zctlcen. - Echtsche·i
ding. - Verklarvngen i:n de loop van een 
StmfondeJ·zoek afgelega. ~ llfiaclel aan
voiowencle clat cle rechter cleze ver7claJ··in
ge1t als bewijs aOO'I' getu:igen weerho·nclen 
heeft. - Arrest clat ze als ve1·moeclens 
weerhouclt. - Micldel clat g-ronclslag m·ist 
in feite. - Mist grondslag in feite, het 
middel aanvoerende dat de rechter over 
de grond, uitspraak doende over een eis 
tot echtscheicling, verklaringen tijdens een 
strafonderzoek afgelegcl als bewijs door 
getuigen- weerhouden heeft, dan wanneer 
nit het bestreden arrest blijkt dat de 
rechter deze verklaringen slechts als ver
moedens weerhouden heeft. 

14 October 1948. 489 
74. - Strafzctlcen. - M·iclclel clat aan 

de 1·echte1· in ho_r;er be1·oep verwijt cle '{Je
t-nigen n·iet gehoonl te hebben waa1·van 
pa-rtijen niet hebben afgezien. - Aan
vraag tot verhoo1· van get-nigen niet ·inrJe
cl-iend. - M-ist gron(lslag in fe-it'e. - Mist 
gronclslag in feite, het micldel hieruit ge
nomen clat de rechter in hoger beroep de 
getuigen niet gelword heeft waarvan de 
partijen niet hadden afgezien, dan wan
neer noch uit het arrest noch nit de stnk
ken van de rechtspleging blijkt dat een 
aanvraag tot verhoor van deze getnigen 
wercl ingecliend. 

25 October 1948. 512 

75. - Stmfzaken. - Micldel gesteuncl 
op een feitel-ijke be·we1"inr1 die cloo1· cle 
best?·eclen besUss·inu w01·at tegenuesp-roken. 
- Miclclel clat uronclslau mist in feite. -
Mist gronclslag in feite, het miclclel aan
voerend dat het arrest de eis fler bnrger
lijke partij heeft afgewezen zoncler te be
twisten dat het misdrijf haar schacle heeft 
berokkend, clan wanneer het bestaan van 
een door het misclrijf veroorzaakte schade 
door het arrest ontkend wordt. 

8 November 1948. 533 

7'6. - Stntfzalcen. - Middel clat een 
cl·ubbelzinnigheicl vcm 1·edenen ctcMtvoe·rt. ~ 
Reclenen v1·ij van d7tbbelz-inn:igheicl. -
M·iddel dat gmndslag mist ·in feite. -
Mist gronclslag in feite, het micldel clat 
aan het arrest verwijt op clnbbelzinnige 
redenen te zijn gegrond, dan wanneer de 
gecritiseerde redenen vrij zijn van dnb
belzinnigheid. 

8 November 1948. 533 
77. - St-rajzalcen. ~ Mitlclel een ge

brek aan antwoortl op fle concl1tsies cum
voe1·e1Ul. - Passencl wntwoonl ·in cle besl-is
sing. - M·i(Zael clat g·ronclsl-ag mist in 
fe-ite. ~ Mist grondslag in feite, het mid
del dat aan het vonnis een gebrek aan 
antwoord op de conclnsies verwijt, dan 
wanneer deze door het vonnis passend 
beantwoord werden. 

8 November 1948. 535 

78.- St·mfzalcen. -JJ1iflflel fe-iten aan
voerend, tegengesp1·oTcen floo-r het pro
ces-veTbctal van de terechtzitt-ing of zon
der steu.n in het arrest of ·in een st1tlc van 
de 1·echtst1le_qinu. - M·ifldel flat gmnflslag 
mist in fe-ite. ~ Mist grondslag in feite, 
het middel dat feiten aanvoert die tegen
gesproken worden door het proces-verbaal 
van de rechter over {le grond of geen · 
steun vinden in het arrest of in een stuk 
van de rechtspleging waarop het Hof acht 
kan slaan. 

22 November 1948. 571 

'79. - Kieszalcen. ~ M·iflflel awnv·oe
?'encl clctt het hof van be-roep gewe-ige-rfl 
heeft fle wettel-ijklwicl nn te gaan vMt een 
besl-u·it 1.oncwvnn' het toet)(tssin,r; doet. -
A-rrest va:n het hof vctn bemep fla:t fle wet
tel-ijlcheifl vcm het besl-11-it 1wgcutt. - Mid
del flat g·romlslag mist ·in fe-ite. - Mist 
grondslag in feite, het middel dat het hof 
van beroep verwijt geweigercl te hebben 
de grondwettelijkheid na te gaan van een 
besluit waarvan het toepassing cloet, dan 
wanneer het hof van beroep tot clit na
zicht is overgegaan. 

22 November 1948. 576 

80. - fitr(tjzaken. - Aanvoer·ing vwn 
feiten. ~ Fe-iten tegengesp-rolcen cloor het 
cwrest of cloor fle st~tlclcen van de ·rechts
pleg·ing. - Miflclel clat g?·ondslag mist in 
fefte. - Mist grondslag in' feite, het mid
del dat feiten aanvoert die worden tegen
gesproken door de bestreden beslissing of 
door de stnkken van de rechtspleging. 

22 November 1948. 578 

81. - B·urge?'lijlce zctken. ~ j]£·lflflel 
aanvoerenfl flat, b·ij geb·relc awn flnflen clio 
t-ijfl·i,r; het bezwaa1·fle onroerend goefl heb
ben ncm.r;etast, cle wettel-ljke hwwtheelc 
vcm .cle 8chatkist vervallen wns op de rlct[J 
vcm het beslctg. ~ A·r-rest flat niet toelaat 
cle clat·umt te bepalen wctarop het goecl 
anngetast we-rcl. - M:ifldel flat gmnflslarJ 
mist ·in fe-ite. ~ Mist grondslag in feite, 
het middel hieruit genomen clat, bij gebrek 
aan daden die tijclig het bezwaarde on
roerend goecl hebben « aangetast ll, de ge
heime hypotheek van de Schatkist ver
vallen was op de dag van het beslag, dan 
wanneer geen enkele vaststelling van het 
arrest toelaat de datum te bepalen waarop 
het onroerend goecl aangetast wercl. 

23 December 1948. (]61 

H:OOFDSTUK IV. 

NIEUWE J\UDDELEN. 

82. - Strafzalcen. - Miclclel genomen 
nit het geb1·e1c aan hoeda?ti{Jheifl van een 
Tclctge1·. - Kcm- ndet voor fle ee1·ste 11tactl 
v-661- het Hot van verbreking opgeworpen 
wonlen. - De beklaagde is niet ontvnn-
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kelijk om, voor de eerste mual v661' bet 
Hof van verbreking, te beweren dat een 
l>:lager zonder hoedanigheid was om klacht 
in te clienen. 

5 J anuari 1948. 6 

83. - Mhtllel vctn lonter t·echt rla,t voo1· 
(le eerste maal vo6r het IIof val/1, verbre

. king kan inget·oe1Jen wo·rllen. - Begt'i'fJ. 
- Is uitsluitend een rechtsmiddel en kan 
voor de eerste maal v6or het Hof van 
verbreking ingeroepen worden, het middel 
dat er alleen toe strekt, op de door het 
bestreden arrest vastgestelde feiten een 
wetsbepaling te doen toepassen, die bij
zonder tot doel heeft deze te regelen en 
waarvan het ontlerzoek zich aan de rech
ter over de grond opdrortg. 

22 Jannari 1948. 35 

84. - Strntznken.. - ll1·iclrlel _qenomen 
~tit de schencUng van de t·echten, van de 
verrlecl'iging. - Foot·onllerzoek rloot· de 
Iwijgscwditeu1". - ] 1Ullrlel c~at niet voot· 
de eeTste mnctl v661' het II·of knn op_qewm·
pen, 1vot"Clen. - Kan niet voor de eerste 
maal ''66r het Hof van verbrekiug opge
worpen wonlen, het middel genomen uit 
de schending van de rechten van de ver
dediging in de loop van het vooronderzoek 

-door de krijgsaucliteur. , 
16 Februari 1948. 89 

85. - St·raifzcp/;;en. - Btwge1'lijke vot·
der·ing. - . . M·icldel a(vn. cle beslissing ver
w·ijte-ncl gee·n. relcenin.g -te hebben geho1tden 
met cuwtleggers hoeclnnigheicl van llaglo" 
ner. - lloeclnnigheill niet v66r cle Techter 
over de gnlnd ·i.nge·roepen. - N-ie·u.w micl
deL - Is nieuw en, dienvolgens, niet ont
vankelijk, het middel aanvoerend clat de 
bestreclen beslissing geen rekening gehou
<len heeft met de lloeclanigheid van dug
loner van uanlegg~r, dan wanneer deze 
hoeclanigheid v66r de rechter over de 
groncl niet ingeroepen werd. 

8 Muart 1948. 131 

86. - Begrip. - Is niet nieuw, llet 
middel in verbreking opgeworpen tegen 
de reden waarop de rechter zijn beslis
sing gesteuncl heeft, dan wanneer de stand 
van cle zaak v66r de rechter over de grond 
de toekomencle eiser in verbreking er van 
niet verwittigde dat llij deze reclen moest 
tegenspreken. 

10 Maart 1948. 162 

87. ....;.. Stratzaken. - Hechten van de 
1l<WdccUginrJ. - M·icldcl 1/nt slechts het on
ilerzoek v66r cle eerste -rechter bet-reft. -
N iet '!.'661- cle t·echter in hage-r beroep inge
·roepen-. - ll1iclclel tviet otltvanl,elijl;;. -
Kan niet voor cle eerste maal v66r het 
Hof van verbreking voorgestelcl worden, 
het micldel claaruit genornen dat het open
baar rninisterie, v66r cle eerste recllter. 

lezing zou gegeven hebben van een docu
ment dat in de bundel niet voorkomt, dan 
wanneer cle rechter in hoger beroep, · zijn 
beslissing gesteund hebbende op de stuk
ken van de bundel en het ter zijn terecht
zitting geclaan onderzoek, de_beweerde on
wettelijkheid niet overgenomen heeft. 
(Wet van 29 April 1806, art. 2.) 

22 Maart 1948. 165 

88. _ - St·ra,fzctlcen. - M-idllel vt·eem.cl 
a,M~ de openbwre m·fle en niet aan lle 
mchte?· over cle groncl onllenvorpen. -
Niet-on-tvanlcel-ijlcheicl. - Is niet ontvan
kelijk, het micldel, vreemd aan de open
bare orde, dat niet aan de recllter over 
de grond werel onclerwor11en. 

13 April 1948. 209 

8'9. - St·mfzaken. - jJf-iclclel gcnomen 
u:it niet·i.gheclen be_qnn-n ·in cm·ste aanleg. 
- Nie-t v66t· het hof vcm bet·oqJ ingeme
pcn. - M~iclclel n-iet on-tvn.nl;;eli.jlc. - Mag 
niet voor de eerste maul v66r het Hof 
van verbreldng voorgesteld worden, het 
midclel genomen nit nietigheden die in 
eerste aanleg zouden begaan zijn gewor
den, die niet v66r llet hof van beroep wer
den ingeroepen en die het bestreclen ar
rest zich niet eigen g·emuakt heeft. (Wet 
van 29 April 1806, art. 2.) 

19 April 1948. 226 

'90. - Skatzalccn. - BurgeTlijlce vo·r
llering. - Miclclel cle geldigheid betwis
tencl vwn cle volmacht gegeven nan cle 
lasthebber die de alcte van hoget· be·roetJ 
na11nens cle b7trgerlijlce 1Jat·Uj onclertekend 
heeft. - jJficldel n.iet onclenvot·pen aan cle 
·rechte·r OVe1' cle g·rond. - Niet-On-tvnnlce
lijlcheicl. - Kan niet voor de eerste maal 
''66r llet Hof van verbreking betwist wor
den, de geldigheid vtm de volmacht gege
ven aan de lasthebber,-clie de akte van 
hoger beroet} ondertekend heeft namens 
de burger lijke partij. 

10 Mei 1948. 268 

·91. - St·rafzalcen. - B-wrget·ii§lce vor
cle-ring. - Pat"tij floor een lasthebber veT
tegenwom·cligcl ·v-661· de recht.er aver lle 
gt·oncl. - ll1·iflc~el genomen u-it de ontsten
ten,is of het onvollecUg lca11·nlcte1· vwn. de 
volmacht. - Miclclel d-a.t niet voor de eet·
ste maa-l -c66-r het II of Ivan op_qeworpen 
wo,nlen. - Kan niet voor de eerste rnaal 
v-66r het Hof opgeworpen worden, het 
micldel hieruit genomen (lat de vertegen
w-oordiger van de burgerlijke partij v66r 
de rechter over de grond geen drager van 
volmacht was of slechts drager was van 
een onvolleclige volmacllt. 

24 Mei 1948. 283 

92. - Stra.fzc~ken. - Schenclbng van de 
·rechten van. de ve·rilecl-ig·ing. - Micldel 
hientit r1enmnen clctt een getnige n.i-et ge· 
ho·o·rcl wen/. - Niet onclenvoqJe·n a.a.n de 

' 
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rechter O'ucr cle grand. - Middel niet ont
'VanlGelijk. - Is niet ontvankelijk, het 
middel, niet voorgesteld vo6r de rechter 
~ver de grond, hieruit genomen dat de 
I'echten van de verdediging zouden ge
schonden zijn geweest door het feit dat 
een,getuige niet gehoord wercl. 

7 Juni 1948. 314 

93. - St1·afzaken. - B~wget·Ujlce vot·
ilering. - Middel dom· belclaagde hientU 
atgeleicl dat cle bm·gerlijke pat•tij vo61" cle 
t·echter ovet· de groncl onregelmatig verte
genwoordigcl we,rcl. - Micldel voot· de ee,r
Bte maal voor het Hot voorgesteld. -
Niet-ontvanlcelijl~;heid. - De beklaagde is 
niet ontvankelijk om voor de eerste maul 
vo6r het Hof het middel, op te werpen, 
hieruit genomen dat de burgerlijke partij 
onregelmatig vertegenwoordigd werd v66r 
de rechter over de grond. 

14 Juni 1948. 326 

94. - Stratzaken. - Miclclel hientit 
gerwmen elM het an·est niet vaststelt clat 
ile benadeelde klacht heett ingecliencl. -
Voorwa:ctffde tot ontvcmkelijlcheicl van de 
pu,blielce votYlering. - Middel niet nieuw. 
- Is niet nieuw en kan, bijgevolg, voor 
de' eerste maul v66r het Hof opgeworpen 
worden, het middel hieruit genomen dat 
het arrest van veroordeling niet vaststelt 
dat de benadeelde klacht heeft ingediend, 
dan wanneer dergelijke klacht een voor
waarde is tot ontvankelijkheid van de 
publieke vordering. (Stilzwijgende oplos
sing.) 

14 Juni 1948. 332 

'95. - St~·atza,ken. - j]ficldel hient'it 
genomen dat een los blacl om·egelmatig ge
voegcl wenl oij het proces-verbactl van cle 
terechtzi.tting van de eerste t·echter. -
Geen betwisU;nrJ v,o()r de t·echtet· in hoget· 
beroep elM cUt los blctd van het regelmat'ig 
11roces-verlmnl van de tet·echtzitt-ing deel 
1tUmaakte. - Niettw nvicldel. - N,iet-otlt-
1Janlcclijkhe'icl. - Kan niet v6or het Hof 
van verbreking voorgesteld worden, het 
middel hieruit genomen dat een los blad 
,onregelmatig gevoegd werd bij het proces
verbaal van de terechtzitting van de 
krijgsraad, dan wanneer eiser v6or het 
militair gerechtshof niet betwist heeft dat 
dit los blad deel uitmaakte van het over
eenkomstig de wet gewaarmerkt proces
verbaal van de tereclltzitting. 

29 Jnli 1948. 398 

96. - T'uchtzaken. - Middel vreemd 
aan rle openbare onle en niet aan de 
t·echter ove,r de groncl onderwot'pen. -
Niet-ontvctnlceUjkhe'id. - Is niet ontvan
kelijk, het middel, vreemd aan de open
bare orde, dat niet aan de rechter over , 
-de grond onderworpen werd. 

20 September 1948. 430 

97. - Bm·gerUjlce zalcen. - Middel ge
iWmen ,ttit de schending van de 1·egelen 
betretfencle het bewijs van de verbintenis
sen. - Niet ingeroepen v661" de t·echte'r 
ove,1· 'de urond. - N'iet-oritvanlcelijkheid. 
- Mag niet voor de eerste maal v60r het 
Hof worden opgeworpen, l1et middel ge
nomen nit cte scllending van de wetsbepa
lingen betreffende het bewijs van de ver
bintenissen in burgerlijke zaken. 

30 September 1948. 449 

98. - Stratzaken. - Middel hientit ue
nometh dat cle lwijgsattrlUew· een getuige 
n,iet gehom·a heett. - Karn n'iet voor de 
em·ste mwal voor het Hot vnn vet·brelcing 
worclen ingeroepen. - Kan niet voor de 
eerste maal v66r het Hof van verbreking 
worden voorgesteld, llet middel hieruit 
genomen dat de krijgsauditeur een ge
tuige niet gehoord heeft. 

4 October 1948. 466 

,9'9. - Zalcen 1Ja:n i·echtst~·eeTGse bela.s
Ungen. - j]ficlclel genomen ttit de schen
d,ing van een wet die de belastin.q invom·t. 
- Wet van o'penbat·e m·cle. - Middel dat 
voor de eet·ste maal v6or het hot mag 
voorgesteld wo1·den. - De wetsbepalingen 
betreffende de invoering van de belasting , 
zijn van openbare orde. Het middel gena
men nit hun schending kan, dienvolgens, 
voor de eerste maal vo6r het Hof van ver
breking voorgebracht worden. 

5 October 1948. 475 

100.- Sti·atzalcen. ,-In eet·ste aanleg 
begane nief'igheid, vreemd nan de bevoegd
he,id en v6ot· de t·echter in hoget· beroe1J 
niet aangevoerd. - Rechtet· in hoge1· be
roep cUe zijn beslissing mo,tivee,rt dom· het 
« ter zitt-ing gedane onderzoelc ll. - Rech
te,r in hager beroep die de m·aag onzelcm· 
laat of hij de doot· nietigheid aangetaste 
stul~;lcen ter zijde heett gesteld als o'l;er
t~tigingselementen. - Middel tot verbt·e
ld:ng ontvan1celijlc. - Het vonnis van de 
eorrectionele rechtbank, gewezen in hoger 
beroep, dat zijn beslissing motiveert door 
« llet ter zitting gedane onderzoek ll laat 
de vraag onzeker of de recllter in hoger 
beroep zijn beslissing enkel op llet , vo6r 
hem gedane onderzoek, gesteund heeft en 
de door de eerste rechter om·egelmatig af
genomen getuigenverklaringen ter zijde 
heeft gesteld als overtuigingselementen; 
de aldus in eerste aanleg begane nietig
lleid kan dus als middel tot verbreking 
worden voorgesteld, hoewel ze aan de be
voegdheid vreemd is en in lloger beroep 
niet werd aangevoerd. ,(Wet van 29 April 
1806, art. 2.) 

18 October 1948. 494 

101. - Stmtzaken. - M,icldel hieruU 
geno,men clat de btwgerli,ike 1Ja1'tij noch 
'regelnutUg gesteld was noch 'regelmatig 
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•VCI'tegenr.voonli,g(l '1:001' ile rechte1· OVCI' flo 
rrrond. -. Niwur.v rwiclclel. - Niet-ontvan
kelijkheid. - Beklaagde is niet ontvanke
lijk om voor de eerste maal v66r het Hof 
van verbreking te beweren dat de burger
lijke partij nocb regelmatig gesteld was 
noch regelmatig · vertegenwoordigd wercl 
v66r de recbter over de grond. 

16 November 1948. 558 

102. - Strn[z(t·ken.- JJ1icldel genmnen 
ttU een nriet'igheid begncttt in eerste aan
leg. - Niet-igheicl vreemd aatn (le r·erJelm(t
tiglwirl vnn. het onde·rzoe'k v66r de eerste 
r·eehte1· en (l'ie sleehts het von'f!is lean on
,qel(lig rnnlcen. - Beslissing in hoge·r be
roep niet gestmtnd op ae r·eaenen van de 
ecrste rcchter·. - NieUghei(l (lie n.iet voor 
de eerste rnaal v66r· het Hot mag inger·oe
pen. r.vonlen. - Ret micldel genomen uit 
de in eerste aanleg begane nietigbeid, 
doch die vreemcl is aan de regelmatigheicl. 
van bet om1erwek v66r de eerste recbter 
en gebeurlijk enkel bet vonnis ong·eldig 
niaakt, mag niet voor de eerste maal v66r 
bet J'Iof van verbreking worden ingeroe
pen, dan warmeer de rechter in hoger be
roep niet op de redenen van het beroepen 
vonnis gesteund heeft en, dienvolg·ens, 
zich cleze nietigheid niet heeft kunnen 
toeeigenen. (Wet van 29 April1806, art. 2.) 

22 November 1948. 580 

HOOFDS'l'UK V. 

nfiDDELEN NIET ONTVAN:KELIJK 

V\TEGENS GEBREK AAN BELANG. 

103. - Zalcen. van rechtstreekse belas
tingen. - Vo·orz·iening ge'l'icht tegen een 
(Wrest d(tt een bezr.vMw van de belnst-ing
plichtige niet te laut ·ingediend verlclaa'l't 
om re(len dnt het besl'!l;it-r.vet n.r 2 van 
1 Mei 194Jr in ftscnle znlce'fl. vrtrt toepassing 
is. - Mid(lel (leze r·eden c1·itiser·encl. -
Bestr·e(len beschilclcena gedeeUe aoo1· een 
la.tenJ r.vet ,qeTeohtvctardiga, die zonaer 
voor·behotul het ve·rvnl ntsclwft debt val
gens het miaael zott opgelopen zijn. ge
r.veest. - Miclclel van belang ontbloot. -
W orclt niet ontvankelijk bij gebrek a an 
belang, het middel, voorgedragen tot sta
ving van een voorziening gericht tegen 
een arrest dat een bezwaar van de belas
tingplichtige tegen een aanslag in de in
komstenbelastingen niet te laat ingediend 
verklaart, en hieruit genomen clat cleze 
beslissing op de in recbte verkeenle reclen 
steunt dat de termijn om bezwaar in te 
dienen door het besluit-wet 11" 2 van 1 Mei 
1944 geschorst wercl, wanneer een latere 
wet, al was zij slechts gedurende de aan-
1eg in verbreking· in werking getreden, 
zonder voorbehoud het verval heeft opge
heven dat, volgens liet midclel, door de be-

lastingplichtige zou opgelopen zijn · ge: 
weest. 

5 J.anuari 1948. H 

104. - B·zwgerlijlce za.ken. - A·rrest 
fl(~t het hogm· beroetJ ontvnnlr.el!ij Tc ·ver
lcl(tct1't. - Voo,rzien·ing aoor ver·oetJeT. -
Mi(lclel dit p·un.t van het beschiklr.ena ge-

. cleeltc orif.iseren(l. - M'icldel niet ontvan
lceUjk. - De beroeper kan er geen grief 
van maken dat lwt arrest zijn hoger be
roel} ontvankelijk beeft verklaard. · 

8 Januari 1948. 16 

105. - B·u.rgeTl!ijlce zaken. - Beschik
l.:encl gecleelte voldoencle gerechtvaardigcl 
cloo·r een va·ststelling ~velke (le voor·ziening 
niet bestrij(lt. - Mi(lflel niet ontvanlre
Ujlc. ~ Is niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang, llet miclclel gericbt tegen een 
arrest in burgerlijke zaken, waarvan het 
beschikkend gedeelte voldoende gerecllt
vaar·digcl is door een vaststelling welke 
de voorzienirig niet bestrijdt. 

8 Januari 1948. 1G 

106. - Zc~lcen vctn ·rechtstrcekse bclas
tingen. - 111.-iddel uericht teoen een, ove1·
tolUge r·eclen. - Miclclel, 1viet ontvn:nlcelijlr. 
- Is niet ontvankelijk, het middel dat 
slechts een overtollige reden van het ar
rest bestrijdt. 

12 Januari 1948: 20 

107. - Str"afznlcen. - Een e·n lcele st'ra.f 
r.vegens verscheidene miscl·r-ijven t~itgespr·o
lcen. - Midclel dfvt slechts een van de rnis
drijven betr·ett. - Strat clOOT (le nncle1·e 
rnis(lrijven gereeht·vac/!I'(Ugd.- Middelrdet 
ontV(vn.lcel!ijlc. - Wanneer een enkele straf 
wegens verscbeidene misdrijven uitgespro
ken werd, is de eis tot verbreking niet 
ontvankelijk, die <>p een middel stemit dat 
slechts een van de misdrijven betreft, dan 
wanneer de uitgesproken straf door de 
andere misc1rijven gerechtvaardigd blijft. 
(Wetb. van strafv., artt. 411 en 414.) 

19 Januari 1948. 30 

108. - Stmtznlcen. - B,wrge·rl!ijlce vo1·
clerinrJ. - lToor·z,iening do01' cle belclanuac. 
- Mi.ddel ant slechts otJ het bestaan vnu 
een verzr.varencle omstnn.cligheia van het 
rnisclr-ijf betr·elclC'ing heeft. - Omstnn(Ug
hei(l zoncler 1vitr.ve1·1csel op de ve1·oordeHnt1 
ten bnte vnn (le btwgerlij lee t>ar·tij uitrJc
sp'l'olcen. - Micldel van bel(})ng ontbloot ·in 
zoveT het de besUssing op (le btwgerUj lee 
vordering beoogt. - Niet-ontvanlcelijlc
heid. - Is van belang ontbloot en, dien
volgens, niet ontvankelijk, in zover bet 
de beslissing beoogt op de vordering van 
de burgerlijke partij uitgesproken, het 
middel dat slechts op llet bestaan van een 
tegen de eiser weerhouden verzwarende 
omstandigheid van llet misclrijf betrek
king heeft, dan wanneer deze omstandig-
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heid de ten bate van de burgerlijke partij 
uitgesproken veroonleling niet heeft kun
nen beinvloeden. 

19 Januari 1948. 30 

109. - Stmjz·a,Jcen. - M·iddeL cl(t.t 
sleohts ee1t ove1·tollige beweeg1·eden be
strijdt. ~ Niet-ontvanlcelijlclwid. - Is 
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
het middel dat slechts een beweegreden 
van het arrest bestrijdt, wam1eer andere 
beweegredenen wettelijk de beslissing 
rechtvaarcligen. 

26 J.anuari 1948. 41 

110. - Za.Jwn t'an reclitstreelcse belrts
tingen. - Midclel llrtt een overtolLige be
·weerf1"eden best1··ijdt. - Niet-ontvanlceUjk
heid. - Is niet ontvankelijk, het middel 
dat slechts een ov)'rtollige beweegreden 
van het arrest bestrijdt. 

27 Januari 1948. 4!J 

111. - Stmfzrilc,en. - U'itspraalc van 
een en.Jcele stm.j wegens ve·rscheidene rn:is
!lrijven. - MirlrleL dat slechts zelcere van 
rlie misdrijven beoogt. - St1·aj ger·echt
vaa,rdigd bUjvende clOD'/' de a~ule1·e rnis- , 
rlrijven. - MiclcleL 1viet ontv(Wtlcelijlc. -
Wanneer een enkele straf wegens ver
schillende misdrijven wenl uitgesproken, 
is de eis tot verbreking, die op een micldel 
gesteund is dat slechts een van de mis
clrijven betreft, niet ontvankelijk, dan 
wanneer de straf door de andere gerecht
vaa;rdigd blijft. 

2 Februari 1!!48. GS 

112. - Strajznken. - Een enlcele stmj 
wegens verscheidene misll1·ijven uUgespro
lcen. - Middel flat slechts een van de rnis
drijven bet1·ejt. - Stra.j door de anclere 
misd1·ijven ge1·echtvanrclf.g(l. Micl(lel 
n.iet ontv(~nlcelijiG. - Wanneer een enkele 
straf . wegens verscheidene misclrijven 
wercl uitgesproken, is de eis tot verbre
k'ing, die op een midder' berust dat slechts 
een van de misclrijven betreft, niet ont
vankelijk, wanneer de uitgesproken straf 
door de andere misclrijven gerechtvaar
digd blijft. (Wetb. van strafv., artt. 411 
en 414.) 

16 Februari 1!!48. 10! 

113. - Strajza./c,en. - TTervolging we
gens in Mettle op n1·tilcel 563, .qo, v·nn het 
Strajwetboelc. - Fon1t·is ve1'lcla1·ende (ln.t 
eiser gebntilcer wns vnn de oorden wnnr 
het jeit gepleeg(l werd en nrtilcel 557, 5°, 
toepassende. - M·icldel hientit genomen 
clat eise·r geen gebntilce1· was. - Vonnis 
01J de bestnnddelen wijze1vde van de in
b1">C'ttlc 01J ~·tilcel 563, .qo. - Straf gerecht
vaat·dig(L ten ·n~l.zien v·an beide beschilc
lcingen. - Mid(lcL vn11 bel~lg ontbloot. -
Niet-ontvan.JceUjlcheicl. - Is van bela11g 
ontbloot, en, dienvolgens, niet ontvanke-

lijk, het middel hieruit genom en dat eiser, 
die. wegens inbreuk op artikel 563, 4o., van 
het Strafwetboek vervolgd wercl, door het, 
bestreden vonnis, ten onrecb.te gebruiker 
verklaard werd van de oorden waar het 
feit gepleegd wercl en, bij toepassing van 
artikel 557, 5°, veroordeeld, dan wanneer 
llet vo1mis ook op het bestaan wijst van 
de elementen van de inbreuk op al'ti
kel 563, 4°, en de uitgesvroken straf ge
rechtvaardigd is ten aanzien van beide 
bepalingen. 

1 Ma·art 1!!48. llf> 

114. - Strntznlcen. - Mirl(lelen hier
uit genomen dnt cle verzwCl·rende omstnnc 
diglwid 'Uan vermncl on'/.oettel'ijlc weerhonc 
clen wenl. - Arrest dnt 1wlclnClgcle niet tot 
dg rnUitMre n{st1-njjing 'Ueroonleeld hCeft. 
- Yerzwn·rencle omsta.nclighe·id !l'ie geen 
invloecl geh(H~ heejt op (le bctJnling vnn de 
stntf. - JJf·iclclel vnn belnng ontbloot. -
Niet-on.tvanlwl'ijlcheicl. - Is van belang 
ontbloot en,. dienvolgens, niet ontvanke
lijk, llet miclclel. dat het arrest verwijt 
artikelen 15 en 16 van het Militaire Straf
wetboek geschonden te hebben door de 
eiser schulclig te verklaren aan verruad 
om, militair zijncle, een inbreuk op artie 
kel 118bis van het Strafwetboek gepleegrl 
te hebben, clan wanneer het bestreclen ar
rest de eiser niet tot de militaire afstraf
fing veroorcleeld heeft, en de verzwarencle 
omstandigheid van verraad op het bepalen 
van de uitgesproken straf geen invloe!l 
gehacl heeft. 

1 Maart 1948. 118 

11'5. - EzmrnUe inzCllce bw·gert1'0ttw. 
- ]Jf·id(lel cla(tntit genomen cla.t een vnn 
de teUen WUJn1'01J het a;rrest zijn besz.iss'illff 
,qron(lt onwetteUjk weerhomle'n we·rfl.. -
BesUssing (z.ie toettez.ijlc ge1·echtvnn1·lligll 
blijft cloo'l" cle anclere wee'l"homlen teiten. 
- JJ1idclel niet ontvClnlcel;ijlc. - vVarineer 
een arrest het behouclen beveelt van de 
naam van een persoon op de lijst voorzien 
bij artikel 4 van het besluit-wet van 
19 September 1!!45, betreffende de epuratie 
inzake burgertrouw, wegens verscheidene 
feiten, is het midclel niet ontvankelijk, 
daaruit genomen, clat ee'tl van de feiten 
onwettelijk weerhouclen werd, indien de 
beslissing van het arrest door de andere 
feiten gerechtvaarcligcl blijft. 

5 April l!hlS. 183 

11•6. - StrafzCllcen. - An·est VCl'n het 
militct41' ge·reehtshof belclnngde seh~tlll'iff 
ve·rlclarende (t(tn vi31Tct(tcl. - Geen· ve·roor
clel·ing tot atstrCljfing. - Sknf wettelijlr; 
gereohtvnn·rd·igcl njgezien vnn het ver'l"nacl; 
- Jlii(lclel het verrnnll betrefjende. - Ge
b·relc ann beLn.ng. - N'iet-ontvn1tkel'tj7che·icl. 
- Is niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang, het midclel het verraad betreffende, 
wanneer het arrest, al verklaart het eiser 
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rechtshof deze veroorcleling niet verzwu
Ten. 

19 April 1948. 225 

10. - A·rtikel 123ter V(tn het Straf·wet
boelc. - VergelrUng die eigendom van de 
Schatlcist moet ve1'1claanl wo1·den. - Be
.rJriJJ. - Artikel 123ter van het Strufwet
boek schrijft voor eigendom van de Schut
kist te verklaren, niet de door de schul
clige verwezenlijkte winsten, doch wel de 
vergelding van zijn beclrijvigheid of het 
bedrug van de wuurde van deze vergel
cling. (Strafwetb., art. 123ter; wet van 
19 .Juli 1934, art. 1; besluit-wet van 
20 September 1945, art. 1.) 

19 April 1948. 229 

11. - Aang·ifte nnn de vijand. - N ood
znkez.ijlche·id vnn een positieve dnnd. ~ 
De aangifte aan de vijand, voorzien bij 
urtikel 1217Jis van het Strafwetboek, on
dersteJt een positieve duad; geen enkele 
wetsbepaling bestruft de enkele onthou
cling een toestund te doen ophouden, die 
een persoon blootstelt aan de opsporin
gen, vervolgingen of gestrengheden van de 
YijancL 

19 April 1948. 229 

12. - Nawmloze vennootschnp 1Ju1·ger
lijlc ventntwoonleUjlc voo1· de geldeUjlce 
vcnJonleUngen u-it{lesproken tegen hn(£1' 
1Jeheerde1·s. - ilrrest (/,C£t een vennoot
schnp vrijstelt vnn hnar 1Jm·yerUjlce ve1·
nntwoo1·deUjlcheid. - A·rrest hierop {le
stmtn(l dnt de benoemin{l vnn de beheer
rlers onder de dwnny vnn een zedeUj lc ge
weld (lOOT de nlgemene vergn(le1·ing zou 
yednan z-ijn ge~veest. - F'eiteUjlce vnst
stellingen wnnr11.-it het (tn·est -de dwnn,q 
vnn het zedez.ijlc {lewelcl nflei.dt onvol
doende om dit lnntste te ?'echtvan?·d·igen. 
~ V erbrelcing. - Is onwettelijk, het ar
rest van het militair gerechtshof dat een 
naamloze vennootschap vrijstelt van de 
burgerlijke verantwoordelijkheicl voor de 
misdrijven tegen de uitwendige veilig
heid van de Staat, begaan door haar be
heerders, omdat deze laatsten door de al
gemene vergadering onder de dwang van 
een zedelijk geweld zouden benoemd zijn 
geweest, clan wanneer hetzelfde het be
staan van de dwang van het zedelijk ge
weld uit de enkele omstandigheid afieidt ' 
dat een aancleelhouder niet gedurfd had 
zijn titels · neer te leggen en aan de stem
ming deel te nemen, uit vrees voor de Ges
tapo, en zelfs niet vaststelt dat het stem
men met de titels van deze aanc1eelhouc1er · 
zou volstaan hebben om de meerderheid 
te veranderen. (Strafw., art. 123dec·ies.) 

26 April 1948. 238 

13. - Voo1·stel vnn .swncties door het 
openbaaT ministe?'ie gednnn. - Annvnn1'
(ling door belclangde. - Venve1·ping door 

ffiKING. 

'-- Stmcfznlcen. - 111·iddel gen01nen 
on'!oettelijkheid vnn een h~tiszoe-

V e?"Oonleling gerechtvanrdigd 
vnststelUngen die de huiszoelcing 

uzn. - 111iddel niet ontvnnlcelijlc. 
~t ontvankelijk, bij gebrek aan be
t middel genomen uit de onwette-
van een lmiszoeking, dan wan

uitgesproken veroordeling gerecht
l is door de vaststellingen die in 
1st aangehaald worden en 'v66r de 
ling gedaan werclen. 
i 1948. 290 

- Stmtznken.. - Micldel door be
! hientit genomen da.t het · a1-rest 
nis bevestigd heett betretfende de 
jlce vorderingen in plnnts van de 
van z·ijn. hogm· be1·oep nopens· dit 

!clecreteren. - Mid(lel n.iet ontvnn~ 
1·ij gebTelc nan belnng. - Is Jiiet 
:elijk bij gebrek aan belang, het 
door beklaagcle hieruit genomen 
arrest het vonnis bevestigd heeft 

!lde de burgerlijke vorcleringen in 
ran de afstand van zijn hoger be
pens dit punt te decreteren. 
!i 1948. 297 

- St·ratzctken. - llfidclel bents
, een. m.atm·iele q;ergissvng van het 
ie·rban~ vnn de terechtzitting. -
(~(bt g?'o?ulslng mist in feUe. -

ondslag in feite, het middel berus
' een vermelding van het zitting
.n de terechtzitting, die het gevolg 
)en loutere materiele vergissing en 
~beterd- zoals het behoort, aan de 
van het midclel ontsnapt. 
.i 1948. 313 

- Stmtzalven. - Midclel een door 
.ter· over de gmnd be{lnne dwalin.g 
r het· ?'echt inToepencle. - Ve1'gis
'1UlC·I' invloerl op de wettelijlcheid 
,t beschik/,:end gedeelte dat e·iser 
- Mi(lcle/. van belnrt{l on.tbloot. -
ontvankelijk bij gebrek aan be

et middel dat een door de rechter 
1 grond begane dwaling omtrent het 
nroe11t, clan wanneer al werd zij 
, die dwaling zonder invloecl is op 
telijkheid van het beschikkend ge
van de bestreden beslissing dat 

etreft. 
llli 1948. 326 

• - Strafznlcen. - Miclclel hientit 
en clat' de concl1tS-i.ii·n vwn de bu?·ge?·
'HIA't-ij n:iet beantwoord wm·den. -
.en.ing door het open.ban·r ministede 
1r de beklna{lrle. - 1lfid(lel niet ont
lijlc. - Is niet ontvankelijk, het 
l, tot staving van de voorzieningen 
:et openbaar ministerie en van de 
tgde, dat hieruit genomen is dat de 
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cle lcT·ijysrand. - 'l'weede voorstel van het 
openbant· rniniste'l'ie doot· beklaagde aan
·vanrd. - Yeroot·deling door de lcrijys
rand tot de aldtts vooryestelde sanct-ies. 

Onwetteli.jlcheicl. Wanneer de 
krijgsraad geweigerd heeft het voorste1 
van sancties aan te nemen door de krijgs
auditeur aan beklaagde gedaan en door 
deze laa tste aanvaard, kan de publieke 
vordering slechts haar verder verloop heb
ben. Zijn dus onwettelijk, een tweede 
voorstel door de krijgsauditeur gedrian 
en, op aanvaarding door beklaagde, de 
veroordeling door de krijgsraad tot de 
aldus voorgestelde sancties. (Besluit-wet 
van 10 Nove1nber 1945, art. 1.) 

3 Mei 1948. 248 

14. - Aangifte aan de vijand. - Geen 
schade aan de aanyegeven persoon berolc
Tcenrl. - Btmfbare aangifte. - Om straf
baar te zijn, moet de aangifte aan de 
vijand geen schade aan de aangegeven 
persoon berokkeml hebben. (Strafw., 
art. 1211Jis.) 

3 Mei 1948. 253 

15. - At·tilcel 115, § 2, van het Btmt
toetboelc. - Levedny van httlp aan de 
vijand door tu.ssenpet·soon. - Misdrijf 
floor de levemar yepleegd. - De levering 
van hulp aan de vijand door tussenper
soon wordt gestraft door artikel 115, § 2, 
3°, van het Strafwetboek, niet als een 
daad van deelneming aan een door de 
tussenpersoon gepleegd misdrijf, maar als 
een door de lever:iar zelf gepleegd mis
driif. 

4 Mei 1948. 255 

16. - ArtUcel 115, § 2, so, van het 
Btratwetboelc. ,___ Levering van httlp aan 
de vijand door tussenpersoon. - Yeroot·
deUn,q van de leveraar. - Niet ondm·ge
schilct aan de veroordelin,q van de tnssen-
1Jersoon. - De veroordeling van degene 
die hulp aan de vijand verschaft heeft 
door tussenpersoon wordt door arti
kel 115, § 2, 3°, van het Strafwetboek niet 
ondergeschikt aan de veroordeling ,;an 
deze fussenpersoon. 

4 Mei 1948. 255 

17. -· Ve-rbmtrdverkla1"ingen. Toe-
wijzinrf aan de schatkist van de bezolcl'i
[l'ing vnn de bedrijviyheid vnn de schul
d·igen. Yennootschnppen btwgeTlijlce 
vernntwoot·delijlc voot· de veTOOTdelingen 
nitgespTolcen tegen htm ot·ganen of nan
gestelden. - Y et·oo,-deling niet ondet·rle
schilct aan het bezit van de vet·IJmwdveT
lclaarde voonverpen of van het bedrau 
van de be.zoldiging. - Een vennootschap 
is burgerlijk verantwoordelijk voor de 
veroordelingen tot de verbeurdverklaring 
en de toewijzing van de Schatkist uitge
sproken bij toepassing van artikelen · 

VEHBll., 1948. - 47' 

123qttinqnies en 123tet· van het Strafwet
boek, ten laste van personen die een mis
clrijf tegen de uitwenclige veiligheid van 
de Staat gepleegcl hebben als orgaan of 
aangestelde van de vennootschap; deze 
verantwoordelijkheid is niet onderge
schikt aan de voorwaarde dat de vennoot
schap de verbeurdverklaarde voorwerpen 
in haar bezit heeft of het bedrag van de 
bezolcliging van de bedrijvigheid van de 
sclmldigen ontvangen heeft. (Strafw., 
art. 123decies; besluit-wet van 20 Sep
tember 1945.) 

4 Uei 1948. 255 

18. - Yerwe,-p'ing cloor cle kT'ijgsraad 
van het voorstel van sanct'ies gedaan aan 
_belclaaude door het openbaar ministerie. 
- Kt·ijgsraad niet gebonden door de vot·
de1'inyen 1'a·n het openbaar ministerie. -
'l'oetJass·ing van zwaardet·e stt·atten dan 
de voot·gestelcle sancties. ~ HogeT bemep 
door belclltagde. - Kennisnem'ing doo,- het 
militak gerechtshof bepet·kt tot de uit,qe-
81J·rolcen stt·atten. - De krijgsraad, met de 
publieke vordering in lrennis gesteld na 
verwerping van de sancties voorgesteld 
aan beklaagde door het openbaar minis
terie overeenkomstig het besluit-wet van 
10 November 1945, is niet gebonden door 
de vorderingen van het openbaar minis
terie ; hij mag zwaardere straffen uitspre
ken en, op het hoger beroep van be
klaagde, is de kennisneming door het mi
litair gerechtshof in clit geval tot de uit
gesproken straffen beperkt. 

21 Juni 1948. 347 

19. - Art·ike/, 115, § 2, 3°, van het 
Stratwetboelc·. - Leveringen van om ·het 
even welke aard. - Artikel 115, § 2, 3°; 
van het Strafwetboek beteugelt de leve
ringen die uitgevoerd werden in de om
standigheden die het bepaalt, zonder on
derscheid tussen de leveringen met mili
taire bestemming en de andere. (Besluit
wet van 25 Mei 1945, art. 1, 3°.) 

28 Juni 1948. 354 

20. - ArtUcel 115, § 2, so, van het 
Btt·atwetboek. - Bewerlcte stotten. - Be
grip. - In artikel 115, § 2, 3°, van het 
Strafwetboek, bedoelen de woorden cc be
werkte stoffen ll aile stoffen die aan een 
bewerking onderworpen ZIJn geweest 
waardoor zij verwerkt of vervormd zijn 
geweest. 

28 Juni 1948. 354 

21. - At·tilcel 115 'uan het Bt;-afwet
lJoelc. - Levm·ingen die geen belangT'ijlc 
cleel ttit·maken van de bedTijvigheid van 
ere belclaagde. - Omstandigheid die het 
misdrijf niet 1titslttit. - Opdat de leve
ringen aan de vijand onder toepassing van 
artikel 115 van het Strafwetboek zouden 
vallen, wordt niet vereist dat zij een 
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belangrijk deel vormen van de bedrijvig
heid van beklaagde. 

28 .Juni 1948. 354 

22 .. - A1·tikel118bis vMt het Stmfwet
boek. - 'l'oepassing op emi v·reemfl.eUng 
van v·ijanaeMjlce nat-ionaliteU. - Voor
waarden. - Artikel 118b'is van h~t Straf
wetboek is van toepassing op een vreem
deling van vijandelijke nationaliteit, die 
in BelgH~ onder . bescherming van een ver
blijfpas verbleven heeft, wat hem ver
plichtingen oplegde tegenover het land 
waar hij opgenomen werd. 

28 Juni 1948. 358 

23. ___:_ Straftvetboek, fwtUcel 115. -
Winstbejag. - .illftalct slechts een verzwa
renrle omstandigheid 7tU. - Ret winstbe
jag is geen pestanddeel van de misdaad 
voorzien bij artikel 115 van het Straf
wetboek; het is slechts een verzwarende 
omstandigheid er van. (Strafw., artt. 115 
en 123te1'.) 

13 Juli 1948. 388 

24. - St·rafwetboel;;, artilcel 115. -
I,eveTing ann de vijnnd van materieel van 
Dttitse oo1·spTong. - Verwerlcing in d·it 
mnterieel van arbeia en gromlstotfen van 
een andere oor·sprong. - Toepassing van 
het artikel. - Valt onder toepassing van 
artikel 115 van het Strafwetboek, de leve
ring aan cle vijand van materieel van 
Duitse oorsprong, inclien vaststaat dat in 
dit materieel arbeid en grondstoffen van 
een andere oorsprong verwerkt werden. 
(Strafw., art. 115.) 

13 Juli 1948. 389 

25. - Toekenning nan de Bchatlcist 
van de vergelding van de befkijvi_qheid 
van de sch7tlfUge. - Geen 1·eden tot on
derscheid tnssen fle winst en de compen
satie van nUgaven. - De vergelding van 
de bedrijvigheid, van de schulclige, bedoeld 
bij artikel 123ter van het Strafwetboek, 
is samengesteld nit al de sommen of waar
den die hem werden toegekend, zonder 
onderscheid tussen het geval waarin die 
sommen en waarden voor het geheel een 
winst uitmaken en dit waarin zij gedeelte
lijk uitgaven compenseren. (Strafw., 
art. 123te·r.) 

13 Juli 1948. 389 

26. - Btmfwetboek, artncel 115, § 2, 
1°. - Levering van mate1·ieel bestemd 
voor de legerke7tlcens van een l7tchtvaat·t
terrein. - Toepassing van de bepalin,q. 
- Valt onder toepassing van artikel 115, 
·§ 2, 1°, van het Strafwetboek, als onder
neming van werken van aanleggen van 
een militair luchtvaartterrein, de levering 
van pompen en buisleiclingen uitsluitend 
bestemcl voor cle legerkeukens van cUt 
luchtvaartterrein. ' 

1B Juli 1948. B89 

27. - lHsdaden en wanbedrij•ven te,qen 
de tdtwendige veiMgheid van de Sta.at. -
Strafwetboek, artUcel 115. - Staat, 1Ju1-
gel'lijke partij. - Rechter ove·r de grand 
ll·ie niet lean ingeUcht worden nopens het 
doot· de v·ijand gernaalct gebt·nilc van de 
gelaalote levet··ingen. - BepaUng van de 
schadevergoefling ex requo et bono. -
WetteUjkheid. - Wanneer de rechter 
over de grond niet kan ingelicl~t worden 
nopens het door de vijand gemaakt ge
brnik van de gelaakte leveringen, is hi.i 
gerechtigd de door de Staat, burgerlijke 
paltij, geleclen schade naar billijkhei!l te 
schatten. · 

13 Juli 1948. 389 

28. - Artil.;elen 11S en 118bis van het 
StTafwetboek. Toepassin[J op een 
vree-mdeUng van v(iandelijke nnt'ionali
teit. ~ Too·rwnanle. - Artikelen 115 en 
ll8b·is van het Strafwetboek zijn van 
toepassing op een vreemdeling van vijan
delijke nationaliteit, die in Belgi:e gehuis
vest is, cleze omstandigheid llem verplicll
tingen opleggende tegeno:ver het land 
waar llij opgenomen wercl. 

11) Augustus 1948. 403 

2~. - Ye1·betwd·verlda1·ing. - Niet on
flet·rteschik;t nan de ·PoorW(ta·rde dat de 
verbmt·rdverl.;laat·de voot·~verpen eigendo1n 
zijn van belclaagde. - Artikel 123quin
qnies van het Strafwetboek, dat de ver
beurclverklaring voorschrijft van de voor
werpen clie gediencl hebben of bestemcl 
waren tot het plegen van een misdrijf te
gen cle uitwendige veiligheid van de 
Staat, maakt de toepassing· van deze straf 
niet onclei'geschikt aan de voorwaarde dat 
beklaag·cle eig·enaar weze van de aldus 
:verbeurclverklaarde :voorwer11en. 

25 October 1948. fi22" 

.30.- Artilcel115, § 2, 3° en .qo, ·van het 
St1·atwetboelv. - Vere·!ste tnatet·iele be
standaelen. - Ret misclrijf, voorzien biJ 
artikel 115, § 2, B0 en 4°, :van het Straf
wetboek, vereist onder meer, als materieel 
bestanddeel, een rechtstreeks of .door tus
senpersoon aan de vijand van de Staat 
,g-edane levering, van aard om te voorzien 
in cle belloeften van 's vijands oor·Iogs
economie. 

26 October '1948. 526 

.31. - H·ulp aan de vijnnden v1~n de 
Staat. - Artikel 115 van het Stratwet
boelc. - HttltJ aan de btwgerbevollcing van 
een bondgenoot van BelgiJe. - Tewm·Jr,
steUing do01· dwan{} van ae vijand. -
O·mstand·igheid die van doze bevollci:ng 
geen vijand maalct van de Staat. - Is 
geen vijand van de Staat, naar de zin van 
artikel 115 van het Strafwetboek, cle bur
gerbevolking van een bondgenoot van Bel
gie of van een land dat de oor·log tegen 
Belgie's vijancl voortzet, zelfs wanneet' 
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deze bevolking te werk gesteld is door de 
vijaml die haar grondgebied bezet, zodra 
zij zich bij de vijand niet aansluit doch 
zijn dwang ondergaat. 

26 October ~948. 526 

32. - Ve1"leniny van h·ulp werkelijlc 
·verschaft aan de b1trgerbevollcin.q van een 
bondyenoot vnn Belyii3. - VijnndeUjlc or
yanisme nls tussenpe1·soon die1~end voor 
de leve1"'iny. - Omstandiyheid d·ie de leve
ring niet omzet ·in lmlp nan de vijwnd. -
Een levering, werkelijk gedaan aan een 
Heel van de bnrgerbevolking van een 
bondgenoot van BelgH\ of van een land 
dat de om·log tegen Belgie's vijand vobrt
zet, wordt geen hulpverlening aan de 
vijand, naar de zin van artikel 115 van 
llet Strafwetboek, om reden dat een vijan
delijk organisme als tussenpersoon voor 
<le levering is opgetreden. 

26 October 1948. 526 

.33. - Anngifte aan de V"ijand. - A1·
tilcel 121bis van het Stmtwetboelc. -
111isdrijf vnn yemeen 1·echt. - Hoewel 
voorzien door artikel 121bis van het Straf
wetboek, ingelast in het lloofdstuk betref
fende de misdaden en wanbedrijven te
gen de uitwenclige veiligheid van de Staat, 
maakt de aangifte aan de vijand een mis
drijf nit van gemeen recht tegen ver
sonen. 

1G November 1948. 553 

.34. - Leveringen van h1tlp in levens
m·iddelen awn de vijnnd. - Leve1··ingen 
van bier. - A1·tikel 115, § 2, 3°, vnn het 
Stratwetlioek. - 'l'oepnsselijkheid. - De 
bepaling van artikel 115, § 2, 3°, van het 
Strafwetboek is toepasselijk op de leve
ringen nm hulp in levensmiddelen aan de 
vijand, namelijk op de leveringen van 
bier. 

16 l'\ ovember 1948. 558 

35. - Level"inoen van hulp in levens
m·iddelen nan de vijnnd. - Levent.n1· ve1·
bl-ijvende in bezet yrondyebied. - Leve
rinyen oednnn nan de vijancleUjlce IHwger
lijke bevolldn[J. - Beteuoeld niet door 1° 
doch door 3° van a1·tikel Ll5, § 2, van 
het Stmtwetboek. - De levering van 
llulp in levensmiddelen, namelijk van 
fruit, door een in bezet grondgebied ver
blijvend persoon, die niet aan het vijan
delijk Ieger of om in de militaire be
hoeften van de vijand te voorzien, gedaan 
wordt, doch aan de vijandelijke burger
lijke bevolking wordt beteugeld in de 
voorwaarden voorzien door 3° van arti
kel 115, § 2, van het Strafwetboek en valt 
niet onder toepassing van Jo van deze 
wetsbepaling. 

16 November 1948. 562 

.36. - Besl1tit-wet van 10 Novembe1· 
19.j5. - Macht van de krijosmad. - Be-

perkt tot ae aannem·ino of weiye·r-ing van 
nanneming van de voorgestelde sancties. 
- Vonnis beslissend dat « er geen ,reaen 
is om ttUspraalc te doen ll. - Vonnis wei
gerende de snncUes aan te nemen. - In 
de vereenvoudigde rechtspleging inge
voerd door het besluit-wet van 10 Novem
ber 1945, is de macht van de krijgsraad 
beperkt : hij kan slechts de door de 
krljgsauditeur aan beklaagde voorgestelde 
en door deze laatste aanvaarde sancties 
aannemen of weigeren aan te nemen. 
Door te beslissen dat « er geen reden is 
om uitspruak te doen ll, weigert de krijgs
raad de voorgestelcle sancties aan te ne
men. 

16 November 1948.. [)64 

.37. - Beslttit-wet van 10 No,ue1nbe·r 
1945. - Vom~is weiye·rende de voo1·yestelde 
sanct-ies aa1L te nenwn. - Later vonnis 
fla-t ze aanneemt. - 111achtsove·rsclwi}din[J. 
- Begaat een machtsoverschrijding, de 
krijgsraad die, bi.i toepassing van de ver
eenvoudigde rechtspleging, ingevoercl bij 
besluit-wet van 10 November 1945, de door 
de krijgsauditeur aan beklaagde voorge
stelde sancties aanneemt, na, door een 
vorig vonnis, geweigercl te hebben gezegde 
sancties aan te nemen. 

16 November 1948. 564 

38. - Annbocl of voorstel om het m·is
!lrijf te plegen voo1·zien bij art'ikel 120bis, 
3°, van het Stratwetboelc. - Stm.fbaa·r 
zelfs inclien het nwndel-ing yesckiedt en 
niet met g·itten of belotten gepa.anl gnat. 
- Het aanbod of voorstel om het misdrijf 
te plegen, voorzien bij artikel 120bis, 3°, 
van llet Strafwetboek, is strafbuar, a! 
was het mondeling gesclliedt en niet ge
paard met giften of beloften. (Strafw., 
art. 123bis [wet van 19 Juli 1934, art. 1; 
wet van 10 December 1937, 5°].) 

6 December 1948. 612 

39. - Stmtwetboelc, art-ilcel 115. -
Sch'ttld·ige bed,rijvigheid in 't beg·in dam· 
een opeising ge1·echtvanrd·igd. - Bedrij
viylwid die danrnn m·ijwilUo is ye·worden. 
- StazJpen van de agent om ze te m-o.qen 
voortzetten. - St1·ntbare misdaad. - lDen 
sclmlclige bedrijvigheicl is strafbaar zelfs 
indien zij, in 't begin, door een opeising 
gerechtvaardigd was, wanneer zij daarna 
vrijwillig is geworden en de agent her
haaldelijk stappen heeft aangewend om ze 
te mogen voortzetten. 

(l December 1948. 614 

40. - Hul-pve1"lening aCtn de vijnnfl. -
Httlp die van aa1·d is om de vi.iand tc hel
pen op het ogenbli./c van de levering. 
Ove·rbodig na te gnnn of de vijanfl e1· 
later we1·kelijk mtt heeft n-itgetmlclcen. -
De levering van lmlp aan de vijand is 
strafbaar indien, op het ogenblik van de 
levering, de hulp van aard was om de 
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>'ij and doelma tig te hel pen, zonder da t er 
reden is om na te gaan of de vijand er 
later werkelijk voordeel nit getrokken 
lleeft. (Strafw., art. 115.) 

20 Deceniber 1948. 653 

41. - A1·t-ilceZ 115 van het Straftvet
boelc. - YijancZen van cle Staat. - Begd.zJ. 
- Artikel 115 van het Strafwetboek ver
staat door « vijanclen van de Staat ll niet 
alleen de vijanclelijke Staat vertegen
woordigd door zijn regering en zijn leger, 
maar ook al de organismen, handels-, nij
verheids- of financiele vennootschappen 
en de vijandelijke particulieren, wier be
drijvigheicl, in de moderne oorlog, er toe 
bijdraagt de vijand in zijn oorlogsinspan
ning te llelpen. 

20 December 1948. 653 

MISDR.IJF. 
1. - Hel·ing. -- Yaststel.ling cZat be

klaagcle cle stn~fbcwe hedcomst van cle ge
heeZcle zanlc, lwncle. - Bet)(~ling van het 
1nisclrijf met behtap waa1·van cle zank ve1·
kregen tvenl, niet ve1·eist. - Het arrest 
van veroordeling· wegens heling moet cle 
misclaacl of het wanbeclrijf niet bepalen 
met behulp waarvan cle geheelcle zaak 
verkreg·en wercl; het volstaat clat het cle 
kennis vaststelt, in hoofde van beklaagcle, 
van lmar strafbare herkomst. 

2 Februari 1948. 62 
2. - MeclepUaht-ighe·icL - Deelneming 

volgens een vcm cle wijzen bepaalcl bij aU
nea's 2 en 3 van a1·Ulcel 66 van het St1·at
wet1Joe7c,. - Dacler van het miscl1•ijf. -
Artikel 66 van het Strafwetboek bestraft 
als dader van een misdaacl of een waiibe
drijf door dit wetboek voorzien, niet al-

' leen degene die het misdrijf nitvoert, 
maar ook clegene clie aan deze uitvoering 
deelneemt op een van de wijzeu bij ali
nea's 2 en 3 van voormelcl artikel 66 be
paald. 

8 Maart 1948. 134 
3. - Mecleplicht-igheicl. - Dacler. - Be

gl"ip. - De beklaagcle, clie a1s clacler van 
een misclaacl voorzien door het Strafwet
boek vervolgcl worclt, worclt hierdoor zEM 
vervolgd zowe1 wegens een daacl van 
rechtstreekse uitvoering van dit misdrijf, 
als wegens, een van cle daclen van cleel
neming bepaalcl bij alinea's 2 of 3 van 
artikel 66 van het Strafwetboek. 

5 April 1948. 186 

4. - Yalslwia. - Namalcing of vervaZ
sing van zegels. - Bestanclclelen van cle 
1-a-ntsoene1'htgs7cacwt (beshtit-tvet van 7 Oc
tober 1946). - Geb?'wilc. - Beckieglijlc op
zet of oogmerlr; om te schaclen. - Miscl?•ijf 
gestmft bij a1·Ukelen 196 en 197 van het 
BtmfwetboeL - Het gebruik van nage-

maakte of vervalste zegels, bestanclclelen 
van de rantsoeneringskaart voorzien bij 
de besluit-wetten van 9 November 1939. 
5 en 7 October 1946, maakt het gebruik 
uit van een valse of vervalste titel, dat, 
wanneer het gepleegcl worclt met l;ledrieg
lijk opzet of met het oogmerk om te sella
den, .gestraft wordt bij artikelen196 en 197 
van het Strafwetboelc 

5 April 1948. 197 

5. -Eat- en lcooptoa1·en ('misbr-!tilr; in de 
handel van). - A1Jno1·male prijzen. ..,-- , 
Sou.vereine beooTdeUng doo1· cle 1·echte1· 
o·ve1· cle groncL - De rechter over de 
grond oordeelt souverein of eet- en koop
waren tegen abnonnale prijzen verkocht 
werden. (Besluit-wet van 22 Jrrnuari 1945, 
art. 1.) 

13 April 1948. 213 

6. - Gmncl vwn -recht·vaa1·cl·iging. -
Onoverw·inneUjke clwnUn,q. - ToetJasselijlc 
op al cle misd1"i,iven clie cle wa om te mis
cloen vere·isen. - De onoverwinnelijke 
clwaling· is cleze die het misdrijf uitsluit 
omclat zij de wil om te miscloen uitsluit; 
zij is clus van algemene orcle en mag inge
roepen worden door elke persoon verdacllt 
van een misdrijf clat cleze wil vereist. 

26 April 1948. 238 

7. - j]J·isbntilc vnn vertm·!twen. - Be
cl·r·iegUjl" ·inzicht. - Wezenlijlc bestancl
cleel van het wanbeclTijf. - Het beclrieg
lijk inzicht is een wezenlijk bestandcleel 
van het wanbeclrijf van misbruik van ver
trouwen. (Strafwetboek, art. 491.) 

28 .Juni 1948. 356 

8. - Hel-ing. - YaststeZling van het 
bestacm vctn het m·iscldjf in cle bewoor
cUngen vnn cle wet. - l' aststening clat be-
7dangae w-i.st flat ae he1·1comst van cZe ge
heelcle zanlo stTnfbaa?· was. - Het arrest 
van veroorcleling, clat het bestaan van het 
misdrijf van heling in cle bewoorclingen 
van de wet vaststelt, wijst er aldus op dat 
de veroordeelde wist clat de herkomst van 
cle geheelde zaak strafbaar was. 

20 September 1948. 429 

9. - Laste1·. - K waacl opzet. - Be
stnnclcleel vcm het m·isckijf. - Het wan
bedrijf van laster vereist, als bestanddeel. 
llet kwaacl ODzet. (Strafwetboek, art. 443.) 

29 September 1948. 446 

10. - MecletJUcht-ighe·icl. - Dacler en 
mecleclaclm·. - Mecleclcule·r cwn wie een 
<:tvnanlere straf worclt opgelegd clan aan 
cle clacle·r. - St1·at weZlce cleze cloo1· de wet 
be1Jaalcl niet 'over-sclvrijcU. - Wettel-ijlce 
besl'iss·ing. - Geen enkele wetsbepaling 
verbieclt de rechter op degene, die aan de 
uitvoering van een misdaad O)J een van de 
wijzen bepaalcl bij artikel 66 van het 
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Strafwetboek heeft medegewerkt, een 
zwaardere straf toe te passen dan deze 
die hij toepast ten opzichte van degene 
clie de misdaad h'eeft uitgevoerd, zodra de 
aldus uitgesproken straf deze door de wet 
voor die misdaacl voorzien niet over
schrijdt. 

25 October 1948. 515 

11. - M-isfl1'ijf gepleegfl tltssen flie en 
cUe flatttm. - Dmagwijclte van flie' be, 
woo1'flingen. ~ Het misdrijf tussen die en 
die datum gepleegd wel'{l uitgevoerd ten 
vroegste de dag na de eerste datum en ten 
laatste de dag v66r de tweede. 

15 November 1948. 553 

MUNT. 

1. - WetteUjlce wijziging toegebmcht 
aan fle gottflpa1·Ueit vft1~ fle frank. - Wet 
van 29 Atwil 1935. - Yoorwerp. -De Wet 
van 29 April 1935 bedoelt aileen de schom
melingen van de werkelijke koopkracht 
van de frank die te wijten zijn aan een 
wettelijke wijziging toegebrncht aan de 
goudpariteit van de frank. 

15 Januari 1948. 27 

2. - Beslu,it-wct van 28 Jumi 1946. 
OmzetUng van Reichsmarlcs in Belgische 
f1·anlcs tegen fle lcoe1·s van 10 frank. ~ 
Sommen wacwop zij toepasselijlc is. - De 
omzetting van Reichsmarks in Belgische 
franks tegen de koers van 10 frank, voor
zien bij artikelen 6, 8 en 9 van het besluit
wet van 28 Jnni 1946, is, krachtens deze 

ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. 

1. - Wefle?·afstand. ~ YerJ,:la1·ing door 
het beheer flat fle goede1·en flc voo1·ziene 
lJcstemming niet zttllen lwijgen. - Uit
cl1'ttlclcelijlce verlcla1·ing niet vc1·eist. - De 
verklaring door het beheer, voorzien bij 
artikel 23 van de wet van 17 April 1835, 
clat het onteigende goecl niet meer be
stemd is om te dienen tot de werken 
waarvoor het aangeworven werd, moet 
niet uitdrukkelijk zijn. 

18 Maart 1948. 159 

2.- Weflerafstanfl. ~ Vaststaanfle ver
,~aJcin,q flo01· het behee1· het ontei,qenfl ooefl 
voor fle voorziene werlcen te bestemmen. 
- Zelfcle ttitwerlcsel als de ve1·Jclaring be-

0 

beschikkingen, slechts toepasselijk op ze
kere sommen uitgedrukt in Reichsmark in 
deposito-rekeningen of rekeningen-courant 
en met het oog op de ruiling of overne
ming van deze vermogens. 

8 Maart 1948. 136 

3. - JJ1isflaafl tegen de 'ztUwendige ve,i
Ugheid van de Staat. - Toekenning aan 
de Schatlcist. - ArtUcel 123ter van het 
StnifwetlJoelc. ~ Vergelfling vctn de schttl
dige ·in Reichsmcwlc. - Schttldige bedrij
vigheid in het gefleclte van l!et Belgisch 
umndgeb·ied onflenv01·pen aan het Duits 
muntstelsel. ~ Omzettin{! in Belg·ische 
f1'anlc. - KoC1'8 van 12 tr. 50 tJer mat·lc. -
An·est stettnenfle op vct·onleningen van fle 
bezettenflc ove1·heicl 111iet tocpasseUj 7c in 
rJeze{!d {!ronflgelJicfl. - A.rrest e1· op wij
zende flat cle vijancl floor clie veronlenin
{!en het lcind van zijn s·ubstantie heeft wil
len lefli{!en. ~ An·est zondm· wettelij lee 
{fronrl. - Is zonder wettelijke grond, bet 
arrest clat, na vastgestelcl te hebben dat 
het niet in beslag genomeil beclrag van de 
vergelding van de beclrijvigheid van de 
schulclige aan een misclrijf tegen de uit
wendige veilighekl van de Staat, gepleegd 
in het aail het Duits muntstelsel oncler
worpen gedeelte van het Belgiscb grond
gebied, een gegeven som in Reichsmark 
beclraagt, deze som in Belgisclle frank om
zet tegen de koers van 12 fr. 50 per 
Reichsmark, door verorcleningen van de 
vijancl in te roepen die in gezegd groncl
gebiecl niet toepasselijk waren, en die, 
volgens het arrest, genomen werden om 
het land van zijn substantie te lecligen. 

:!'4 Juni 1948. 329 

' doelcl' bij at·tUcel 23 van de wet van 
17 April 1835. - De werkelijke verzaking 
door het beheer het onteigencle goecl te be
stemmen voor de werken waarvoor bet 
aangeworven was geweest, heeft, indien 
zi.i oewezen is, het uitwerksel van de ver
ldaring voorzien bij artikel 23 van de wet 
van 17 April 1835. 

18 Nlaart 1948. 159 

3. - Wecle?'afstand. ~ E·rkenning cloo1· 
het beheer flat het {/Oefl V001' anae1·e wer
Jcen clan de voorz·iene zal bestemcl wo·rclen. 
- E·rlcenning gel!ijlcstaanfle met cle vet·
lclarinu befloelcl bij artilcel 23 van de wet 
va;n 17 April 1835. - De er'lrenning door 
het beheer dat het onteigende goed voor· 
andere werken zal bestemcl worden, dan 
deze waarvoor de onteigening geclecreteercl 
was geworden, staat gelijk met de ver-
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klaring· voorzien bij artikel 23 van de wet 
van 17 April 1835. 

18 M:aart 1948. 159 

4. ~ TVeflerovenl;racht. - Ber-icht van 
fle admin·ist·raHe wanrhlj de onteigende 
uoede1·en wonlen oel•eml gemaalct d·ie zij 
in ae gelegenheifl ·is wefle·r te ve1·kopen. -
Bekenflmalcing vereist om fle tennijn voo1·
.z·ien b-ij arWcel :B3 van fle wet Vfm 17 Ap1"il 
1835 te floen lo1Jen. - Ret bericht van de 
nclministratie, waarbij . zij cle onteigencle 
goecleren cloet kennen me zij in de gele
genheid is wecler te verkopen, moet be
kend gemaakt worde11 in de voor olfficillle 
bekendmakingen gebruikelijke vormen, 
zonder dat er vereist wordt claarenboven 
aan cle vroegere eigenaars een individueel 
bericht te sturen ; deze bekendm::tking 
doet de termijn van clrie maanclen lopen 
voorzien bij artikel 23 van de wet van 
17 April 1835. (Wet van 27 Mei 1870, 
nrtt. 3 en 12.) 

14 October 1948. 487 

5. - TVefl(wovenl1'acht. V1·oegere 
e'igena.ar fl·ie zijn wil 1t'itflrulct het ontei
yenll goed weaer te ve1·werven. - Ontei
yenende maeht die no.Q geen 1JUjlc gegeven 
heeft ·van haa1· besl1t·it de wei'lcen, die de 
onteigening reehtvan1·digen, niet 1tit te 
voe1·en. - Daful van de vmege·re eigenaa1· 
zonflei· uittvei'lcing. - Ontslant fleze laat
ste niet van een latere vei·klni·ing binnen 
fle te·rmijn voo1·zien bij a1·tilcel 23 van ae 
wet van 17 Ap·r-il 1835. - De claad waar
bij cle vroegere eigenaar zijn wil ultdrukt 
een onteigencl goed wecler ~ te verwerven, 
is zoncler uitwerking indien zij werd .ge
stelcl v66r de bekenclmaking van de be
lllissing genomen c1oor c1e onteigenenc1e 
macht, de werken, ·die de onteigening ge
rechtvaarc1igc1 hebben, niet uit te voeren; 
deze claac1 ontslaat clus de vroegere eige
naar niet er van een latere verklaring 
van wec1erverwerving te doen v66r het ver
strijken van de termijn bepaald bij arti
kel 23 van de wet van 17 April 1835. 

14 October 1948. 487 

ONVR.IJWILLIGE. VER.WONDIN
GEN EN DODING.· 

Verkee·rsongeval waa1·vwn een van ae· 
oo1:zalcen ae ovenli'even snelheifl is gege-
1Jen aan het voe1·tqtig. - Ovei'fli·even snel
heid te wi§ten ann Oiule·rseheiflen aoch 
snnwngevoegfle fouten vnn ellceen vnn ae 
1Jelclnagflen. - A·rrest flnt ftlcl1tS VOOi' elk
een van de belclangden het oo·rzalcelijk 
ve1·bwnfl t1tssen de font en het ongevnl 
Vaf!tstelt. - Wanneer bij een verkeerson
geval twee personen. wegens onvrijwillige 
doding en verwondingen vervolgd worden 
wordt het oorzakelijk verband tussen c1~ 
fouten van elkeen van de beklaagden en 

het ongeval vastgesteld door het arrest 
dat er op wijst clat de arm het voertuig 
gegeven overdreven snelheid een van de 
oorzaken is van het ongeval en clat clie 
snelheid het g·evolg is van onclerscheiden 
cloch samengevoegde fouten van de be
klaagden. 

31 Mei 1948. 297 

OOR.LOG. 
1. - Beslwit-·wet van 10 J WIHtai'i 1941 

fle 1titwe1·lcing bepnlenfle van de doo1·, fle 
bezette1· getmffen mant1·egelen. - Afschaf
fing bevolen onvm·mindm·d de nietigheifl 
vnn deze mnnt1·egelen. - De afschaJffing, 
naarmate van de bevrijding van het 
grondgebiecl, van de door de vij and ge
tro:J!en maatregelen, wordt bevolen bij 
art1kel 1 van het besluit-wet van 10 Ja
nuari 1941, onverminderd de nietigheid die 
deze maatregelen zou ongeldig maken. 

26 Januari 1948. '44 

2. - Beslttit-wet vwn 10 Ja·IHtal"i 1941 
fle gevolgen bepalend vnn de do01· de be
zette·r genomen ·mnnkegelen. - Afsehnf
fing bevolen, overrn-infle1·fl fle onwettelijlc· 
lwicl vnn fleze mant·regelen. - De afschaf
fing, naarmate. c1e bevrijc1ing van het 
gronclgebiecl, van de door de vijand geno
men maatrege1en, wordt bevolen bij arti
kel 1 van het besluit-wet van 10 Januari 
1941, onverminderd de onwettelijkheid of 
de nietigheid van zekere van deze maat
regelen. 

8 Maart 1948. 136 

3. - Besl1tit-wet vnn 15 Jwnnnl"i 1946. 
- Bchors·lng vnn het instellen van zelcere 
1'e?htsvoi·fle'l'ingen. - Dmagwijflte. - De 
emge rechtsvordering·en ·die het besluit
wet van ~.5 Januari 1945 voorlopig niet 
ontvankehJk verklaart, en waarover het 
beveelt. cle uitspra~k uit te stellen, zijn 
deze c1le ge~roncl z1jn op de beclrijvigheid 
of c1e vereffening van bij llet besluit-wet 
v~m 5 :Mei ~944 nietig verklaarcle orga
msmen of cllensten. Ret besluit-wet van 
15 Januari 1946 verhindert dus het instel
len en. het ~erechten niet van een rechts
vorclermg d1e gegrond is op een maatregel 
¥etroffen onder de vijandelijke bezetting' 
m zaken van ravitaillering van het land' 
cl?or een regelmatige ac1ministratiev~ 
chenst, cUe reeds vo6r c1e o01·log bestond. 

17 J uni 1948. 338 

OPENBAR.E DR.ONKENSCHAP. 
Veroo1·fleling om een 11ersoon te hebben 

rloen drinlcen totdnt hij flronlcen was. -
Geen vnststelUng van het kmmelijlc ka
ralc.ter v~n fleze fli'Onlcenschap. - Veroo1·
rl~ltng me~ 10ettelijlc gemotivee·rfl. - Is 
met wettelljk gemotiveercl, het vonnis clat 



OPENBAREJ ORDE. - REOHTBANKEJN. 743 

een beklaagde veroordeelt om een persoon 
te hebben doen drinken totdat hij dron
ken was, zonder het kennelijk karakter 
van deze dronkenschap vast te stellen. 
(Besluit-wet van 14 November 1939, art. 6.) 

13 April 1948. 211 

OPENBARE O:RDE. 
Wet van openbfwe onle. - Be{/rip. -

Is slechts van eigenlijke openbare orde, 
{!e wet die de essentH!le belangen van de 
Staat of van -de gemeenschap raakt, of 
die, in het privaat recht, «e jUridische 
grondslagen vastlegt waarop de econo
mische of morele orcle van de maatscllap
pij rust. 

de schuldenaar niet tot betaling van sdw
devergoeding en ontslaat llet de sclluld
eiser niet er van de sclluldennar in ge
breke te stellen; llet zou nnclers zijn wnu
neer, lletzij nit llet voorwerp of de anl'{t 
vnn de overeenkomst, hetzij nit het in
zicht vnn de partijen en nit omstnndighe
den, door de recllter over de grond vast
gesteld, voortspntit dat, na het verstrij
ken vnn de vnstgestelde termijn, de uit
voeriilg van de verbintenis mnterieel on
mogelijk is geworden of clat de verbin
tenis voor de sc]mlcleiser niet meer nut
tig zou kunnen nitgevoerd wonle11. (Burg. 
Wetboek, artt. 1146 en 1230.) 

>20 Mei 1948. · 278 

9 December 1948. 615 OVE:RSPEL. 

OVE:REENKOMST. 
I. - VeFuoedin,q. - Dmauwijdte van 

<leze term. - Het woord << vergoeding » 
heeft niet uitslnitencl en nooclzakelijk be
trekking op herstel Yan schacle nit schuld. 

29 .Januari 1948. 58 

2. - Verb-intenis om iets te ,qeven of te 
doen blnnen een bepaalde tijd. - Btmf
bediny. - Schulde-iser er niet van ontsla
yen fle sclHtldenaar in gebrelce te stellen. 
- Uitzondering. - Wanneer een overeen
komst een strafbeding bevat, verplicht 
het niet-uitvoeren, binnen de door dit be-

, ding bepaalde termijn, van de verbintenis 
om iets te geyen of te cloen, op zichzelf 

POLITIEK MISDIUJF. 
Gerneenteverlc'iezing. - InbreuJcen op 

nrtilcelen 181, 182 en 200 van het Kieswet
boelc. - Polit-ielce misdrijven. - De in
brenken op artikelen 181, 183 en 200 van 
het Kieswetboek, begaan bij een gemeen
teverkiezing, zijn. politieke misclrijven 
naar de zin van artikel 98 van de Groncl
wet. (Wet van 12 September 1895, samen
geordeild bij lwn. beRl. van 4 Augustus 
1932, nrt. 64.) 

3 Mei 1!l48. 2-!G 

:RECHTBANKEN. 
I. -St1·ajzalcen. -Macht van de 1'echts

macht v(/,n wijzen. - Verander·inu van 
omsch·r-ijving. Voonvaarden. - De 

p 

Echtyenoten van Is1·ai!l-ieUsche gods
fUenst fUe de uodsclienstige echtscheidin,q 
bekomen hebben. - Voortcl~wen van de 
JJlicht van uetronwheid. - Mftn VC1'001'
fleeld weyens onderho~td van bijzit. -
Recht van de vrottw op schafleve1·_qoeding. 
- De godsdienstige echtscheiding, beko
men door echtgenoten van Israelietische 
godsdienst, ontslaat hen · niet van hUn 
plicllt van getrouwheicl ;·in gevnl van ver
oorcleling vnn de man wegens onderhoud 
van bijzit, mag de vrouw, die de gods
clienstige echtsclleicling aangevraagd en 
bekomen heeft, zich burgerlijke pnrtij 
stellen en zich sclwdevergoeding doen toe
kennen. 

2 September 1948. 417 

P:REJUDICIEEL GESCHIL. 
Geschillen waarvan de beslissinu awn cle 

/)'ll.r[!m·lijlce rechtM behoo1·t en cle straf
rechter b'indt. -. Buiten de uitzonclerlijke 
gevallen, voorzien bij artikelen · 16, ali
nea 2, en 17 van de wet vnn 17 April 1878 
en bij artikelen 326 en 327 vnn het Bur
gerlijk Wetboek, is de strnfrechter, bij de 
uitspraak over de publieke vordering, niet 

. gebonden door een beslissing door een· 
bnrgerlijke reclltbnnk geveld. 

R 

5 Jnnunri 1948. 2 

strnfrechter mng slechts een nieuwe te
lnstlegging in de plaats stellen van de 
oorspronkelijke, indien het onder de 
nieuwe telastlegging weerhouden feit het-· 
zelfde is als clatgene, hetwelli bij hem 
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aanhangig werd gemaakt, of, indiEin, wan
neer het over een ander feit g·aat, be
klaagde verklaard heeft vrijwillig te ver
schijnen en indien deze verkla1ing v66r 
de rechter in eerste aanleg wercl afgelegd. 

9 Februari 1948. 73 

2. - W anbecl?"ijvcn en oveTked·ingen. 
- Beschilclc·ing van verwijzing doo1· de 
1·aadlcamm·. - Voorlopige omschdjvino 
van cle ve1·wezcn feiten. - PUcht van de 
1·echtsmacht van wijzen aan de fe'iten hun 
definitieve omschrijvino te geven, incUen 
z·ij in hacw bevoegclheicl vallen. - De be
schiltking, waarbij cle raaclkamer de be
klaagde wegens een waubedrijf of een 
ove:r:treding naar cle rechtsmacht van wij
zen verwijst, verleent aan de feiten 
slechts een voorlopige omschrijving. In
clien de feiten, onder deze omschrijving' 
beschouwd, in de bevoegdheicl vallen van 
de rechtsmacht van wijzeu clie er van 
kennis neemt, moet deze rechtsmacht, bij 
op tegenspraak geduan onderzoek, de be
paalde elementen van deze feiten' en hun 
bewijs opsporen, 'dienvolg·ens hui1 wette-
1ijk karakter bepalen, en, met eerbiedi
ging van de rechten van de venlediging, 
desgevallend eeil clefinitieve omschrijving 
in de plaats stelleu van de voorlopige om
schrijving van de beschikking van verwij
zing, behoudens inachtneming· van de arti
kelen 193, 213 en 214 van het Wetboek van 
strafvordering, indien cle feiten, volgens 
deze laatstbecloelde omschrijving·, aan 
haar bevoegclheid ontsnappen. 

8 Maart 1948. 138 

3. - Btl·atzalcen. - Jlia.cht van de 
rechtsmacht vcm wijzen. - Rechte1· in 
hoge1· be1·oep. - Verancle1"ing van om
sch1'ijving. - Voonvaanlen. -De rechter 
in hoger beroep 1nag slechts een nieuwe 
omschrijving van het feit van de betich
ting : heling in de plaats stellen van de 
omschrijving van het feit van de betich
ting :· diefstal met verzwarende omstan
{ligheden en beklaagde op grond er van 
verbordelell', indien het feit van heling om
vat is in de bij de rechter over de grond 
aanhangig gemaakte feiten, en· inclien be
klaagde aanzocht werd zijn verclediging 
voor te dragen tegen de aldus omschreven 
betichting. 

4 October 1948. 456 

4. - St·ratzal;;en. - M·acht van ae 
1·echtsmacht van wijzen 1·ekening te hou
den, ·in zover zij lcenschetsende elementen 
v~.n het misddjf uitmalcen, met feiten die 
Z~J verlclaart te ontsnaptJen, als onde·r
scheiclen misd1·ijven, aan cle bevoegdheicl 
van de Belg·ische '1·echtscolleges. - De 
rechter over de grond mag rekening hou
den, in zover zij kenschetsende elementen 
van het tegen beklaagcle weerhou{len mis
drijf uitmaken, met feiten cUe hij ver-

klnart te ontsnappen, als onclerscheiden 
misclri.jven, aau de bevoegdheid .van de 
Belgische rechtscolleges. 

11 October 1948. 

RECHTEN 
GING. 

VAN DE 

479c 

VER.DEDI-

1. - St·rafzalce-n. - Beklaugcle bewe
·rencle de tf.jcl n-iet rJeha.d te hebben om een 
venlecl·ige·r te k-iezen. - Geen aanv1·aao 
tot 7titsteL - Micldel dat gronclslag mist 
in fe'ite. - De beklaagde kan v66r het Hof 
v.~n v~rbreking niet beweren dat hij de 
t1~~1 met gehad heeft om een verdecliger 
voor cle rechter over de grond te kiezen, 
clan wanneel' hij te dien einde · geen uit
stel van cle zaak aangevraagd heeft. 

5 .Januari 1948. 

2. - Arrest vnn ve·roo1·cleUnq 1.veoens 
inbreu 7c 011 C£1"t-ilcel 115, § 93, 1o,' vnn het 
St?·at:oetboelc. - Belilangcle vervolocl we
gens tnbre7£1c op a1·tilcel115, § 1. - An·est 
vnststellenlle elM belclaagcle v?"'ijw-ilUo vel·
schenen is op cle nie1twe q7utUfi.ca.t:ie. -
Proces-ve-rbcwl vnn cle te1·echtzitt-ing va8t
stellencle clat belclaagcle. qewcta1·sch1t.w11. 
wenl Z'ich te venlecligen tegen cle betich
t-ing voomien b·ij n1·Ulcel 115, § 93, 93° en 3o. 
- Tegenst-rijcz.ighe·icl clie aan het Hot niet 
toelant na te gnan of cle rechten van cle· 
venleclig·ing geeeTb·iecUocl wenlen. - Laat 
aan het Hof niet toe na te gaan of de 
rechten van cle verclecl'ig·ing geeerbiedigcl 
werclen, het arrest, dat, al stelt het vast 
clat beklaagcle vrijwillig verschenen i.s op· 
cle nieuwe qualificatie, hem veroordee1t 
wegens inbreuk op artikel 115, § 2, 1o, 
van het Strafwetboek, dan wanneer ge
zegde beklaagde vervolgd was wegens in
brenk op artikel 11i'), § 1, en volgens het 
proces-verbaal van de terechtzitting ge
waarsclmwd werd zich te vercleclige~ te
gen de betichting voorzien bij artikel 115 
§ 2, 2° en 3°. · ' 

5 .Januari 1948. 

3. - f}t1'ujza7cen. -. Rechte1· ·in hooe1 .. 
bemep clw cle get1ti,qen niet ve1·hoort. -
B.elf.laapd~ clie geen aanvraag te · clien 
e~ncle ~nawncle. - Geen schenclin.q van de 
1·echten vnn de ve1·clecliging. - Wanneer 
het verhoor van de getuigen niet door be
klaagcle aan de rechter in hoger beroep 
gevraagd werd, heeft deze laatste de rech
ten van cle verdediging niet kunnen schen
den door tot ,dergelijk verhoor niet over 
te gaan. 

5 J Qnuari 1948. 12 

4 •. - Stmtzalcen. - St1tlclcen in at
sch·nft ove1·gelegcl. - Verwe1·ping van cle 
aanvma.Q tot ove1·legging van cle origine
len. - V eroo1·cleling i:n hoofdol·cle gesteu1iit 
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op n{et 1Jetwiste feUen die cum deze stuJ,:-. 
ken m·eernd z-ijn. - Geen s'ahencling van 
de rechten van cle 1J(:WdecUrtin.o. - Wordt 
niet in schending van de recllten van de 
verdediging uitgesproken, het arrest van 
veroordeling dat weigert de originelen 
van in afschrift overgelegde stukken in de 
bundel te doen voorbrengen, indien de 
veroordeling in hoofdorde OD niet betwiste 
feiten gesteund is, die aan deze stnkken 
vreemd zijn. 

2 Febrnari 1948. GS 

·s. - Strajzalcen.,- VeroonleUng tot 
sahadeve·rgoed·ing ten voonlele van de 1Ju1'
gerUjlce pa1'tij. - Wijz·iging van de orn
.~ahdjving zoncler voo-rajgaancle vm·wUU
ging. - FiahencUng van cle 1·eahten vcm de 
ve-rded·iginrJ. ~ Schendt de rechten van 
de verdecliging, het arrest dat, zonder 
voorafgaande verwittiging, de beklaagde 
tot schadevergoeding jegens de bnrgerlijke 
partij veroorcleelt op grond van feiten, 
wanrvan het de omschrijving wijzigt. 

16 Febrnari 1948. 104 

6. - JJfilitair gereahtshof. - Tot ziah 
t-relclcen van de zaak. - A n·est ten ,q·l·onde 
n'itsp1·aalc doencle op st·ulclcen. - Be- · 
lclaagde niet verwUtigd. - Geen sahen
d·in.o van cle Tech ten van de verdedi,qinu. 
- Schenclt de rechten van de verdecliging 
niet, het arrest van het militair gerechts
hof clat, zoncler voorafgaancle verwittiging 
van beklaagde, de zaak tot zich trekt en 
op stnkken over de grond uitspraak doet. 
(Wetboek van. strafvorclering, art. 215; 
besluit-wet van 27 Januari 1916, art. 3.) 

15 Maart 1948. 152 

7. - Stmjzaken. - Middel dat aan de 
1·eahteT ·in hoge1· IJ(woep, 11.itspraak doencle 

· na de zaak tot Z'iah te hebben getmlclcen, 
ve1·wijt niet te Z'ijn over,qegaan tot een 
getuigenverhoor. - Ve1·hoo1· niet aange
V1'aagd. ·- Geen sahend·ing van de rechten 
van de verded'i_qing. - Schendt de rechten 
van de verdediging niet, het arrest van 
veroordeling, nitgesproken, na het tot zich 
trekken van de zaak, zoncler dat tot ge
tnigenverhoor wercl overgegaan, dan wan~ 
neer beklaagcle om clit verlloor niet ver
zocht heeft. 

13 April 1948. 207 

·8. - Stntjzaken. - Get·wigen ter ant
lasting niet verhoo1·d. - Ve1·hoor door be
lclaagde niet aanuem·aagd. - Geen sahen
ding van cle 1·eahten van de venledi,q·ing. 
- Het gebrek aan verhoor van getuigen 
ter outlasting kan geen scllending van de 
rechten van de verdediging uitmaken, 
wanneer beklaagcle geen verhoor van ge
tuigen heeft aangevraagcl. 

27 April 1948. 243 

9. - St1'ajzctlcen. - OtJenbaa.r rninis-

terie ter zUting gebrwilv rnake11de van een 
niet 1Jij cl.e 1·eahtsple,qinrJ gevoegd st1tk. -
AcmvmarJ orn rnedecl.eUng door cl.e ve1·de
diginrf. - Aanvraa,q alleen ingecUencl om 
cle elernenten na te gaan cUe het open1Jaar 
nd.niste·l"ie OlJ dU st·uk grondt. - Aanvraag 
niet inrJewUligd. - Arrest bepalende dat 
de reahte·r 01J clit stnlc _qeen aaht slaat. -
Geen sahendin{! van cle 1·eahten 1>a.n de 
venlecU_q·in{!. - Wanneer de verclecliging, 
naclat llet openbaar ministerie ter zitting 
van een strafgerecllt gebruik lleeft ge
maakt van een stnk clat niet bij de rechts
pleging gevoegd is, er mededeling van ge
vraagd heeft alleen maar om de elementen 
na te gaan welke het openbaar ministerie 
er op gronclcle, maakt de weigering deze 
aanvraag· in te willigen geen schending nit 
van de recllten van de verdediging, indieu 
de recllter beslist op clit stnk geen acht te 
slaan. 

4 Mei 1948. 235 

10. - Strajznlcen. - Verza.Mn[! doo·r 
rle ·reahter over cle m·oml aan het ve·rhoor 
vnn een uetu:i{fe geclaagtl ten verzoeke van 
1Jelclaagcle. - Ontstenten·is van verzet van 
belclactgcle. - Geen sahencUng van de 
rechten van cle ve1·decUgt'ng. - De ver
clacllte kan er zich niet over beklagen dat 
zijn recllt van verdecliging zou geschou
den zijn geweest door de verzaking door 
de recllter over de groncl aan het verhoor 
van een op zijn verzoek gedaagcle getnige, 
clan wanneer hij zich tegen die verzaking 
niet verzet lleeft en niet op llet verhoor 
van de getuige aangedrongen lleeft. 

7 Jnni 1948. 3e 

11. - Zalcen van 1'eahtst1·eelcse belas
t'in{fen. - Voontf[Jaancle beteken·ing van 
het ve·rzoelcsalwift tot ve1·breking, n·iet 
a.wn de maatsahnppelijlce zetel van een 
vennootsahap, maa1· aan de bestmtrszetel. 
- Venve1·ende vennootsahap die binnen 
cle maand ter grijJie van het Hot van ve1·-
1J·relclng een rnemo1·1e tot antwoonl heejt 
neclergelegd die cloet blijlcen van haar lcen
nis van cle in het ve1·zoelcsalwijt ingeme
pen rniddelen. ~ Geen sahendin_q van de 
1·eahten vnn de venlecliging. - De voor
afgaancle beteke?.ing aan verweercler van 
het verzoekschnft tot verbreking, in za
ken van rechtstreekse belastingen, is 
slechts voorgeschreven om het vrijwaren 
van de rechten van de verclediging te ver
zekeren. Wanneer nit de stnkken van de 
reclltspleging voortvloeit dat, v66r. het 
verstrijken van de termijn voorzien bij 
artikel 14, alinea 3, van de wet van 6 Sep
tember 1895, de verwerende vennootschap 
ter grilffie van het Hof van verbreking een 
memorie tot antwoord lleeft neergelegd, 
die doet blijken van haar kennis van de 
middelen en argumenten ingeroepen in het 
verzoekscllrift, clat betekend werd niet 
aan de maatschappelijke zetel van de ver-
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werende vennootschap, maar aan haar 
bestuurszetel, werclen de rechten van (le 
ver<lediging niet geschonden. 

5 October 1948. 475 

12. - St'/'(tfznlcen:- Getn·igen niet ge
lwa~·a cloo1· het miUtni-r (ferechtshof. -
V erhoo1· cloa~· beklnagcle n·iet ann(fevrnn(fcl. 
- Geen schencU:n(f 1mn cle 1·echten vnn cle 
·venlecl·i(J·inrf. - Het gebrek aan verhoor 
-van getuigen kan geen schencling van cle 
recllten van cle verclediging van beklaagde 
nitmaken, wanneer deze ge(>.n verhoor van 
:getnigen heeft aangevraagd. 

25 October 1948. 523 

13. - M·iclclel. uenamen 11:it het geb1·e1c 
{Wn cln(fvnarcl·lnu"' v66r het rniUtni·r ge
·rechtshof. - Ve·rschijn·in(f en venlecliginrf 
v66r het rnUUn·i'l' ,qe1·echtshot. - Verwer
pht[J.- Kan niet aangenomen worden, het 
micldel afgeleid nit de schencling van cle 
Techten van cle venlediging en getrokken 
nit het gebrek aan· dagvaarcling v66r het 
militair gerechtshof, wanneer cle be
klaagden -v66r clit rechtscollege verschenen 
zijn, er hun verweermiddelen hebben 
vo<)rgedragen en het uit geen enkel stuk 
voortvloeit dat zij zouden hebben aange
voenl dat de voorbereiding van deze mid
delen hnn onmogelijk zou gemaakt zijn 
ge~eest. · 

15 November 1948. 553 

14. - Stnt,fzuken. - Hot vun beroep 
<lut cle znnk 1t'itstclt, 1la oncle·rzoelc en cle
bntten, voor neclerlerming vnn cle 1Htnclels. 
- Zcta.li' een tweecle rnnctl te zelfclen e·i·ncle 
-witgestelcl b'ij afwezighe-icl vnn een part-ij. 
- Geen 61tkele onclerzoeksven·icht'inu of 
(lebat op cleze twee zUUngen. - Tweecle 
{tr·rest ·vnn 'ltitstel n:iet betekencl cwn cle ctf
·wez-i,qe pnrUj. -- Geen schencUng vnn cle 
1·echten vwn cle venlecUgin(f. - Wanneer 
het hof van beroep, na onclerzoek en de
batten op tegenspraak, {le zaak heeft uit
gesteld naar een bepaalcle latere zitting, 
alleen ten eincle neclerlegging van cle 
lmnclels, maakt cle omstancliglleicl cla t op 
deze zitting de· zaak opnieuw te zelfden 
oeincle uitgesteld wenl naar een la tere zit
ting bij afwezigheicl van een partij, zon
<ler clat het arrest van uitstel aan cleze 
laatste betekeml werd, geen schending uit 
van de rechten van cle verdecliging of van 
bet karakter van « op teg~nspraak l> ge
daan onderzoek ter zitting, indien op deze 
twee laatste zittingen tot geen enkel on
derzoeksverrichting of tot geen enkel de
llat overgegaan wercl. 

22 November 1948. 574 

15. - 1V·ijZi(J·inrJ vwn cle wet [Jeclnrencle 
het ,qecUn,q. - Geen verplichtin,q voor cle 
t·echte·r pa'l'tijen ttit te nocU,qen om hm~ 
concl·u.sies 1jOo·r te cl1·a,qen, 1'ekeninrt ho1r.
dencl met de nienwe wet. - Wanneer cle 

op cle zaak toepasselijke wet gedurencle 
het gecling gewijzigcl wordt, heeft de rech
ter niet tot plicht cle partijen nit te no eli
gen om hun conclusies voor te clragen, re
kening houclend met cle nieuwe wet. 

29 November 1948. 595 

16. - St1·njzuken. - St·ulcken ctun cle 
b·unclel toegevoe,qcl in ho(!C1' beToep. - Aan 
belclnngtle meclegecleelcl v66·r het shtiten 
vwn cle clebntten. - Geen ctnnvTaag tot 
tt.itstel. - Rech ten vwn cle ·veTclecligin,q niet 
ue7(1'enlct. - De beklaagde kan er niet 
over klagen wegens schencling van zijn 
recht vim verdecliging, clat stukken aan 
cle bundel in hoger beroep werden toege
voegd, clan wanneer ·cleze stukken hem 
v66r het slniten van de clebatten werden 
meclegecleelcl en clan wanneer llij geen uit
stel heeft aangevraagd om zijn verdecli
ging te verzekeren. 

·13 December 1948. 624 

QECHTEQLIJKE INQICHTING. 

1. - Sw1nenstelling vwn het miHtui·r 
,qe·rechtshof. - Ona,fhctn.lceUjlc vnn cle ln
tcre 1ieslis#ng o·ver de rtegronclheicl vun 
cle p1tbUelce vonle·l"in(f. -De samenstelling 
van het militair gerecbtshof worclt vast
gestelcl nu eens volgens cle aard van cle 
misdrijven, waarvan het kennis neemt, 
clan eens volgens cle hoedanigheid of de 
graacl van de beklaagclen. Deze samenstel
ling kan niet afhangen van cle beslissing 
welke het militair gerechtshof zal vellen 
over cle gegrondheicl van zekere betichtin
gen of over de .schuld van zekere be
klaagclen. 

26 Januari 1948. 43 

2. - M·iHta:i1' gerechtshof.- Swnwnstel
Un(f voorZ'ien bij n1·tU.:el 7 vcm het besht:it
wet vcm 26 Mwi 1944· - Toepnssin(fstijd
sUp. - j]fiscl?'ijf becloelcl clo01· cwtilcel 1 
vnn het beslttit-wet. - Samenhwn(fencl mis
clTi.jf tot cle bevoegclheicl beho·rencl vnn cle 
rn·iUtni·re ·rechtsmncht. - Sumenstelling 
voo1·z·ien b'ij n1·tilcel 7. - Geclurende het 
bij artikel 1 van het besluit-wet van 
26 Mei 1944 voorziene tijdstip en, na het 
verstrijken van clit tijclstip, in de zaken 
welke reeds bij de militaire rechtsmacht 
aanhangig waren gemaakt, kan het mili
tair gerechtshof slechts kennis nemen van 
een door dit besluit-wet bedoeld misdrijf, 
wanneer het, namelijk, twee burgerlijke 
magistraten telt overeenkomstig artikel 7. 
Dit is het geval, zelfs wanneer het mili
tair gerechtshof terzelfdertijcl kennis 
neemt van een misclrijf bij het besluit-wet 
becloelcl en van een samenhangend mis
drijf · tot bevoegclheid van cle militaire 
rechtsmacht behorencl. (Besluit-wet van 
26 Mei 1944, artt. 1, 2, 7 en 11.) 

26 J anuari 1948. 43 
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3. - Krljgsnuul. ~ Ojfici.eren dom· het 
lot aangeduicl om yedm·ende de volgende · 
maand te zetelen. - OjJicieren in een zaak 
zetelende wawrvc~·iJ. lwt onderzoelc slechts 
na het ve1·strijlcen van deze maand be
vonnen ·is. ~ Zetel orwegelmatig sctrnenge
steld. - Sedert 1 Juli 1945 kunnen de mi
litaire leden van de krijgsraad, die door 
het lot geroepen worden om gedurende de 
volgende maand te zetelen, niet regelma
tig kennis nemen van een zaak waarvan 
het onderzoek ter zitting slechts na het 
verstrijken van die maand begonnen is. 
(Besluit-wet van 4 Mei 1945, artt. 4 en 5.) 

16 Februari 1948. 92 

4. - SnmenstelUnu vwn de zetel. -
Stmtzalcen. ~ BtwgeJ·Ujlce vo1·dering. -
A n·est rlefi.nit-ief uUsp·malc doencle over de 
1ntblielce vo1·de1"ing en. een cleslwncUg on
de1·zoe7~ bevelend wat bet·reft de b·twger
U.jlce -vonler·ing. - A·rrest cle eedafteggfnu 
'I'CWL (le cleslcuncliue ontvangencle. - La.te-r 
a n·est uitstwanlo cloende ove·r rle gegmncl
heirltJ(L'/1. cle buryerU.jlce vo1·de1'iny. - Zetel 
ande1·s sc~mengesteld. - Geen schencz.iny 
·l'an wrtikel 7 va.n rle wet vwn 211 Ap1"il18.10. 
- Het arrest van het hof van beroep dat 
definitief uitspraak doet over de publieke 
vordering en een onderzoek beveelt om de 
gegrondheicl van de eis van de burgerlijke 
partij t.e beoordelen; en dat de eed van 
de deslnmclige vaststelt, enerzijds, en, an
derzijds, het later arrest, dat definitief 
nit.>1praak doet over de vordering van cUe 
lHtrtij, moeten niet door dezelfde rechters 
geveld worden. 

16 J<'ebruari 1948. 93 

5. - ilHlitair rJerechtshof. Loting 
·t;an de m.ilitaire leclen. - Eecl. - Bew·ijs; 
-·De vaststelling, in de zittingbladen van 
het militair gerechtshof, dat de militaire 
leclen van cleze rechtsmacht ·door loting 
aangecluid werclen, met vermelding ·van de 
datum van de loting, alsook de vaststel
ling dat zij de vereiste eecl hebben afge
legd, met vermelding van de wetsbepaling 
die het eedformulier bepaalt, maken het 
bewijs nit van de wettelijkheid van deze 
hanllelingen, wanneer dienaangaande geen 
enkele betwisting vo6r de rechter over de 
grand opgeworpen is geweest. 

2 Maart 1948. 121 

6. - KJ"ijgsmafl en Mil-ita·i·r Gerechts
hof. - Sarnenstell-ing van de zetel. -
Zaak ·ln fle loop van een mcwnd begon
nen en rle volgencle rnaand voo·rtgezet. -
Aangeweze11- ojfieim·en die blijven zetelen. 
- Zetel 1·e.qelmatig samengestelcl. - De 
militaire leden van de krijgsraad en van 
het militair gerechtshof, die geroepen zijn 
om te zetelen, gedurende 9-e maand die op 
de datum van hun aanwiJzing volgt, blij
ven regelmatig zetelen in de zaken waar
vnn het onderzoek, in de loop van die 

maand begonnen, na de verstrijking er 
van wordt voortgezet. (Wet van 15 .Tuni 
1899, art. 67; besluit-wet van 4 Mei 1945, 
art. 4.) 

15 Maart 1948. 149 

7. - Rechte1· rl·ie fle beschiklcing tot 
ver"WtJZtng naar de cor-rectionele 1'echt
banlc ve1·leencl heett en.naclien ter teJ·echt
zitting van de zaalc lcennis neemt. - Wet
telijkhei(l. - .Geen enkele wetsbepaling 
verbiedt aan de alleenrechtsprekende 
rechter, die de raadkamer uitmaakt en die 
de beschikking tot verwijzing naar de cor
rectionele rechtbank verleend heeft, ter 
terechtzitting kennis te nemen van de 
zaak. 

17 Maart 1948. 157 

8. - Jlof vnn beroep. - Openbanr mi
n-i.steric. - Advocc~nt-rwnemal. - Mag 
rnetecn het wmbt ~~'itoefenen van s·ubsti
tm~t a~trl'item·-genemal. - Ornstandigheid 
die deze mag-i.straat niet belet tevens als 
advocaat generaal te zetelen in het hot 
van be·roep. - De omstancligheid dat een 
advocaat-generaal bij het · hof van beroep 
het ambt van substituut auditeur-generaal 
mag uitoefenen, belet deze magistraat 
niet te zetelen als advocaat-generaal in 
het hof van beroep. (Besluit-wet van 
16 November 1918, art. 1; beslnit-wet van 
9 Maart 1940, art. 2.) 

5 April 1948. 183 

9. - Ve·rmviying ·vnn J·echterl-ijlce amb
tcn. - Verbocl. - Wettelijlce a,fwijlcin
gen. - Al verbiedt artikel174 van de wet 
van 18 Juni 1869 de vereniging van rech
terlijke ambten, kan er door de wetgever 
van clit verbod afgeweken worden, onder 
voorbehond van het voorschrift van arti
kel 103 van de Grondwet. 

5 April 1948. 195 

10. - Rechte1· tot een hof of tot een 
1·echtbanlc behorencl. - Mag teyelij lceTtijcl 
,qeen cleel uitmalcen van een hoge·re J"echts
mncht die vwn de J'echtsmiclrlelen lcennis 
neemt tegen de besUssingen van dit hof 
of van deze J"echtbanlc. - P1·inci1Je van de 
wetten tJan J"echteJ"lijlce i:nJ"ichting. - Het 
is een van de grondbeginselen van de wet
ten op de rechterlijke inrichting, dat de 
rechter die tot een hof of tot een recht
bank behoort tegelijkertijd geen deel mag 
uitmaken van een hogere rechtsmacht, die 
kennis moet nemen van de rechtsmiddelen 
tegen de beslissingen van clit hof orvan 
deze rechtbank. 

5 April1948. 196 

11. - Militai1·e rechtsmachten. - Za
ken bedoelcl bij het besl!uit-wet van 26 JJ1ei 
1944- - Bw·gerlijke rn(~gistmat, vooJ·zit
te·r van lle lwijgs1·aacl. - Mag tegelijlcer
t-ijcl -vooJ·z-itteJ· zijn van een lcnmer van het 
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miUtair ger·echtshof. Afwijlcing van (~e 
wetten op de rechterUjlce ·irwichting. -
Grenzen van deze afuJ'ijldng. -De besluit
wetten van 26 Mei 1944 en 4 Mei 1945 wij
ken af van het principe van de wetten 
van rechterlijke inrichting, dat verbiedt 
aan de· rechter clie tot een hof of tot een 
rechtbank behoort tegelijkertijd deel nit 
te maken van de hogere rechtsmacht, die 
kennis moet nemen van de rechtsmicldelen 
tegen de beslissingen van clit hof of van 
deze rechtsmacht. Om de zaken te von
nissen waarop het besluit-wet van 26 Mei 
1944 toevasselijk is, mag· de burgerlijke 
magistraat, voorzitter van de krijgsraad, 
die tot voorzitter van een tijdelijke 
kamer van het militair gerechtshof wordt 
benoemd, gemachtigd worden tot het ge
Jijktijdig vervullen van zijn functies van 
voorzitter van cle krijgsraad, mits het 
voorbehoucl dat het hem verl1oden is op
eenvolgencl, in deze tweevoudige hoedanig
heid, deel te nen1en aan bet berecbten van 
dezelfde zaak. · 

5 April 1948. 196 

12. - Samenstelling 1Jan (le zetel. -
Bwrge'l"lijlce zaken. - Rechter (lie niet 
(Ubn'toez·ig was 011 cle zitt'ingen tijclens 
wellce de zaalc onderzocht wercl. - Nie
tigheic~ van het vonnis. - Is nietig, bet 
vonnis van de rechtbank van eerste aan
leg, uitgesproken door rechters waarvan 
een niet aanwezig was op de zittingen tij
dens welke partijen geconcludeerd en ge
pleit hebben. (Wet van 20 April 1810, 
art. 7.) 

22 April 1948. 233 

13. - jJlilita,ire rechtscolleges. - Offi
cieren aangestelfl tot een bepcutl(~e g·mafl. 
- Bes~·wit-wet van 10 December 1942. -
Ojfieieren (Ue bevoegcl z·ijn om als ojfi
C'ier·en va,n fleze gr·aad ·in een miUta,·ir· 
·rechtscollege te zetelen. -~-De officieren, 
krachtens bet besluit-wet van 10 Decem~ 
ber 1942 regelmatig aangestelll tot een be
paaWe graad, hebben de bevoegdheden en 
zijn gehouden tot de plichten behorencle 
tot deze graad en zijn, ctienvolgens, be
voegcl om als officieren van deze graad 
in een militair gerechL te zetelen. (Besluit
wet van 10 December 1942, art. 6.) 

4 Mei 1948. 254 

14. - Besl·u:it bepalende flat een o.tfi
C'ier ophottdt van (le r·eser·ve van het leger· 
fleel ttit te malcen.- Besl·uit betJalenfle clat 
deze maa,tregel tentgwerlct.- H a,nflelingen 
v66r het besMtit door· c~eze ojfic·ier· verYicht 
als lifl van een hot of van een r·echtbank. 
- Besl1tit zon(ler· ttitwe·rlc-ing op cle gel
digheid van deze handelingen. - Een be
sluit V!).n de uitvoere:Q.de macht, dat be
paalt dat een olfficier ophouclt van het re
servekader van het leger cieel uit te rna
ken, zou niet knnnen voor gevolg hebben, 
al bepaalt het dat deze ·maatregel op een 

datum die het aanwijst terugwerkt, de 
· handelingen ongeldig te maken "die, v66r 
bet besluit, door deze olfficier als lid van 
een hof of van een rechtbank waarvan 
hij wettelijk deel uitmaakte, verricllt zij11 
geworclen. (Grondwet, artt. 30 en 107.) 

4 Mei 1948. 254 

1'5. - Stmjzaken. - Z(tetlc floor de 
eer·ste voorz·itter uitgecleelcl aan een Tea
mer vwn het m-il-itair· ger·echtshof. - ZaaJc 
later aun een anflere kamer ~t-itgecleeld. -
Voor·waunlen wua·raan fle regelmatighe·irl 
van flie tweecle 1tit(lel-ing onde·rgeschilct is. 
- In de loop van de debatten of van de 
beraadslaging van de rechters, mag de 
eerste voorzitter de kennisneming van een 
zaak niet onttrekken aan de kamer van 
het militair gerechtshof a,an welke hij ze 
heeft gezonclen, behoudens · het geval 
waarin die kamer in de onmogelijkheid 
verkeert zicb sanien te stellen; daarente
gen is regelmatig de wijziging·, die de 
eerste v-oorzitter wegens de nooclwenclighe
den van de clienst aan de uitdeling van 
een zaak aanbrengt, wanneer ten tijde 
van die wijziging, de kamer, bij welke de 
zaak eerst aanhangig wercl gemaakt, het 
onderzoek van de zaak nog niet aangevan
gen heeft en zich er bij beperkt heeft het 
onbepaald uitstel er van te bevelen. (De
creet van 30 i\1aart 1808, artt. 23 en volg.) 

24 Mei 1948. 283 

16. - Geen ve·rpl-icht-ing ·in het vonnis 
of het a-rr·est vast te stellen flat cle mug·is
tntten het bestaan bewezen hebben, iiJ 
httnnen hooj(le, van de door cle Gr-ondwet 
en de wetten bepaalde voor··waanlen tot 
geschilcthe-id. - Een vonnis of een arrest 
moet niet vaststellen dat de magistraten, 
die deel uitmaken van de zetel, het be
staan bewezen_ hebben, in hunnen hoofcle, 
van de versch1llencle voorwaarden tot ge
schikth'eid bepaald door de Gronclwet ·en 
de wetten, onder meer door de wet van 
15 Juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken. 

12 .Tuli 1948. 385 

1'7. - M-il-it air· gerecht. - Gr-ijfier· die 
achter·eenvo~gens iri fle Tcr·ijgsmad en in 
het militai1· gerechtshof zetelt tijflens fle 
behancleling vun flezelffle zaalc. - TVette
lijlche·icl. - Daar de grilffier geen deel 
neemt aan de beraadslagingen, verbiedt 
geen enkele wetsbepaling aan een grilffier 
achtereenvolgens tijdens de behandeling 
van dezelfde zaak te zetelen in de krijgs
raad en in bet militair gerechtshof. (Wet 
van 18 Juni 1869, artt. 158 en 159.) 

2 September 1948. 41.4 

18. - M-ilitair· gerechtshof. - M-ilitaire 
leflen. - Bew·ijs dat zij ojficieren zijn en 
floor· lot·ing wer·flen aangefluifl. · - Mist 
grondslag in feite, het midclel hieruit ge-
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nomen, enerzijcls, clat uit geen enkel stuk 
blijkt dat de drie militaire leden van het 
militair gerechtshof reserve-olfficieren wa
:ren en de leeftijdsgrens niet bereikt had
den, en,, anderzijcls, dat cleze drie mili
taire leden niet uitgelot waren geweest, 
wanneer het proces-verbaal van cle loting 
i·aststelt, zonder clat er inschrijving. :we
gens valsheicl gedaan wercl, dat deze drie 
militaire leden als reserve-otfficieren ver
meld waren op de aan de territoriale com
mandant overgemaakte lijst en door loting 
werden aangeduid, en wanneer uit geen 
enkel stuk blijkt dat cle lijst waarvan 
sprake onregelmatig zou opgemaakt zijn 
gewon1en. 

20 September 1948. 427 

19. - Rechtbank van eeTste aanleg. -
J(ame'l" met clrie J'CchteTs. - Aclvocaat als 
·rcchte1· toegevocgcl. - VaststclUng die het 
17orl.nis of hct pmccs-ve1·baal van cle te
·rechtzUUng moet bcvatten. - Wanneer 
een aclvocaat deelneemt aan een vonnis 
gewezen door een kamer van de rechtbank 
Yan eerste aanleg, samengesteld uit drie 
rechters, moet het vonnis, gebeurlijk aan
gevnld door het vroces-verbaal van de 
terechtzitting, op straf vnn nietigheid 
vaststellen, dat deze advo.caat van Bel
giselle nationaliteit is, vijf en twintig jaar 
oud, tot cle balie behorend, en met in
achtneming van de orde der tabel. (VVet 
Tan 18 .Juni 1869, art. 203; wet van 25 Oc
tober 1919, enig artikel, § XVII.) 

23 September 1948. 436 

20. - jJ£-fli.tMrc r1erechten. 0 jJicie·r 
<t.angestelfl tot een betJaalcle J'ang. - Be
slu.it-wet van 10 December 1942. - Otfi
cicr flie bevoegfl ·is om in een militair ge
-recht te zetelew. als ojficier va.n cleze 1·a-ng. 
- De officier, die regelmatig is aangesteld 
tot een bepaalde graad bij toepassing van 
bet besluit-wet van 10 December 1942, 
l1eeft de bevoegdheid en is gehouclen tot 
d~ plichten bij deze rang behorend; hij is 
thenvolgens bevoegd om te zetelen als otffi
der van deze rang in een militair gerecht. 

4 October 1948. 464 

21. - JlfiUtaire ge1·echten. - OjJicie·ren 
·nangestelfl tot een bepaalfle 1·anq. - Be
<'!lztit-wet van 10 Decembe1· 1942: - Offi
cie·ren rUe bevoegcl z-i,in om te zetelen in 
een miUtaiJ' geJ·echt als ojJicie1·en van cleze 
1·ang. -:- De officier, die regelmatig bij 
toepassmg van het beslnit-wet van 10 De
cember 1942, tot een bepaalde rang wercl 
aangesteld, heeft de bevoegdheid en is ge
lwnden tot de plichten bij cleze rang be
lwrend; hij is dienvolgens bevoegd om te 
zetelen nls otfficier van cleze rang in een 
militair gerecht. 

4 Octooer 1948. 466 

22. - Ven1lichting elM cle arresten clo01· 
cle ,rechte1·s gewezen u'on~en clie al cle zit
Ungen vctn cle zaalc hebben bijgewoonfl. 
- Terechtzittingen waamp slechts besHs
s·ingen van 1tUstel gewezen we,rclen. -
Niet begrepen ·in cleze J"egel. - Artikel 7 
van de wet van 20 April 1810, voorschrij
vende dat de an·esten door de rechters ge
wezen worden die al de zitting'en van de 
zaak hebben bijgewoond, begrijpt daar~ 
onder de zittingen niet, waarop de zaak 
enkel is uitgesteld geworden, zonder dat 
tot enigerlei onclerzoeksverrichting wercl 
overgegaau. 

4 October 1948. 466 

23. - SamenstelUng van fle zetel. -
Onmogelijklwicl voor het Hot cle 1'egelma
tigheifl van cle samenstelling van cle zetel 
na te yann. - Verb1··elcing. - vVanneer 
het Hof de regelmatigheicl van de samen
stelling van het rechtscollege, dat het ar
rest gewezen heeft, niet kan nagaan, ver
breekt het dit laatste. 

Zulks is het geval wanneer het proces
verbaal van de eeclafiegging van de olffi
cieren, die geroepen werden om tn het 
militair gerechtshof te zetelen, vaststelt 
dat een werkelijk lid verhinderd werd te 
zetelen, en, zonder er op te wijzen dat 
zijn plaatsvervanger insgelijks verhinderd 
wercl, vermeldt dat het door een ancler 
otfficier vervangen is. 

11 October 194S. 484 

24. - St1·atznlcen. - Door het an·est 
vastyestelfle smnenstelling van een ?"echts
college veTschWencl van de samenstellin,q 
(loor het pmces-ve1·baal van cle te1·echtzit
Ung vastgestelfl. - Onrnogelijlcheifl voor 
het Hot na te gaan of a'rt-ilcel 7 van cle 
wet van 20 Atwi~ 1810 ·we·rcl nageleefd. -
Ve,rbreldng. -,- Wanneer de samenstelling 
van een rechtscollege door het bestreden 
arrest vastgesteld en deze door het regel
matig proces-verbaal van de terechtzitting 
bepaald verschillend zijn, kan het Hof 
niet nagaan of het arrest door · rechters 
gewezen werd die al de zittingen ''an cle 
zaak hebben bijgewoond, en moet het ar
rest bijgevolg verbroken worden. (\Vet 
van 20 April 1810, art. 7.) 

25 October 1948. 518 

,2·5. - Hot van bemep. - StTafzalcen. 
- MelcUng in het C£1'J'est van tle mngist1·a
ten die het hebben 1titgespmlcen. - Mel
Mng in het zitUngblacl van cle mngistraten 
cUe het oncleJ·zoelc van cle zaalc te1· zit
Una hebben bijgewooncl. - Gebrelc ann 
ovemensternmi·ng. - Nietiyheicl van het 
a'l"rest. - Is nietig, het arrest van het hof 
van beroep vermeldend dat het uitgespro
ken were! door andere magistraten clan 
degene die, volgens cle meldingen van het 
zittingblacl, het onderzoek van de zaak 
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ter zitting hebben bijgewoonc1. CW et van 
20 April 1810, art. 7.) 

1G Noven1ber 1948. 557 

26. - SamenstelUng van het miHtai1· 
gereehtshot. - A1·tUcel 11 van het besl·uit
wet van 936 Mei 1944- - Mlscl1"ijt dat, bi.i 
het ve·rstrljl•en· van het Ujdpe1·1v bepaald 
1Jlj a·rtilcel 1 van gezegd besluit-wet, 1·eeds 
het voo1··werp van een onderzoek 1tit
mactlcte. - Betelcen,is van cleze laatste 
tvoonlen. ~ Luidens artikel 11 van het 
beslui.t-wet van 26 Juni 1944 en van het 
llesluit van lle Regent van 18 September 
1945, moet het mi.litair gerechtshof, dat 
bevoegd is om kennis te nemen van een 
door arti.kel 2, 1°, van gezegd besluit-wet 
llecloelcl misclrijf en, c1esgevallend, van sa
menhangenc1e misdrijven, samengestelcl 
zijn, om ze te berechten, zoals voorzien 
worclt bij artikel 7, inclien het misclrijf 
of de misclrijven reeds het voorwerp uit
maakten van een onderzoek v66r 16 Fe
bruari 194(i; cleze voorwaarde is vervuld 
wanneer het onclerzoek v66r 1(i Februari 
1946 geopend werd; de omstandigheicl dat, 
na voorlopig te zijn gesloten · geweest door 
een beschikldng van niet-vervolging cleze 
llatum voorafgaancle, het wegens nieuwe 
bezwaren slechts na 15 Februari 1946 her
nomen wenl, is zoncler belang. 

22 November 1948. 567 

27. - ScMnenstelliny van de zetel. -
A1'·rest van het miUtai·r ge1'echtshot ge
·wezen lloo1· Techte1·s d·ie niet allen de zU
tin,qen van het onclerzoelc van cle zaalc 
hebben b·ijgewoona. - NieUghe·icl. - Is 
nietig, het arrest gewezen c1oor het mili
tair gerechtshof samengestelcl uit rechters 
die niet allen al cle zittingen hebben bij~ 
gewooncl, geclurenc1e welke de zaak oncler
zocht werd. (Wet van 20 April 1810. arti-
kel 7.) · 

29 November 1948. 599 

28. --: Venvijzin{f ncwr het mil'itni1· ge
re?!~tshof nncle1·s snmen gestelcl. ~ D1·nag
·w·tJclte vwn cleze beschiklC'ing. ~ Wanneer 
een zaak na verbreking naar het militair 
gerechtshof anclers samengesteld verwe
zen worclt, mag de zetel ervan geen led en 
bevatten die het verbroken .arrest hebben 
uitgesproken; hij mag leclen bevatten die 
aan het uitstel van de zaak hebben deel
genomen. 

(i December 1948. G12 

29. - MIUtah·e ye·rechten. - OjJicie-r 
nanye_stelfl tot een bepnnlde ,q1'ctctd. -
B_esltH_t-wet van 10 Decernbe1· 1.9493. ~ Offi
c·te-r clte bevoeycl ·is orn n~s ojJiC"ier va.n cleze 
,q1·aad te zete~en in een militwi1· ge1·echt. 
- De officier, regehnatig aangesteld tot 
een bepaalde grand, krachtens het be
sluit-wet van 10 December 1942, is be-

voegd om te zetelen in een militair gerecht 
als of!icier van deze graac1. 

13 December 1948. G2± 

3'0. - MUita-i1· gerechtshot. - Rese-rve
ojJicie1·. - Ojficie1· die bevoegcl ·is orn te 
zete~en ·in het rnilitnir rwrechtshot. - Lui
dens artikel 4 van het beslnit-wet van 
4 Mei 1945, worden de militaire leclen van 
het militair gerechtsllof nitg-eloot onder 
de nf!icieren zowel van de reserve van het 
leger als van het actief leg-er. 

13 December 1948. 62-i 

RECHTER.LIJKE MACHT. 
Bevoegclheid.- Jicl-mi.·n:ist·rnt-ieve alcte. -

ToetJ(£Ssing vnn cle nkte ,qevmngcl. a.nn cle 
hoven en 1·echtbanlcen. - Bevoertclheill va:n 
cleze lnatste o-m na te gcwn at het vnst
stnnt dat cle n/,;te annuetast ·is rloor at
wending at oversch1'i:iclin{f va.n macht. -
De hoven en rechtbanken, aan welke de 
toepassing van een administratief reg-h'
ment of een aclministratieve akte g-e
vraagcl wordt, zijn bevoegd om na te ga:m 
of het vaststant clat de akte is aang-etast 
door afwending of overscllrijcling vnn 
macht en dienvolgens onwei:telijk is. 
(Gronclwet., art. 107.) 

14 Jnni 1948. 324 

R.ECHTSPLEGING IN STRAFZA
KEN. 
1. - Strntznlcen. - Getu.f.gen 1·an ·J.oel

~ce beklangde het ve·rhooT cloo·r c~e Techter 
tn hager beroep nu.ttig ncht. - Geen ve1·
plicht-ing voor het openbncw rninistcrie ze 
zelt te cloen clngvannlen. - Geen enkele 
wettelijke bepaling verplicht het openbaar 
ministerie er toe zelf v66r cle rechter in 
hog-er beroep de getuigen te cloen clagvaar
clen, van welke beklaagde het verhoor 
noodzakelijk of nuttig oordeelt. 

5 J anuari 1948. 12 

2. --:- StTntznlcen. - l'ervol{finrt ·wegen8 
vn~sheLCl en heling. - Niet nthanlcelijl.: 
·vnn het opsteUen vcm een tJroceS-'L'e1·baa.l. 
- De vervolging van de misdrijven van 
valsheicl in geschriften en van heling is 
niet afhankelijk van het opstellen van 
cen proces-verbaal. 

19 .Januari 1948. 34 

~· - Eed. - Persoon meteen als ge
!ntye en c£ls c~esk-wnclige _qehoord. - Eecl 
·m cleze hoedanigheden ntge~eya in lle be
·woorclin,qen vnn cle wet ue·vol{fll door een 
enke~e. an1·oeping vnn Gaels hnlp. - Be
yelmnttge eecl. - Legt een regelmatige eed 
af de persoon die, meteen als getuige en 
als cleskundige gehoord, de in cleze dub
bele lloeclanigheicl vereiste eed in de bee 
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woordingen van de wet aflegt, er slechts 
eenmaal de aanroeping van Gods hulp a:an 
toevoegende. 

2 Februari 1948. ()5 

4. - StratzaJcen.- Melding van de eed 
van de get~vigen bovenaan het PI'Oces-ver
baal van de terechtzUting. - Bewijs van 
het verv~tllen van de formaliteit voor" al 
{Ze get·uigen waarvan het proces-verbaal 
de verklar·ing bevat. - De melding van 
de aflegging van de wettelijke eed door 
de getuigen, bovenaan het proces-verbaal 
van de terechtzitting gemaakt, gelqt vo<_n· 
al de getuigenissen in dit proces-verbaal 
vervat . 

. 16 Februari 1948. 89 

5. - MiUtai1'e r·echtscolleges. Get·ni-
gen die rle eed afl.eggen in de bewoordbn
.0en van artilcel 317 van het TV etboek van 
stmfvorde·ring. - Geldigheid. ~De afleg
ging van de eed door de getuigen, gehoorcl 
door de militaire rechtscolleges, in de be
woorclingen door artikel 317 van het Wet
hoek van strafvordering voorgeschreven 
voor de getuigen die v66r het hof van 
assisen gehoorcl worden, brengt de nietig
lleid van de beslissing niet mecle. 

l(i F~bruari 1948. 89 

6. - B·ur·gerli}h;e vorde-ri:ny. Des-
k·ttndiy onderzoek. - A'l"t·ih;elen 315 en 
3.17, alinea 1, van het 1Vetboek van IJw·
·!Jerlijlce r·echtspleging. - Niet toepasse
Uj k op de cles lmndige onderzoe lcen cloo·r 
een stt·atrechter bevolen. ,___ De beschik
Jdngen van artikelen 815 en 317, alinea 1, 
van het Wetboek van burgerlijke reclits
pleging, zijn niet toepasselijk op de cles
kunclige onclerzoeken door de strafrecllter 
bevolen, zelfs wanneer deze laatste van 
de vorclering van de burgerlijke partij 
kennis neemt. 

10 Februari 1948. 93 

7. - Getu:iye zoncler eecl oehoorcl op cle 
terechtzitting van de lcrij{fBIYUtd. - Ar
r·est vnn veroor·deling. - MUita'ir ge
rechtshof nncw bescheiaen beslissende zon
der voorbeho?td. - Nietioheid van het 
arrest. - Is nietig, llet arrest van veroor
cleling van het militair gerecbtshof, zon
cler voorbelwud naar bescbeiden beslis
sende, clan wanneer uit geen enkel stuk 
van de recbtspleging, waarop bet Hof 
acbt kan slaan, voortvloeit clat een door 
de krijgsraad zonder eed gehoorde getuige 
van het recbt ontzet werd om in rechten 
te, getuigen tenzij om er enkel inlichtin
gen te verstrekken. (Wetb. van strafv., 
artt. 155, 189 en 317; Wetb. van 20 Juli 
1814, artt. 10() en 178.) 

16 Februari 1948. lOB 

8. - Getnigen v66·r de kTijysmad ge
hoord. - Proces-verbaal vaststellende dctt 

aeze yetui.gen de door de wet voor!Jesclwe
ven eed in de Ji'nmse taal hebben afge
legd. - Bewoo·rd·ingen van de eed niet 
weergegeven. - ArTest van veroor·del'in{J. 
- Jlfilita·ir · uer,echtshof naar bescheiden. 
besUssende zonder· voorbehoncl. - Nief'i!l
heid van het an·est. ,___ Is nietig, het ar
rest van veroordeling van )let militair 
gereclltshof, zonder voorbeboud naar be
sclleiden beslissencle, dan wanneer getui
gen v66r de krijgsraad, volgens het JWO
ces·verbJlal van de terecbtv,itting, in de 
Franse · taal de door de wet voorgescllre
ven eed hebben afgelegd, zoncler dat cle 
bewoordingen vastgesteld werden wuarin 
cleze eed werd afgelegd. 

1() ]'ebruari 1948. 103 

9. - Wijze bepaalcl door de aa·rd van 
cle ?'echts-macht b'ij wellce cle Zftak ann
hangiy wer·d yernaakt. - Militai1· [Je
·rechtshof. - .tl·rtilcel 83 van het TVetboel.: 
van b·twyedij1ce r·echts]Jleging n·iet van toe
passing. - De wijze van rechtspleging 
verandert niet volgens de aard van tle 
betwiste belangen, doch volgens cleze van 
de rechtsmacht bij welke de zaak aanhan
gig wercl gemaakt. Artikel 88 van het 
vVetboek van burgerlijke rechtspleging is, 
dienvolgens, niet van toe11assing v66r het 
militair gerechtsllof. 

8 Maart 1948. 130 

1.0. - B'lt'l"ge'l"lijlce paortij alleen ·i\~ 
hager beroep. - Openbanr rnvnisterie niet 
geho·nden zijn aclvies te geven. - Sedert 
het in werking treden van artikel 4 vau 
het koninklijk besluit nr 258 van 24 Maart 
1936, clat artikel 210 van bet Wetboek van 
strafvorclering gewijzigcl heeft, is het 
openbaar ministerie niet meer gehoullen, 
wanneer bij het hof van beroep of bet 
militair gerecbtshof slecbts de vorderinl!: 
van de burgerlijke partij aanbangig wercl 
gemaakt, een advies over deze vordering 
te geven. (Wet van 15 Jnni 1899, artt. 101 
en 133.) 

8 Maart 1!t48. 130 

11. - Beschiklciny vari verwijz·ing, 
zekere elementen of een q~talificatle van 
fle nctwr de ?"echts-macht van wijzen 1Je·r
wezen feiten ve'I"We?·pende. - BeschUcking 
die het lcaralcter niet heeft noch het nU
werlcsel van een beschUclcimg van niet
ve'l"volging. - De beschikking van ver
wijzing, "die zekere feiten bij de rechts
macht van wijzen aanhangig maakt, heeft 
noch het karakter noch bet uitwerksel van 
een beschikking van niet-vervolging, wat 
betreft die elementen, omstandigbeden of 
qualificatie van cleze feiten, welke zij ver
werpt. 

8 Maart 1948. 138 

12. - OorrecUonele r·echtbwnk. On-
flerzoek ter zUUng. - Essentieel op te-
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genspnuth:. - Het onderzoek ter zitting 
van de correctionele rechtbank is essen
tieel op tegenspraak ; geen enkel onder
~oeksmaatregel kan cloor de rechtbank 
bevolen of gewijzigd worden tenzij in 
aanwezigheid van de partijen of na be
lworlijke oproeping er van. (Wetb. van 
Jitrafv., artt. 190 en 210.) 

H Maart. 1948. 145 

13. - 001'1'cotionele 1·eohtbanlv. - Ver
·vanyi.ng vcm eon rleslcmulirJe. ~ Noodzalce
lijlcheid de beklaagde te ho1·en of op te 
·roepen. - De correctionele rechtbank, die 
·een cleskunclige heeft aangesteld, mag niet 
overgaan tot de aanduiding van een an
dere deskunclige, ter vervanging van de 
eerst aangestelcle cleslnmdige, zonder dat 
{Je beklaagde onclerhoorcl' ·wercl of behoor
lijk opgeroepen. 

H Maart 1948. 145 

14. - P.roces-verbaal vwn. rle tereoht
zitti.ng. - 1'oevoeying vnn een overbodig 
·woonl nnn het wettez.ijk eedformu.lier. -
Jl1 iclde/. i:lnarttit yen omen dnt deze toevoe
g·iny niet tvenl yoedgelcenrd. - 2!1Jcldel 
VMb belwn.y ontbloot. - Is -van belang 
ontbloot, het miclclel claaruit genomen clat, 
in het proces-verbaal van de terechtzit
ting, de toevoeging van een overboclig 
woord aan het wettelijk eedformulier, 
11iet behoorlijk werd goedgekenrcl. 

15 Maart 1948. 151 

15. -· Proces-ve1·bnnl van de tereoht
zi.tt'iny. - Geen hnndtelcening van ae 
'IJoorz·itter. - Proces-ve1·bnnl dat niet wu
.thenf'iel;, het vermtllen vnn de pleegvo1·
men vnststelt. - Stelt niet authentiek het 
vervullen vast van cle pleegvormen waar
van het melding maakt, het proces-ver
banl van de terechtzitting van een straf
gerecht clat door de grifl:ier alleen oncler
tekend is, clan wanneer nit geen enkele 
vaststelling voortvloeit clat de voorzitter 
·en de rechters in de onmogelijkheid zou
den verkeercl hebben te tekenen. (Wet van 
18 .Tuni 18Ci9; art. 164.) 

G April 1948. 184 

16. - Get·ni.[Je11. - Verpl'ichting de eed 
<tf te legyen, behal,;e in cle {/eVrtllen be
pe·rlce•Jul door de wet rtanyedu:id. -· De 
v66r een sti'afrechter gehoorde getnigen 
moeten de eed afleggen, behalve in de ge
vallen beperkend door de wet aangecluicl. 

G April 1948. 188 

17. - Proces-verbnnl vnn rle terechtz'it
tiny. - Getwigen. - Aand·u·i.rling van de 
Zeeftijrl. - Niet 01J straf van nietighe·irl 
·vooryeschreven. - De verplichting, in 
l1et proces-verbaal van de terechtzitting
van een strafrechter cle leeftijcl van de 

gehoorde getuigen ie vermelden, is niet 
voorgeschreven op straf van nietigh~id. 

G April 19!8. 188 

1·8. - Eecl. - Deslmndiye in rechte 
nangesteld t'ljdens het vooronrlerzoelc. -
Get·uigen·is te1· z'itting vnn de 1·echtsma.cht 
vnn w·ijzen. - Get'l!iyenis ·wnarbij de 
rleslcnndi{fe z·ich er- b'ij bepm·kt l'elcenschap 
te yeven van cle ~tUslay vnn zijn vo1·ig on
rlerzoelc. - G-et·wigeneed rtlleen ver-eist. -
De deskundige, in rechte aangesteld tij
dens een vooronclerzoek, moet ter zitting 
van de rechtsmacht van wijzen slechts de 
g:etuigeneecl afleggen, indien hij zich er 
bij beperkt rekenschap te geven over de 
nitslag van zijn vorig onderzoek en niet 
door deze rechtsmacht belast wercl met 
cle uitvoering vtm een opdracht van cles
kmulige. 

5 April 1948. 195 

1·9. - Eerl. - Pe·rsoon rJehoOJ·d doo1· 
een ·rechtsmacht ,;wn wijzen. - Niet in 
1·eohte belast rnet een oprlrrtoht van des
'"'tr.ndiye. - JJi oet de rles lmnd1:geneed niet 
• afteg{fen. - Een persoon, die niet in 
rechte belast is met een opdracht van 
deskundige en die v66r een rechtsmacht 
van wijzen gehoord worclt, moet de eecl 
voorzien bij artikel 44 van het 'Vetboek 
van strafvorclering niet afleggen, zelfs in
dien hij cleskunclige van de verdediging 
genoemd wordt. 

5 A11ril 1948. 195 

20. - Geen veqJUchth~fl ·in de dagvaar
dinu de verplichte bijlcomstige sancties 
rum te rl·wirlen. - Moeten in de dagvaar
ding niet aangecluid worden, de bijkom
stige sancties die de rechter verplicht is 
toe te passen wanneer hij nit hoofcle van 
zekere misclrijven veroorcleelt. 

· 13 April 1948. 212 

21. - Stratzalcen. - Persoon, als ge
t·uiye gerltutyd, rlie verklnnrt door de 
lc·l"ijysmcul tot rle rloodst1·at te Z'i:in v'e'I'OOl'
deeld. - N·iet bet-wiste verlclrwiny. - Vol
d.oende bmo·ijs vnn de ontzettiny van het 
·recht om in Teohten yetn·iyenis af te leu· 
yen. - W anneer een als getuige gedaagd 
persoon verklaarcl heeft, zoncler dat de 
echtheid van zijn verklaring betwist 
wercl, door de krijgsraacl tot de clood
straf te zijn veroorcleeld geworden, kan 
hij zonder eed gehoord worden, om enkel 
inlichtingen te geven, en het bewijs van 
de ontzetting van het recht om in rechten 
getnigenis af te leggen moet niet anders 
bijgebracht worden. (Wetb. van strafv., 
art. 155.) · 

3 Mei 1948. 251 

22. -· Stratzrtken. - Eecl. - Pe·rsoon 
rloo·r een 1·eohtsmrwht vwn wijzen gehoorrl. 
- Niet rloor rle rechter belast met een op-



REOH'J'SPLEGING IN STRAFZAKEN. 753 

f~racht van f~eslcnnc~ige. - Moet de des
lcnndigeneed niet afieggen. ~ Behoudens 
bijzondere wetsbepaling, ... moet een per
soon, die niet door de rechter met een op
dracht van deskundige belast is en die 
v66r een strafgerecht gehoord wordt, de 
eed voorzien bij artikel 44 van het Wet
boek van strafvordering niet afleggen, al 
werd hij deskundige van de verdediging 
betiteld. 

4 Mei 1948. 255 

23. - St1·atzalcen. - Onderzoelc ter 
zitUng. - Essentiee~ op 'tegenspraalc. ----:, 
Openbaar min·iste1·ie geb1·~tilc malcende van 
een stuJc. - Verclediging de meflefleling e1· 
van aanvrngenfle. - V erplichting fleze 
nnnvraag in te w'illigen.- Het onderzoek, 
ter zitting van een strafgerecht gedaa;n, 
is essentieel op tegenspraak en dienvol
gens moet principieel elk stuk, hoe het 
ook gequalificeerd weze, waarvan het open
baar ministerie gebruik maakt en dat 
niet bij de rechtspleging gevoegd is, aan 
de verdediging mellegedeeld worden, in-
clien deze zulks aanvraagt. · 

4 Mei 1948. 255 

24. - Stmtzalce-n. - Tolk. - Eefl. -
Wettelijk fo-rmulier niet lette-rlijlc weer
gegeven. - Betelcenis van de eefl niet ont

. an-rd. - Ge~digheid. - Is geldig, de eed 
door een tolk afgelegd in bewoordingen, die 
niet letterlijk deze van artikel 322, eerste 
alinea, van bet W etboek van strafvorde
ring weergeven, zodra zij op volmaakte 
wijze er .de betekenis van weergeven en 
aan de tolk dezelfde verplichtingen op
leggen. 

10 Mei 1948. 272 

25. - Getu.igeneefl. Proces-ve-rbaal 
1;nn de te1·echtzitt-ing vennelflenfl ener
zijfls flat de getu.igen in het Frnns fle eef~ 

· heb ben nfge~egfl, 'nnflerz·ijds flat een ge
tu.ige de Frnnse tnal niet spreelct en voo1· 
hem een tollc benoemfl wordt. - Vo~
doenf~e bewijs flat fleze getttige, met bij
stnn(Z van de tollc, fle floo1· ae wet voor
gesclweven eea heeft afgelegfl. - Uit het 
feit dat het proces-verbaal van de terecht
zitting, na globaal vermeld te hebben dat 
vooraleer te getuigen, ieder getuige, in 
de Franse taal, de eecl heeft afgelegd in 
de bewoordingen van de wet, or op wijst 
oat een getuige de Franse taal niet 
spreekt en voor hem een tolk wordt be
noemd, wordt afgeleid dat deze getuige, 
met bijstand van de tolk, de door de wet 
voorgeschreven eed lweft afgelegd. 

10 lVIei 1948. 272 

26. - Strafzaken. - Ve1·sla.g voorzien 
1J"ij artilcel 209 van het 1•Vetboelc van strnt
vo1·ae1·ing. - V e1·niet-igi-ng van het beroe-
1Jen vonnis en u:itste~ vnn de Zftalc. -
Zetel anflers sa .. m.engeste~d op de late·re 

VERilR., 19-1S. - 48 

zUting. - Ar-rest zonde1· niettw ve1·s~ag 
gewe.zen. - Arrest onde1· meer op het 
voo1·onfle·rzoelc gestetmfl. - Nietigheid. -
vV anneer het militair gerechtshof, nadat 
het verslag overeenkomstig artikel 209 van 
het W etboek van strafvordering werd ge
claan, het beroepen vonnis vernietigd 
heeft en de zaak in voortzetting gesteld 
heeft, is een nieuw verslag vereist indien, 
op de latere zitting, het militair gerechts
hof anders is samengesteld en indien het 
zijn beslissing onder meer op het vooron
derzoek steunt. (Wetb. van strafv., 
art. 209.) 

24 Mei 1948. 282 

27. - Onde1·v1·aging van de getnigen 
nopens linn b~oeflve1·wantschap of dienst
bet1·elclcing met fle btt1·gerlij lee 1Ja1·tij of 
belc~aagfle. - Niet voorgeschreven op 
straf van nietigheifl. - De ondervraging 
van de getuigen nopens hun bloedverwant
schap of dienstbetrekkingen met beklaag
de of met de burgerlijke partij is niet 
substantieel noch voorgeschreven op straf 
van nietigheid. 

7 Juni 1948. 312 

28. - St·mtzalcen. - Toll;;, - Eed. -
Eed afgelegd in de taa~ vnn de 1'echtsple
ging. - Ge~digheifl. - Is regelmatig, de 
eed efgelegd door een tolk in de taal van 
de rechts!)leging. 

7 Juni 1948. 314 

2'9. - Get1tige. - Pm·soon gehoorfl om 
enlcel inlicht-in,qen te geven. - Ontzetting 
bewezen. - Wettelijlcheifl. - De krijgs
raad mag, ten titel van enkele inlichting, 
zoncler eecl, een persoon onderhoren die 
ontzet is van de rechten voorzien bij arti
kel 31 van het Strafwetboek. · 

7 Juni 1948. 317 

30. ·- Opnwme van de verlclaTingen 
vnn ae getnigen. - Verplichting niet van 
toepassing voo1· de 1·echtbanken d·ie in 
lnatste nan~eg ·uUsp1·aalc floen. - De ver
plichting de verklaringen van de getuigen 
op te nemen is niet van toepassing voor 
de strafgerechten die in laatste aanleg 
uitspraak doen. (Wetb. van strafv., 
artt. 155 en 188; wet van 1 Mei 1849, 
art. 10.) 

21 Juni 1948. 343 

31. - Getu·ige zonde·r eed gehoo1·a te1· 
terechtzitt-ing van de lcr·ijgsracul. - A1'1'est 
van ve1'0ordeUng ste~menc~e op flat get1ti
geni.s. - Geen vnststelUng flat de get1tige 
van het recht ontzet we1·fl om in 1·echten 
getuigenis at te leggen. - Niet-igheifl van 
het nn·est. - Is nietig, het arrest van het 
militair gerechtshof dat een veroordeling 
uitspreekt door onder meer te steunen op 
het getuigenis afgelegd v66r de krijgsraad 
door een zonder eedaflegging gehoorde ge-
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tuige, dan wanneer noch door het arrest, 
noch door een ander stuk van- de recllts
pleging wordt vastgesteld dat die getuige 
ontzet werd van het recht om in rechten 
getuigenis af te leggen. (Wetb. van strafv., 
artt. 155, 189 en 317; Wetb. van rechtsple
ging voor bet leger te laude van_ 20 Juli 
1814, artt. 106 en 173.) 

28 .Juni 1948._ 357 

.32.- Getttigen. - KTijgsmad. - Ver
plicht-ing de ver-lcla?'ingen van de getttigen 
op te nemen. - Niet van toepassing op de 
verkla1·hlgen van de personen gehoo1·d om 
inlichtingen te geven . . - De verplichting 
voor de griffier van de krijgsraad oh het 
proces-verbaal van de terechtzitting de 
voornaamste verklaringen van de getui
gen op te nemen strekt zicll niet nit tot 
de verklaringen van de personen die ge
hoord worden om enkel inlichtingen te 
geven. (Wetb. van strafv., artt. 155 en 
189; wet van 1 Mei 1849, art. 10; wet van 
15 Juni 1899, art. 133.) 

5 Juli 1948. 373 

33. - P1·oces-verbaal van de terecht
zittin!J.- Verschillende bladen.- Proces
verbaal dat een !Jeheel ttitmaalct. -Hand
telcenin!Jen van de voo?'Zitter en van de 
g?"ijJi.eT ondeTaan de laatste bladzijde. -
Geldigheid. - Is geldig, het proces-ver
baal van de terechtzitting van de krijgs
raad verschillende bladen omvattende en 
aileen op het laatste er van de handte
keningen dragencle van de voorzitter en 
van de griffier, indien de verschillende 
bladen van dit proces-verbaal voorkomen 
als een geheel uitmakende. 

5 Juli 1948. 373 

3-4. - jj1_ilitai1"e straj1·echtspleging. -
Do01· de lcrij!JBattclitenr, zonder tussen
lcomst van de !Jerechtelijlce commissie, ge
daan ·vooronderzoelc. - G-een inbetich
tingstelling. Dagvaa1;ding v661· de 
krijgsmad die de betichtin!Jen op volle
d·ige wijze omsch1'ijft. - Kennisneming 
door de lc1·ijgs1·aad. - Geen enkele wet 
erkent uitsluitencl aan de inbetichtingstel
ling, volgens de vormen voorgeschreven 
bij artikel 83 van het Wetboek van straf
rechtspleging voor het leger te laude van 
20 Juli 1814, het vermogen een zaak aan
hangig te maken bij het militair ge1;echt. 
Daaruit volgt clat, wanneer het vooron
derzoek door de krijgsauditeur zonder 
tussenkomst van de gerechtelijke commis
sie geclaan werd, de krijgsraad, niette
genstaande de ontstentenis van inbetich-. 
tingstelling door de krijgsaucliteur, regel
matig met de zaak in kennis kan gesteld 
\Vorden door een dagvaarding die de vol
ledige en omstandige omschrijving van 
al de feiten van de betichting bevat. 

13 Juli 1948. 392 

35. - Getlti!Je die get1tigenis afie!Jt met 

bijstand van een tollc. - Geen veTpUch
t-ing in het p1·oces-ve1·baal vcln de terecht
zitting te vennelden elM de aangetelcende 
verlclarin!Jen de veTtaUng z·ij-IJ, van degene 
die cle getuige gedaan heeft. - Wanne.er 
uit het proces-verbaal van de terecht:o~lt
ting voortvloeit dat een tolk benoemd 
werd voor het verhoor van een getuige, 
wordt niet vereist, op straf van nietig
heicl van die getuigenis, dat het proces
verbaal vaststelt dat de aangetekende 
verk:Jaringen de vertaling zijn, door de 
tolk, van clegene -die cle getuige gedaan 
,heeft. ' 

29 Juli 1948. 401 

-36. - Eed van de .gettti!Jen. - AanTOe
ping van de Godheid. - Geen sa01·amen
tele formule. - De formule van aanroe
ping van de Godheid vereist voor de gel
digheid van de eed van de getuigen, is 
niet sacramenteel. (Besl. van de Prins 
Souverein van 4 November 1814, art. 1.) 

29 Juli 1948. 401 

37. - Stmfzalcen. K1·ijgsmad. -
Getniye te-r z:ittin!J geho01·d. - Vertoo?'l: 
rZoo1· de l!etttige van een cloos waarop htJ 
zelce1·e data had aanqetelcend.- -,--- F'eit dat 
het rnondeling kamlcte-r van de !Jetttige?tis 
niet wijzi,qt. - Wijzigt bet _mondelmg 
karakter niet van de getuigenlS van een 
getuige ter zitting van cle krijgsraad, het 
feit dat cleze getuige, in de 1oop van zijn 
getuigenis, een metalen cloos vertoond 
heeft waarop hij zekere data had aange
tekend. 

·19 Augustus 1948. 404 

38. - Tolle. - Eecl. - BeW001'din!J. -
Welke de aard ook weze van de stukken, 
getuigenissen of verklaringen, voor de 
vertaling waarvan hij v66r een strafge
recht geroepen wordt, moet de tol~ slechts 
de eed afleggen voorzien bij artlkel 332 
van het Wetboek van straf-vordering en 
artikel.2 van het besluit van 4 Novem
ber 1814. 

19 Augustus 1948. 408 

-39. - Getttigen. - Vast;stelling van 
httn onderV1·ag·in!J nopens hnn oanden van 
bloed- of aanver·wantschatJ met ~elclaagde. 
- Niet op st1'a/ van nietignetd ·voorge
scht·even. - Ondervmging -Jz..Opens hun 
dienstbetrelclcin!Jen met beJc.laa!!de. . 
Niet doo1· de wet voo-rgesch·re-ven. - Artl
kelen 154, 155, 156 en 189 vaD het We!
boek van strafvordering stene:n- cle sanctle 
van cle nietigheid van de getuigenis niet 
op het ontbreken van de vas-tstelling dat 
ile getuige ondervraagd wercl :vopens zijn 
banclen van bloecl- of aanve:rwantschap 
met beklaagde · zij schrijve:o- niet voor 
aan de getuige 'te ,;rag·en of b-i.j in dienst 
is. van beklaagde. 

19 Augustus 1948. 410 
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40. - Get·uigen. - Bloed- at aanve·r
wanten van de burgerlijke partij. - In 
dienst van de bu·rgeTlij Ice parUj. - V er
hoo·r. - Wettelijlcheid. - In strafzaken, 
verbiedt geen enkel wetsbepaling de ge
tuigenissen ter zitting af te nemen hetzij 
van bloed- of aanverwanten van de bur
gerlijke partij, hetzij van personen in 
dienst van deze partij. 

19 Augustus 1948. 410 

41. - Proces-vm·baal van de terecht
zitting. - Toevoeging aan de wettelijlce 
tm·mule van de eed van een overbodig 
woonl. - Niet goedgelce~wde toevoeging. 
- Geen onwettelijkheid. - Indien, in het 
proces-verbaal van cle terecht'zitting, een 
overbodig woord aan de wettelijke for
mule van de eed werd toegevoegd, doet 
het er weinig toe dat cleze toevoeging niet 
behoorlijk werd goedgekeurd. 

2 September 1948. 412 

42. - Proces-verbaal van de te;·echt
zitting. - VeTscheidene bladen die een 
geheel uitmaken. - Handteken·ing van 
de voo;·zitter en van cle g;·ijfier onden~an 
de · laatste bladzijde alleen. ,_ Regelma
tigheid. - Is regelmatig, het proces-ver
baal van de terechtzitting dat verschei
dene bladen omvat waarvan alleen de 
laatste bladzijde de handtekeningen van 
de voorzitter en van de griffier draagt, 
indien, wegens de materiele voorstelling 
van zijn verschillende elementen, cUt pro
ces-verbaal voorkomt als een geheel uit
makend. 

2 September 1948. 412 

43. -Melding van de eed van de ge
tuigen bovenaan het proces-verbaal va.n 
de te;·echtzUting. - Bew·ijs van het ver
vullen van de fo;·maliteU doo;· al de ge
tuigen w·ie·r get~~igenis is opgetelcend. -
De vermelding van de afiegging van de 
wettelijke eed door de getuigen, die bo
venaan het proces-verbaal van de terecht
zitting gedaan werd, geldt voor al de ge
tuigenissen opgenomen in dit proces-ver
baal. 

2 September 1948. 412 

.44. - Persoon als uet·uige gedaagd, 
verlcla;·ende veroordeeld te zijn geweest 
doch hager beroep te hebben aangetelcend. 
- Niet betwiste verlclaring. - Moet on
der eed gehoord worden. - Wanneer, 
zonder clat de echtheid van zijn verkla
ring betwist werd, een als getuige ge
daagde persoon verklaart veroorcleelcl te 
zijn geweest doch hoger beroep te hebben 
aangetekend, moet hij onder eed gehoord 
worden .. 

2 September 1948. 412 

45. - Proces-verbaal vaststellende dat 
een getwige die een v·reemde taal spree1ct 
door bem·iddeling van een tollc gehoord 

werd en dat de get~~igen de wettelijlce eed 
hebben afgelegd. - TTaststellinu dat de 
talk zijn hulp ve;·leend heett voor de ver
taling van de eed afgelegd in een vreemde 
taal. - Uit de vaststelling in het proces
verbaal van de terechtzitting, dat een ge
tuige die een vreemcle taal spreekt, door 
bemiddeling van een tolk gehoord werd en 
clat de getuigen de wettelijke eed hebben 
afgelegd, vloeit voort dat de tolk zijn 
hulp verleencl heeft voor de vertaling van 
de in een vreemde taal afgelegde eed. 

2 September 1948. 414 

·46. - Belclaagde voo;· een kamer van 
het rnaita-i.;· geTechtshof gedaagd, - A:r
Test zich e;· toe bepe;·lcend de zaalc onbe
paald ~~it te stellen. - Latera dagvaarding. 
v66r een ande·re lcanwr die uitsp;·aalc 
doet. - Wettelijlcheid. - Schendt geen 
enkele wetsbepaling, het arrest va)l ver
oorcleling door een kamer van het militair 
gerechtshof gewezen, naclat een ander ka
mer, waarvoor beklaagde gedaagd was 
geweest, zich er toe beperkt had de zaak 
onbepaald uit te stellen. 

2 September 1948. 414 

47. - Getuige v66r de lcrijgsraad ue
hooTd. - Proces-veTbaal vaststellende dat 
hij in het D~~its de eed heett afgelegd. -
BewooTdingen van de eed niet bepaald. 
- Militair gerechtshof zonde;· vooTbeholtd 
uitspraak doende op stuklcen. - Nietig
heid van het arrest. - Is nietig, het ar
rest van het militair gerechtshof, zonder 
voorbehoud uitspraak doende op stukken, 
dan wanneer, volgens het proces-verbaal 
van de terechtzitting van de krijgsraad, 
een getuige v66r cleze rechtsmacht in het 
Duits de eed had afgelegcl zonder clat de 
bewoordingen werclen vastgesteld, waarin 
cleze eed werd afgelegcl. 

2 September 1948. 416 

48. - Getl~igen uehoord ter te;-echtzit
Ung van de politierechtlJanlc. - Proces
verbaal vaststellende dat de getuigen de 
eecl hebben afgelegd de waaTheid te zeg
uen, n·iets dan de waarheid. - Eed die 
niet aan de vereisten van de wet beant
woo;·dt. - BesUssing van cle co;·rectionele 
rechtbanlc uestennd onde;· ;neer op dit p;-o
ces-verlJaal. - N-ietigheid. - Is nietig, 
de beslissing van veroordeling of van vrij
sp.raak die de rechtf!r in hoger beroep on
der meer steunt op het proces-verbaal van 
het door de eerste rechter gedane onder
zoek, inclien de gehoorde getuigen, volgens 
de vaststellingen van dit proces-verbaal, 
de eecl hebben afgelegd de waarheid te 
zeggen, niets dan de waarheid, en niet 
de eed de gehele waarheid, niets clan de 
waarheid te zeggen. (Wetb. van strafv., 
art. 155.) 

18 October 1948. 494' 
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49. - St1·atzMcen. ~ Verhoor onder 
eed van de burgerlijke pa1·tij. - Geen 
verzet van de ande1·e pa1·tijen. - Geen 
n·ietigheid. - Het verhoor onder eed van 
de burgerlijke partij, ter zitting van een 
strafgerecht, is geen oorzaak van nietig
heid van de rechtspleging of van het 
vonnis, indien de andere partijen zich 
niet tegen clit verhoor verzet hebben. 

25 October 1948. 512 
50. - Militair ge1·echtshof. ,___ Hero

paning van de debatten. - Geen betwis
ting. - Door de voo1·zitter bevolen. -
Wetteliilcheid. - De heropening van de 
debatten v66r het militair gerechtshof 
kan, indien zij geen aanleiding geeft tot 
betwisting, door de voorzitter worden be
volen. 

25 October 1948. 512 

51. - StmfzMcen. - Getuige flie het 
veThoo1· van ande1·e gettti,qen heett b·ijge
woond. - Geen nietigheid. - De bepa
ling van artikel 316 van het W etboek van 
strafvordering, naar lnid waarvan een 
getuige, vooraleer ter zitting gehoord te 
worden, het af!eggen van de verklaringen 
van de andere getuigen niet mag bijwo
nen, is niet op straf van nietigheid voor
geschreven. 

25 October 1948. 512 

52. - Militftil'e ~·echtscolleges. - Ge
tttige die de eed afiegt in de bewom·d·ilngen 
van artilcel 317 van het Wetboelc van 
st1·atvonle1'ing.- Gelfligheid.- De eedaf
legging van de getuigen, door de militaire 
gerechten gehoord, in de termen voorge
schreven door artikel 317 van het Wet
boek van strafvordering voor de personen 
die voor het hof van assisen getuigen, is 
geldig. 

25 October 1948. 512 

'53. - Eed vnn cle get·uigen. - Pmces
ve'l'bctctl vnn de te1·echtzitting cle bewoo'l'
clingen vnn rle eed iit de F'1·nnse tctctl vctst
stellende. - V nststelUng dctt ctl cle getui
gen ae eed heb ben afgelegcl doch clctt een 
get·uige z·ich in de N eclerlanclse tctal ttit
drulct.- Faststelling dat cle 1·echters cleze 
tnnl machtig zijn. - Bewijs clctt cle ge-, 
twige cle eecl heett ctfgelegcl zonls h-i.j doo1· 
cle wet is voorgesch1·even. - Uit het feit 
dat het proces-verbaal van de terechtzit
ting van de krijgsraad, behalve de ver
melding dat, vooraleer te getuigen, elke 
getuige overeenkomstig de wet de eed 
heeft afgelegd, en 't weergeven in cle 
taal van de rechtspleging, hetzij in de 
Franse taal; van de wettelijke bewoor
dingen vim de eed, de vaststelling bevat 
dat · een getuige zich in het Nederlands 
heeft uitgedrukt doch dat de leden van 
de krijgsraad deze taal machtig zijn, 
wordt afgeleid dat cleze getuige in de Ne
derlandse taal de eed heeft afgelegd in 

de door de wet voorgeschreven bewoordin
.gen. 

16 November 1948. 557 

54. - Hoge1· bemep. Oncle1·m~nging 
vnn belclnctgcle.- Niet cloor cle wet voo·rge
sch1·even. - Belclnngcle moet, 01J zijn ann
vrang, het lantste woonl verk1·ijgen. -
De voorzitter van het rechtscollege in 
hoger beroep is niet ertoe gehouden over 
te gaan tot de ondervraging van beklaag
de, cloch deze laatste, indien hij er om 
verzoekt, lmoet het laatste woord ver
kijgen. (Wetb. van strafv., art. 210 [ko
ninklijk besluit nr 258 van 24 l\1aart 1936, 
art. 4].) 

16 November 1948. 562 

5•5. - Hoger beroep cloo1· belclnngde 
bepe1·lct tot rle beslissing over de pttblielce 
vonler·ing. - BuTgerlijlce pn1·tij toege
lnten tot het deelnemen Mtn cle debntten 
ove·r het hoge1· bemep. - Wettelijlcheid. 
- Hoewel beklaagde zijn hoger beroep be
perkt heeft tot de beslissing over de pu
blieke vordering, moet de burgerlijke 
partij toegelaten worden tot het deelne
men aan de debatten v66r de rechter .in 
hoger beroep, omdat de vrijspraa:k van 
beklaagde de veroordeling van deze partij 
tot de kosten van de }mblieke vordering 
zou ten gevolge hebben. 

22 November 1948. 572 

56. - StTn[znlcen. - Pl·oces-veTbnnl 
vctn cle teTechtzitt-ing. - Niet goeclge
keunle bijvoeg'i.ngen. - V1·eemcl nctn cle 
vennelcling vnn cle substnntiele 1Jleegvor
men. - Geen n·ietigheicl vnn ·het pToces
vm·baal. - Niet goedgekeurde bijvoegin
gen, die geen betrekking hebben op de ver
melding van de substantiele pleegvor~n, 
maken het proces-verbaal van de terecht
zitting, waarin zij aangetroffen worden, 
niet ongel<lig. 

13 December 1948. 621 

57. - Rechtbctnlc vwn politic. - Ve1·
sch·ijning op toaarschuwing. - Fenlecli
g·ing over de gmncl. - Regelmntige ~·echts
pleging. - De rechtbank van politie mag 
een beklaagde vonnissen die op enkele 
waarschuwing verscheen en zich over de 
grond verdecligd heeft. (Wetb. van strafv., 
art. 147.) 

13 December 1948. 630 

RECHTSVORDEIUNG. 

Stelling van een nnnmlene1· voor het ·in
stollen vctn een 1'Cchtsvorcle1'ing. - Ont
stentenis vnn bedrog. - Geldigheicl. -
Het stellen van een naamlener voor het 
instellen van een rechtsvordering is 
slechts ongeoorloofd, wanneer zij. voor ge
volg heeft de rechten van de tegenpartij 
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te schaden of indien zij een wetsontdui
king verbergt. 

21 October 1948. 508 

llEDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN AllllESTEN. 

HOOFDSTUK I. - Algemene t·egelen. 
HOOFDSTUK II. - In bttt'gerlijlee znlcen. 
HooimSTUK III. - In strafzaleen. 
HooFDSTUK IV. - In zalcen van recht-

streekse belastingen. 
HooFDSTUK V. - In zalcen van eptM'atie. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE REGELEN. 

1. - Bttrget·Ujlce zaken. - Art·est een 
anns1J'ranlc verwerpende zoncle·r het m·icl
del te bea,ntwoonlen wnarop zij steunt. -
Arrest n·iet gemotiveet·cl. - Is niet gemo
tiveerd, het arrest dat een aanspraak van 
een partij verwerpt zonder het middel 
waarop zij steunt te beantwoorden. 
(Grondw., art. 97.) 

15 Januari 1948. 27 

2,. - Btwget·Ujke zaken.- Beschilclcend 
gedeeUe en t·edenen dubbelz·innig. - Sta,at 
gelijlc met gebrek acm t·eclenen. - Schendt 
artikel 97 van de Grondwet, het arrest 
waarvan het beschikkend gecleelte en de 
reclenen dubbelzinnig zijn. 

15 .Januari 1948. 27 

:3, - B·zwgerUjke zalcen. ~ Geen vet·
plichtiil·g voor de rechter al de voorge
brachte a,rgunwnten te. beantwoorden. -
De verplichting de vonnissen te motive
ren, sluit de verplichting niet in al de 
voorgebrachte argumenten te beantwoor
den. 

29 Januari 1948. 61 

4. - Stnr,fza'ken. - Geen verpUohting 
voo1· cle t·echter ctl cle argmnenten te wem·
leggen clie geen onderscheiden middelen 
·witmalce-n. - De verplichting de vonnissen 
te motiveren brengt de verplichting niet 
mecle al de argumenten te beantwoorden 
die geen onderscheiden middelen uitma
ken. (Grondw., art. 97.) 

2 Februari 1948. 68 

5. - StrctfzMcen. - Oonclusien van 1Je-
7claa.gde sleehts een feUelijlce bewijsvoe
rin,q bevattende. - Vaststellingen van de 
rechter cUe deze bewijsvoering tegenspt·e
lcen. - BesHssing wettelijlc gemotiveerd. 
- Wam1eer de conclusHin van beklaagde 
slechts een feitelijke bewijsvoering bevat
ten, is de beslissing van veroordeling, die 
op vaststellingen steunt welke deze be
wijsvoering tegenspreken, wettelijk gemo
tiveerd. 

16 Februari 1948. 95 

6. - Stntfzalcen. - OotLclusiiJn van be
lclaagde .. - Bewering waantit belelaO;gde 
geen enlcel venveet· of emoepUe afieidt. 
Geen ve·rpl-ichtittg ze te bean;twoot·den. -
De rechter moet een bewering, bevat in 
de beweegredenen van de conclusten van 
beklaagde, niet be!J.Utwoorden, wanneer 
beklaagde geen enke-1 verweer of exceptie 
uit deze bewering afieidt. (Grondw., arti
kel 97.) 

23 Februari 1948. 107 

7. - Zalcen V(IJit, rechtstt·eekse bela-sUn
gen. - Geen vet'tJliehting voor de rechter 
nl de argttmenten te beantwoorden~ - De 
verplichting de vonnissen te motiveren 
sluit deze niet in al de argumenten, tot 
staving van een verweer voorgebracht, te 
beantwoorden. (Grondw., art. 97.) 

23 Maart 1948. 178 

8. - Stratzalcen. - Geen verplichting 
voor de rechter a.l de voorgebr'achte argtt
menten te be(IJit.twoorclen. - De verplich
ting de vonnissen te motiveren sluit deze 
niet in al de tot staving van een verweer 
voorgebrachte argumenten te beautwoor
den. 

13 April 1948. 209 

9. - Stt·atza.Tcen. - Fonnis van veroot·
cleling da.t een venveet·middel niet beant
woordt. - Regelmatirte conclttsien: -
Vonnris niet gemotiveenl. - Is niet gemo
tiveerd, het vonnis van. veroordeling dat 
een verweermiddel, door beklaagde in re
gelmatige besluiten voorgedragen, niet 
beantwoordt. (Grondw., art. 97.) 

10 :M:ei 1948. 273 

10. - Skatzalcen. - Geen verplichting 
voor de rechtet· al de at·,qumen.ten te beant
woorden. - De verplichting de vonnissen 
en arresten te motiveren omvat deze niet 
al de argumenten te beantwoorden die 
geen onderscheiden verweer of onderschei
den excepties uitmaken. (Grondw., arti
kel 97.) 

31 Mei 1948. 297 

11. - Strafzalcen. - B1wge-rlijlw vor
rlering. - Dubbelzinwige redenen. - Ge
bt·elc aan redenen .. - Is niet wettelijk ge
motiveerd, het arrest dat zijn beslissing 
steunt op dubbelzinnige redenen. (Grand
wet, art. 97.) 

7 Juni 1948. 309 

12,, - St-ratzalcen. - Vonnis van vet·
oordeUng een verweermiddel niet beant
woorrlend. - Regelma.tige conclusien. -
Vonnis niet gemot-iveerd. - Is niet wette
lijk gemotiveerd, het vonnis van veroor
deling dat een door beklaagde in regelma
tige conclus~en voorgebracht verweermid
del niet beantwoordt. (Grondw., art. 97.) 

7 Juni 1948. 311 

t:3. - Strafzalcen. - Anest een vm·-
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wee1·-middel, q;oo1·gebnwht in regelmat'ige 
concl1tsiifn, niet bei~~ntwo01Ylcn{lc. - A1'-
1'cst n:iet met 1·edenen. omlcleed. - Is niet 
gem0;tiveerd, het arrest van veroordeling , 
dat een in regelmatige conclnsien voorge
bracht verweermiddel niet beantwoordt. 
(Grondw., art. 97.) , , 

13 Jnli 1948. '-- 389 

14. - B1trgerZijlce zalcen. - Oonclu
sies. - Niet passend antwoonl. - Vonnis 
niet gemoUvee1·d. - Is niet gemotiveerd, 
het vonnis dat op conclnsien geen passend 
antwoord geeft. 

14 October 1948. 485 

HOOFDSTUK II. 

IN BURGERLIJKE ZAE:EN. 

15. - A·rrest een vraag ve1·werpende 
doo1· ve1·wijzing naa·r de beweegredenen 
van hot be1·oepen vonnis. -Arrest wette
li.ik: genwtiveenl. - Is wettelijk gemoti
veerd, het arrest dat een vraag verwerpt 
door verwijzing naar de beweegredenen 
van het beroepen vonnis. 

15 April 1948. 218 

1•6. - Aan. de a./cten VCTschuldigcle 
t1·ouw. - Burgerlijlce zaJcen.. - aonclu
sien.. - Beslissing aan cle ooncl1tsien een 
andere verlcla1·ing toesoh1"ijvencle dan doze 
orin geform1tlec1"d. - Sohe.nding van de 
aan de concl1tsiiin. versclmlcligcle t1·ouw. -
Schendt de tronw aan de conclusien ver
schnldigd, het arrest dat hen eeJi andere 
verklaring toes'chrijft dan deze die erin 
opgegeven .wordt. (Burg. Wetb., artt. 1319 
en 1320.) 

29 April 1948. 244 

17. - Pa1·tij be1.VC1'cnde i.n concluswn 
dat hot contract geen hmt1·cont1·act is dooh 
eon vestiging van vnwhtgebntilc. - Be
W01'ing geg1·ond op de bepalingen van cle 
alcte en op 1·eohtsgronrlen. - Vonnis zich 
er bij bepe1·1cend de bewe1·ing vrm alle 
grand ontbloo·t te ve1·lcla1·en.. - Dubbelzin
nige beslissing. - Is dubbelzinnig en 
schendt dienvolgens artikel 97 van de 
Grondwet, het vonnis dat, dan wanneer 
een partij in regelmatige conclnsten be
weert {lat de gesloten overeenkomst een 
vestiging van vrnchtgebruik ~s en niet een 
:verhuring, en deze bewering op de bepa
lingen van de akte, alsook op rechtsgron
den steunt, zich er bij beperkt te ant
woorden dat de bewering van de concln
derende van alle grond ontbloot is. 

20 Mei 1948. 280 
18. -Arrest eon exceptio van. de hand 

wijzenrl door aan de concl1ts·tiin eon draa.g
wijrlte te geven die met hmL teTnwn on
verenigbaa1· is. - Schen·cling van cle aan 
de conalnsiiin ve1·sclHtlrligde M'01tw. - A1'
rest niet wettelijlc gemo-tiveenl. - Schendt 

artikel 97 :van de Grondwet en de aan ·de 
conclusien :verschnldigde trouw, het ar
rest dat een exceptie van de hand wijst, 
door er een draagwijdte aan te geven die 
met de termen van de conclnsien onver.
enigbaar is. 

17 Juni 1948. 342 

19. - Beschouwing in conclnsiiin ttit
gebmoht zonde·r dat eon 1·echtsgevolg er 
u:it afgeleirl ~cordt. - Geen ve1·pl·ichtin.g 
ze te beantwoonlen. - De verplichting de 
vonnissen en arresten te motiveren sluit 
deze niet in een beschouwing te beant
yvoorden die een partij in conclusien nit
gebracht lleeft 7Amc1er de draagwijclte er 
van nanwkenrig te omschrijven of een 
rechtsgevolg er nit af te leiden. 

24 Juni 1948. 349 

2i0. - Ve1·pUchting te moti.ve1'en.. -
Vormvoorschrift. - De verplichting de 
vonnissen te motiveren is een vorm:voor
schrift waaraan voidaan worclt wanneer 
de rechter, zonder dubbelzilmigheid, de 
reclen opgeeft die hem er toe gebracht 
heeft uitspraak te doen zoals hij gedaan 
heeft. 

24 Jnni 1948. 350 

21. - Besl-issin.g een in. conclu.siiin inge-
1'0epen miflrlel niet beantwoorrlende. -
BesUssing niet gemotiveerd. - Is niet ge
motiveerd, llet arrest dat op zekere beoor
delingselemeilten stennt, zonder de concln
sii:\n die er toe strekken deze nit de debut
ten te doen verwerpen, te beantwoorden. 
(Grondw., art. 97.) 

8 J nli 1948. 384 

221. - Oonclngi.{jn de 1·eflen opgevende 
wnarom ·n-it hot deslcu.nrlig veTslag voo1't
vloeit da,t verweenle1· geen to1tt begaan 
heeft. - ArTest e1· zich toe bepe1·1cenrl te 
zeggen rlat het ve1'slag het bewijs bevrbt 
van eon tout van verwee1·de1·. - Arrest 
niet gemotiveerd. - Wanneer een partij 
in regelmatige conclusien beweerd heeft, 
dat nit het :verslag van de desknndige 
voortvloeit dat zij geen font begaan had 
en de reclen opgeeft waarop deze gevolg
trekking stennt, is het arrest niet gemoti
veerd dat een veroordeling uitspreekt door 
zich er toe te beperken vast te stellen clat 
het desknndig :verslag het bewijs bevat 
van fonten :van deze partij. (Grondw., ar
tikel 97.) 

23 September 1948. 432. 

213. - A1"beiflsongeval. Binnend1'in-
yen vam. eon v1'eenul Uchaam in het oog 
van eon wrbeirle·r. - Vonnis da·t onzelce·r 
laat of rle ·rechte·r geoonleeld heeft dat het 
teit, uit de aanl van de zactlc, geen ar
beiflsongeval lean. ttitnutlcen, ofwel of hij 
zioh gehm~den heett aan rle bijzonrlere 
o-mstand·igl~eden van de zaalo om te beslis
sen rlftt. inf 't onrlerhavi[!e [leval, het fC'it 
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het Tca·rakter niet ve·rtoonde van een wr
veidsongevaZ. - Vonnis niet gemotiveerd. 
- Is niet gemotiveerd, het vonnis dat een 
eis verwerpt, gesteund op de bij konink
lijk besluit v;an 28 September 1931 samen
geordende wetten, om redenen die onzeker 
laten of de rechter geoordeeld heeft dat 
het binnendringen van een door de wind 
voortgedreven vreemd lichaam in het oog 
van een arbeider, uit de aard van de zaak, 
geen arbeidsongeval kan uitmaken · ofwel 
of hij heeft willen beslissen dat dit bin
nen.dringen, in de bijzondere omstandig
heden van de zaak, geen dergelijk ongeval 
uitmaakte. 

14 October 1948. 485 
24. - Arrest dat een ei.s ·inwiUi,qt. -

Verweerdet· rlie in regelmati_qe conclusies 
een exceptie voo·rstelt. - Niet beantwoot·
de oonclttsies. - Arrest niet gemotiveet·d. 
- Is niet gemotiveerd, het arrest, dat een 
eis inwilligt zonder de conclusies te beant
woorden van verweerder, die tegen de eis 
een exceptie voorstellen. 

4 November 1948. 531 
25. - Hoge·r bet·oep. - Oonclnsies een 

vn~ag inhottdende waa.t·van de eet·ste t·ech
tet· geen kenm·s harl. - Bevestiging van 
het vonnis om de redenen van de eerste 
rechter. - Onwettelijkheid. - Wanneer, 
.v66r de rechter in hoger beroep, beroeper 
bij conclusies een aanbod van bewijs in
client dat v66r de eerste rechter niet werd 
geclaan ·en door hem niet werd beant- · 
woord, is de beslissing in boger beroep 
niet wettelijk gemotiveercl, die zich er toe 
beperkt het beroepen vonnis te bevestigen 
om de redenen van de eerste rechter. 

16 December 1948. 640 

HOOFDS'.rUK III. 
IN STRAFZAKEN. 

26. - An·est van ve1·oonleling. - Oon
cMts·ie. - Dubbel.-zinnig antwoonl. - A1·
t·est niet gemotiveerd. - Is hiet gemoti
veerd, het arrest van veroordeling dat een 
door de beklaagde regelmatig voorgebracht 
verweermiddel verwerpt, de vraag onzeker 
latend, of deze verwerping gemotiveerd is 
door de interpretatie, die de rechter over 
de grond aan een wetsbepaling geeft, of 
door de reden dat !let verweermiddel in 
feite ongegrond is. (Grondw., art. 97.) 

5 Januari 1948. 11 
2r7. - A.rrest van. •ve1·oordeling witdr·uTc

kelijTc vnststellende (lat de belclnagde het 
misdl'ijf uetJleegd heett. - Arrest wette
lijTc gemot·ivee1·d. - Is wettelijk gemoti
veerd, het arrest dat, uitdrukkelijk vast
stellend, doch in andere bewoordingen dan 
deze van de wet, dat de beklaagde het 
misdrijf gepleegd heeft, er uit afleidt dat 
hij er de dader van is. 

13 Januari 1948. 23 

28. - At-rest ·vaststellende dat een pet·
soon een jacht·reoht vet·gttnd heett zoweZ 
in eigen naam als in hoedanigheid van 
lasthebber van medeeigenaars. - Macht 
om het jacht1·echt te vet·g·ztnnen niet be
twist. - Geen verplichting voor de 1'ech
te·r de elementen nauwTceurig op te geven 
d·ie de lastgeving bewijzen. - Wanneer 
geen enkel van de partijen betwist dat 
een persoon de macht had om een jacht
recht te vergunnen, is de rechter over de 
grond, die vaststelt dat deze persoon dit 
recht vergund heeft, zowel in eigen naam 
als in hoedanigheid van lasthebber van 
medegerechtigden, niet verplicht nauw
keurig de elementen op te geven die deze 
lastgeving bewijzen. 

26 Januari 1948. 42 

2r9. - Beschet·m·ing vwn de maatschap
pij. - BeTclangde bewerende niet meer in 
een stwat te verTcet·en die zijn internerino 
reohtvnard·igt. - At-rest de inte·rnet·ing be
velende zonde·r dU -middel te beantwoor
den. - Gebrek aan Tedenen. - Is niet 
wettelijk gemotiveerdJ het arrest dat, dan 
wanneer beklaagde, beroeper tegen een 
beslissing van internering, beweerde, in 
regelmatige besluiten, .niet meer in een 
geestestoestand te verkeren die deze maat
l'egel rechtvaardigt, de beslissing beves
tigt door hierop te steunen dat beklaagde 
steeds tekenen van geestesstoornis ver
toont, zondel' over de huidige ernst van 
deze staat uitspraak te doen. (Grondwet, 
al't. !JI7; wet van 9 April1930, artt. 1 en 7.) 

9 Febl'Uari 1948. 76 

30. - Ve·roo1·deling die de toepassing 
mecleb1·engt l'Cm a1·tUcel 1!23ter van het 
StratwetboeTc. - Hoger bet·oep clo01· be
Tclaagde.- Geen·conclusien.- An·est van 
het miUt(f;ir gerechtshof het bedrag van 
de som aa.n de Staat toegeTcencl ve·rmin
det·end. - An·est dat de 1·eden niet be
paa.lt va;n deze venni:ndering. - Wette
lijTcheid. - Wanneer, op hoger beroep van 
een beklaagde, die wegens een misdrijf, 
dat de toepassing van artikel 123ter van 
het Strafwetboek medebrengt, veroordeeld 
werd, het militair gerechtshof het bedrag 
van de vergelding van de schuldige, aan 
cle Schatkist toegekend, op een lager cij
fer bepaalt dan cUt cloor de eerste rechter 
aangenomen, is !let niet gehouden, bij 
ontstentenis van conclusHln over dit punt, 
de reclen aan te cluiclen waarom het het 
cijfer vermindert door de eerste rechter 
aangenomen. 

16 Febl'uari 1948. 89 
-31. - l'eroordeU-ng van beklaagde. 

Frijsp1·aak vnn een medebeklaagde. 
Geen tegenstrijd·ighe,icl. - De beslissing 
cUe, uitspraak doencle over cle publieke 
vordering ingestelcl tegen twee personen 
beticht van cleelneming aan aanzelfde feit, 
de ene vrijspreekt en de andere veroor-
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deelt, is dientengevolge door geen enkele 
tegenstrijdigheid aangetast. 

16 Februari 1f}48. V6 

32!o - TTeroordeling van een belclcwgcle. 
- TTt··ijspnutlc van een meclcbelclangcle. -
Arrest de Teden. n:iet aand·uidende waarorn 
deze m·ijsp·mdh; deze vnn cle eer·ste be
lclangde n:iet medebrengt. - Geen conclu
si.ifn. - Geen schencz.ing vctn m·tilcel 97 
van de Grondwet. - Bij gebrek aan con
clusien, is de rechter, die een beklaagde 
veroordeelt en een meclebeklaagde vrij
spreekt, niet gehouden de reden op te ge
ven waarom deze vrijspraak deze van de 
eerste beklaagde niet meclebrengt. 

16 Februari 1f}48. 96 

33o - TT m·jadng va.n. de btwgeTlijlce 
vonle'l'ing. - Geen concl1tsien. - Alcten 
vnn rechtspleg·ing waar-uit voor·tvloeit clat 
de verjar·ing niet •uerlcr·egen is. - Rechter· 
over cle grand niet geho·uclen deze in zijn 
beslissing te vennelden. - Bij gebrek aan 
conclusien over dit punt, is de rechter 
over de grond niet gehouclen, in de beslis
sing waarbij hij de vorclering van de bur
·gerlijke partij gegroncl verklaart, de ak
ten van rechtspleging te vermelden, waar
uit voortvloeit clat deze vorclering te be
kwamer tijcl werd ingesteld en niet ver
jaard is, mits het schorsencl of stuitend 
karakter van cleze akten niet van een 
feitelijk element afhangt. 

16 Februari 1948. 97 

34o - Inbr·euk op artilcel 557, 5°, van 
het StTfljwetboelc. - Ooncl1tsi.en van be
lvlnagde bewerende clat het misclrijf 
lcwaacl opzet vereist; - TTonnis vnn ve·r
oonleling er op wijzende da.t belclangde 
lcwactclw'illig gehandeld heeft. - Gepast 
antwoonl. - Beantwoorclt op gepaste 
wijze de conclusii:\n van beklaagde, die 
staande houden dat de bij artikel 557, 5°, 
van het Strafwetboek voorziene overtre
ding kwaacl opzet vereist, het vonnis van 
veroordeling clat er op wijst dat beklaagde 
kwaadwillig gehancleld heeft. 

1 Maart 1948. 116 

35 0 -Arrest van ver·oorcleUng het p·rin
cipe ver·wer·pende van het venlecUg·ings
stelsel in de conclnsi.en vcln belclctagde 
ontwilclceld. - Geen verplichting cle toe
passingen te beclntwoorden wellce de con
clusien er· van deden op ellc vnn de weer
ho1tden wisdnden. - Ret arrest van ver
oordeling dat het principe verwerpt van 
het vercledigingsstelsel ontwikkeld in de 
conclusien van beklaagcle, moet de toepas
singen niet ):Jeantwool'{len, welke de con
clusHo\n er van cloen DP elk van de weer
houden misdaden. (Grondw., art. 97.) 

2 Maart 1948. 121 

36o - B1wgerlijlce vo·rdering. - TTast
stelling dnt, om cle schacle te schntten-, er 

geen a:ndere elementen bestaa.n dan.· deze 
rloor de eerste rechter wee1·ho1tden. -
TT a·ststelz.ing llnt cle ee·rste r·echter· deze 
elementen !n:iet :i'tt'ist beoonleelll heeft. -
Geen tege/tstrijrz.ighe'ill. - Is niet tegen
strijdig, het arrest clat vaststelt, enerc 
zijds, dat, om de schade te schatten door 
een misdrijf veroorzaakt, er geen andere 
elementen bestaan dan deze door de eerste 
rechter weerhouden, en, anderzijds, clat 
deze laatste deze elementen niet juist be
oordeelcl heeft. 

8 Maart 1948. 13G 

37 0 - B·urgerlijlce vorlleT·iJng. - Vast
stellvng clat belclaa.gcle, n·iet de nanhoml'ing 
·v-an een denle door de v·ijnncl, cloch het 
behO'lMl vwn zijn hechtenis ve1·ooTzaalct 
heeft. - Besliss·in{f dctt er· een ver·band 
van om·zfwlc tot gevolg bestf~nt t1tssen de 
handeUngen vnn belclnagfle en de cloofl van 
de derlle geclnrencle z·ijn hechtenis. -
Geen. tegenstr'ijrlighe,irl. - Is niet tegen
strijclig, het arrest dat beslist, enerzijds, 
dat beklaagde, niet de aanhOJlding, doch 
het behoucl van de hechtenis van een per
soon door de vijancl, alsook de overbren
ging van· cleze persoon naar een concen
tratiekamp veroorzaakt heeft en, ander
zijds, dat er een \rerband van oorzaak tot 
gevolg bestaat tussen de handelingen van 
beklaagde en de dood van de in clit kamp 
gevangen gehouden persoon. 

8 Maart 1948. 136 

38o - Hoofflznkel'ijlce cleelnerning aan 
een m·isrl·l'ijf. - Veroonlel'ing als « rnede
rlade1' '' zoncle·r vaststelling Vftn rle bestanfl
delen van cleze cleelnerning. - TT eToonle
Ung niet r.oetteUjlc gemotiveenl. - Is niet 
wettelijk gemotiveerd; de beslissing die 
een beklaagde « als mecleclacler ll van een 
misclrijf veroordeelt, zonder het bestaan 
van de bestancldelen van cleze hoofdzake
lijke deelneming vast te stellen. (Grand
wet, art. 97.) 

17 Maart 1948. 157 

39o - TTeroorfleUng 1titgespTolcen op 
g1·oncl vnn ft1'ti1cel 91 van het r·eglernent 
van politie en, soheepvctcl!rt van de bevaa1'
bare wntenvegen onrle·r behee1· van cle 
Sta,at, om fle lemt:in(J van een bntg te heb
ben n.angereclen en besohadi(fd. - On·vo·l
cloenfle 1·edenen. - Is niet wettelijk gemo
tiveerd, de beslissing die veroordeelt op 
groncl van artikel 91 van het reglement ' 
van politie en scheepvaart van de bevaar
bare waterwegen onder beheer van de 
Staat, om « de leuning van een brug te 
hebben aangereden en beschadigd ll, zon
der nader aan te wijzen welke van de vier 
verschillende inbreuken, door deze bepa
ling voorzien, worclt uitgemaakt door cle 
beschacliging van de leuning van een brug. 
(Kon. besl. van 15 October 1935 [in het 
Belg·isch Staatsblacl van 15 October 1936 
bekend gemaakt] houdende reglement be-
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treffende de politie en de scheepvaart van 
de bevaarbare waterwegen onder beheer 
van de Staat, art. Ill.) 

17 Maart 1948. 158 

40. - A-r,rest van veroo,rclCUng het rnis
d·rijf ornsahrijvencle ·in ae wettelijlce be-

., woonUngen. - Geen conclusU:in. - BesUs
sing wettelijlc gemot'iveet·d. - Bij ontsten
tenis van conclusien, motiveert de rechter 
over de grond wettelijk de schuldigver
klaring door, in de wettelijke bewoordin
gen, het bestaan van de bestanddelen, die 
het misdrijf uitmaken, vast te stellen. 

22 Maart 1948. 166 

41.- Ornlcozring van a.m . .btenaa·r.- Be
lclaa,gde bewm·ende dat hfj n:iet rnee·r met 
een openbare clienst belast was ten t'ijcle 
vwn de feiten.. - An·est r»fieidende 1tit het 
gedt·ag van belclaagcle elM Mj zijn berlie
ning 1Wg u:itoefencle. - Pa·ssencl antwoonl 
op cle cona11t.sien,. - Beantwoordt op pas
sende wijze de conclusii:)n van de ver
(lachte van inbreuk op artikel 247 van het 
Strafwetboek, die, al erkende hij beambte 
te zijn geweest in het bureel van de in
schrijvingen op de gevangenisrol, beweer
de deze becliening niet meer uit te oefenen 
ten tUde van de feiten, het arrest dat, na 
het gedrag van beklaagde beschreven te 
hebben, er uit afleidt, dat hij derwijze 
slechts heeft kunnen handelen om reden 
van de becliening welke hij in de instel
ling nog uitoefen(le op het ogenblik van 
de feiten. 

22 Maart 1948. 167 
421. - Vonnis van ve-rooraeling een ve·r

weenniddel niet bectntwo,onlenae. - Ge
bTelc aan ·rerlenen. - Schendt artikel 97 
van de Grondwet, het vonnis van veroor
deling, dat de conclusien niet beantwoonlt 
van (le beklaagde, ,die een grond van ~·echt
vaardiging inroept afgeleid nit overmacht. 

22 Maart 1948. 168 

43. - VPijspTaalc. - Bw·gerUjlce vor
aedng. - Ooncl1tsiiin een bewijsvom··ing 
bevattencl wctandt cle b1tt·ge-rlijlce pat·tij 
het bestaat~ afie·idt vwn het wettelijlc be
wijs van cle soh1tkl van belclactgde. - Be
wering door het an·est niet beantwoonl. 
- Schend·ing van artilcel 97 vwn ae Gt·ond
wet. - Is niet wettelijk gemotiveerd, het 
arrest dat een betichting niet bewezen 
verklaart, zonder de bewijsvoering te be
antwoorden waarnit de burgerlijke partij, 
in regelmatig genomen conclusien, het be
staan afleidde van het wettelijk bewijs 
van de schuld van beklaagde. 

5 April 1948. 182 

44. - Oonal7tsWn van belclaagcle. -
V a,ststelUngen van cle t·echter over de 
grana wr»antit het gebt·elc nan geg1·ond
he;icl van cle beweringen cler conclus.Ufn 
vooTtvloeit. - Beslissing met 1'edenen orn-

kleecl. - Is wettelijk met redenen om
kleed, de beslissing van veroordeling die, 
tegenover de beweringen van beklaag(le 
in regelmatige conclnsien uitgedrukt, de 
vaststelling van (le feiten stelt, waarnit 
hun gebrek aan gegrondheid voortvloeit .. 

5 April 1948. 186 

45. - OonclusU3n v66t· het rnil'itair ,qe
reahtshof genmnen en gegTond op de onbe
voegcllwicl va~t cle eeTste t·echter. - TTast
steUingen van het wrTest waantit voot·t
vloeit, n·iet flat cle lwijgst·aad onbevoegcl, 
clocl~ onregelnwtig samengestela was. -
An·est tnet reclenen oml;;leecl. - Beant
woonlt (le v•66r het militair gerechtshof 
genomen en op de onbevoegdheid van de 
krijgsraad gegroncle conclusH~n van de 
eiser, het arrest clat vaststellingen ver
meldt, waaruit voortvloeit, niet dat (le 
krijgsraad onbevoegd was, doch dat hij 
onregelmatig samengesteld was. 

5 April 1948. 193 

46. - M·isclaclen en wwnbecl'l'ijven tegen 
de tt·itwencl'ige veilighe·irZ van, cle Staat. -
Toelcenning aan cle Sahatlvist van de 
wawrcle vc~n ae bezolclig'i:ng van de becl'l'ij
v·igheicl van cle sclwld-i,qe. - Bepaling van 
het bedt·ag 'Vctn deze wa.anle. - Is wette
lijk gemotiveerd, het arrest van het mili
tair gerechtshof, dat, onder de vaststel
ling dat de inbrenk op artikel 115 van het 
Strafwetboek nit winstbejag gepleegd 
werd, bij ontstentenis van conclusien, 
ex mq1to et bono, de som bepaalt, die het 
eigendom verklaart van de Schatkist, als 
zijnde het bedrag van de bezoldiging van 
de bedrijvigheid van de schuldige. (Straf
wetboek, art. 123ter.) 

13 April 1948. 212 

47. - Oonclusien vwn, belclaagcle bewe
t·ende clat het feU, zoals het omsaht·even 
wen~, niet doot· de wet 1!00rzien ·1:s. ,---- Ar
t·est van vemonleling clctt clit venoeenn,icl
clel niet bea,ntwoorclt. - Gebt·elc aan recle
nen. - Wanneer beklaagde, in regelma
tige conclusien, beweerd heeft dat het te 
zijnen laste weerhouden feit, zoals het 
omschreven werd, door de wet niet straf
baar is gesteld, is het arrest niet wette
lijk gemotiveerd dat, zonder dit verweer 
te beantwoorden, de beklaagde veroor
deelt op grond van de in de dagvaarding 
omschreven betichting. (Grondw., art. 97.) 

19 April 1948. 232 

48. - Belvlaagcle awnvoerende bij con
cl7tsie flat hij oncler clwang gehandeld 
heett. - An·est z·ioh e·r b'ij bepet·Jcencl vast 
te stellen fla,t de telastzegging bewezen is. 
- Beslissing niet met t"Cdenen ornlcleed. -
Wanneer beklaagde, bij regelmatig gena
men conclusien, aahvoert dat de hem ten 
laste gelegde feiten gepleegd werden on
der dwang, is niet met redenen omkleecl 
het arrest van veroordeling dat zich er bij 
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beperkt vast te stellen dat de telastleg
ging bewezen is. (Grondw., art. 97.) 

27 April 1948. 242 

49. - Veroordeling als dader, mede
dacler of medeplichtige. - Geen vaststel
ling van de elementen van cle strafbare 
deelneming. - Gebrek aan r·edenen. - Is 
niet wettelijk gemotiveerd, de beslissing 
die beklaagde veroordeelt als dader, mede
dader of medeplichtige, zonder de elemen
ten van de strafbare deelneming vast te 
stellen. 

3 Mei 1948. 249 

50. - Element voorgebrcwht in cle de
batten. - Beoordeling door· de r·echter of 
dit elernent van aar·d is zijn overtttiging 
te vonnen. - Geen. oetwis#ng. - Beoor
deU;ng d·ie ntiet nwet ge-motiveenl wonlen. 
- De rechter over de grand, bij welke de 
publieke vordering aanhangig is gemaakt, 
beoordeelt of een tijdens de debatten over
g~legd element van aarcl is zijn overtui
ging te vormen en, behoudens het geval 
waarin een betwisting opgeworpen wordt, 
is hij niet gehouden deze beoordeling te 
rechtvaardigen. 

4 Mei 1948. 255 

. ·51.- Leve'l'ingen aar1 de vijancl.- Ar
rest een deel verwijderend vcwt de door 
het be·roepen vonnis weer·hotulen leverin~ 
gen. - Bevestiging zonder· r'13den van de 
toetvijzing aan de Schatkist vart cle bez?l
dig·ing voor· aUe leveringen .. - ~n·est met 
wettelijlc gemotiveerd. - Is met wette
lijk gemotiveerd, het arrest dat, na beslist 
te hebben dat zekere leveringen aan de 
vijand, door de eerste rechter weerhou
den niet strafbaar zijn, zonder enige re
den' op te geven, het beschikkencl gedeelte 
van het beroepen vonnis bevestigt dat 
eigendom van de Schatkist verklaart een 
som de bezolcliging vertegenwoordigende 
van' de · beclrijvigheicl van beklaagde nit 
hoofcle van al de leveringen door de eerste 
rechter voor strafbaar gehouden. (Straf
wetboek, art. 123ter; Grondw., art. 97.) 

4 Mei 1948. 2551 

52,. - Belclctagcle bewerencle zijn .schttld
bewttstz·ijn ve·rlor·en te hebben. - .Arr'l3st 
vaststellencle clat belclctagde noch zijn 
sch·nldbewustzijn noch zijn v1'ije wil ver·
lm'en heett. - Gepaste mot'iver·ing. -Be
antwoordt op passende wijze de bewering 
van beklaagde dat hij zijn schuldbewust
zijn verloren heeft, het arrest van veroor
deling dat vaststelt dat beklaagde noch 
zijn s~huldbewustzijn noch zijn vrije wil 
verloren heeft. (Strafw., art. 71.) 

24 Mei 1948. 291 

53.- Ooncl·usi.Cn ee'n betwisUng opwer·
pencle nopens een element (lat a(tn cle be
tichting vreema ·is. - Geen ver·zJlichtin.g 
er op te antwoorclen. - De rechter moet 

het element, waaromtrent de conclusien 
van beklaagde een betwisting opwerpen, 
niet beantwoorden, indien de betichting 
dit element niet weerhoudt. (Grondw., ar
tikel 97.) 

31 Mei 1948. 297 

54. - Bttr·gerlijlce vo·rdering. - Scha
clevergoeding toegekencl aan cle bttrger
lijlce 1Jwrtij. - Gebrelc aart antwoorcl op 
(le dom· belclaagde genomen conclttsien. -
Gebr·elc aan r·edenen. - Is niet wettelijk 
gemotiveerd, het arrest dat aan de bur
gerlijke partij schadevergoeding toekent, 
zonder de door beklaagde genomen conclu-. 
stio\n te beantwoorclen. (Grondw., art. 97.) 

7 Juni 1948. 308 

!55. - Bttrgerli.ike vorder~ng.- Vonnis 
verlclaren.(le, ener·zijcls, bewezen de tegen 
belvlangde weer·homlen mis(l1'ijven en ge
gr·ond de vonler'ing tot her·stel van de cloo·r 
cle bttr:gerlijke partij geleclen schacle, en., 
andemi,jcls, de floor belclaagcle aan cle bttr
ge1'lijlce par·tij toegesclweven miscl1'ijven 
niet bewezen. - Veroorcleling van be
lclaagcle tot vergoecz.ing van cle gehele 
scharle. - BesUssing wettelijlc gemoti
veenl. - Motiveert wettelijk de veroorde
ling van beklaagde tot vergoeding van de 
gehele door de burgerlijke partij geleden 
schade, het vonnis dat,. enerzijds, ver
klaart dat de tegen beklaagde weerhouden 
misclrijven bewezen zijn en dat de vorde
ring tot schadevergoecling, op die misdrij
ven gesteund, gegrond is, en dat, ander
zijcls niet bewezen verklaart de misdrij
ven 'welke beklaagde, bij rechtstreekse 
dagvaarding, aan de burgerlijke partij 
toeschreef. 

7 Juni 1948. 309 

5'6. - TTerjaring van. cle pt~blielce V01'
dering. - Geen conclttsien.. - Alcten. van 
r·echtspleging waantit blijlct flat cle v~1·
jaring niet 1Jer7cr·egen was.- _Rechter '!1-tet 
ve-rpli.cht in lwt bijzoncler tt~t te wetden 
omtr·en.t de ver·jar··ing. - De rechter over 
de grond is niet gehouden zic~ b~jzonder 
nit te weiden omtrent de veTJarmg van 
de publieke vordering, wanneer geen en
kele conclusie op dat punt genomen werd 
en nit de akten van de rechtspleging 
blijkt (Htt de verjaring niet ingetreden 
was. 

7 Juni 1948. 311 

57. - Oonclttsif!n v661' de eerste ?'eC~L
ter· genmnen. - Niet v66r de r·echte1· tn 
hager· be1·oe1J her·haalcl. - Rechte1· in ha
ger be1·oep n.iet gehottden ze te beant
woonlen. - De rechter in hager beroep 
is niet gehouden de conclusien te beant
woorclen die v66r de eerste rechter gena
men werden en niet v66r hem verhaald 
werden. 

14 Juni 1948. 328 



REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. 763 

'58. ~ Arrest beklaagde schuldig .ver
lclarende aan misdaad. - Ontstentenis 
van stil~?:wijgend vastgestelde grond van 
reohtvaardiging. - Geen conol~tsiiin. -
BesUssing wettelijk gemotiveerd. - Het 
arrest dat, in de bewoordingen van de 
wet, beklaagde schuldig verklaart aan 
misdaad beslist stilzwijgend dat er geen 
grond van rechtvaanliging ten voordele 
van beklaagde bestaat, onder meer de 
grond van rechtvaardiging voorzien bij 
artikel 2 van bet besluit-wet van 20 Sep
tember 1945; bij gebrek aan conclusii~n 
over dit punt, is de rechter over de grond 
niet ertoe gehouden zich desbetreffend 
meer breedvoerig uit te laten. 

14 Juni 1948. 328 

59. - B~wgerli.flce vordering. - Schat
#ng van de sohade ex :Equo· et bono. -
Geen verplichting voo1· de 1·echter de 
weerhouden beoordelingselementen nauw
lcewrig op te geven. - De rechter die, na 
bet ontbreken van zekere en nauwkeurige 
gegevens te hebben vastgesteld, alsmede 
de onmogelijkheid ener mathematische· 
becijfering van de aan de burgerlijke par
tijen toekomende vergoedingen, verklaart 
die vergoedingen em ceq~to et bono te be
palen, door rekening te houden met al de 
elementen die op hun berekening invloed 
kunnen uit{)efenen, is niet gehouden de 
elementen nauwkeurig op te geven die hij 
heeft weerhouden {)m zijn overtuiging te 
v{)rmen. 

28 Juni 1948. 353 

60. - MisbruUc 1Jan ve1·t1·o~twen. - Ar
rest van veroordeling flat het beflrie{!lijlc 
inzicht niet vaststelt. - An·est niet wette
Ujlc {!emotiveerd. - Is niet wettelijk ge
motiveerd, bet arrest van vero{)rdeling 
wegens misbruik vim vertrouwen dat niet 
vaststelt dat beklaagde bedrieglijk gehan
deld heeft. 

28 Juni 1948. 356 

61. - Burgerlijlce vm·de1·ing. - Ver
oordelin{!. - Geen antwoorfl op de con
cMtsien. - Ve1·oonleling niet {!emotiveerd. 
- Is niet gemotiveerd, bet arrest van bet 
militair gerechtshof dat de eis van de 
burgerlijke partij gegrond verklaart, zon
der bet middel te beantwoorden, waarbij 
bek~aagde beweerde dat de vereiste V·OOr
waarden opdat de verklikking strafbaar 
weze niet vervuld waren, vermits zij niet 
aan de vijand · was gericht geweest. 
(Grondw., art. 97.) 

5 Juli 1948. 378 

62,. - Hootdzalcelijke fleelnemin{! aan 
een misdl,'ijf. - V e1·oorflelin{! als. flafler of 
meflefladet· zonfler anflere vaststellin{!. -
Yemo,rClelJin{! niet wettelijlc gemotiveerd. 
- Is niet wettelijk gemotiveerd, bet ar
rest dat een beklaagde ver{)ordeelt als 
(< dader of mededacler Jl van een misdrijf, 

zonder bet bestaan vast te stellen van de 
bestanddelen van de strafbare deelneming 
aan dit misdrijf. 

5 Juli 1948. 382 

63. - Veroo1·deUng.- Misfldjven floor 
fle fl(~{!vaardin{! in de bewoordin{!en van 
de wet omschreven. - V e1·wijzim{! naar 
zekere posten van een opsommin{! bevat 
in een door fle lwij{!Sa1tditen1· op{femaakte 
1titeenzetting der feiten. - W ettelijkheid. 
:--- Is wettelijk, bet arrest van bet mili
tair gerecbtsbof dat veroordeelt wegens 
misdrijven door de dagvaarding in de be
woordingen van de wet olilschreven, zelfs 
indien om elkeen van de weerhouden fei
ten nader te bepalen, het zich er toe be
perkt te verwijzen naar zekere posten van 
een opsomming bevat in een uiteenzetting' 
van de feiten door de krijgsauditeur opge
maakt en bij de bundel gevoegd al voor 
de debatten v66r de krijgsraad. 

20 September 1948. 427 

64. - Bnr{!erlijke vo1·derin{f. Geen 
concl~tsi.en van beklaa{!de. - Fonnis er op 
wi.izenfle dat (le betiehtin{! bewezen ·is en 
dat fle b~tr{!e1"lijlce partij {!een enlcele fo~tt 
be{!aan heett. - Volfloenfle bepalin{! van 
de tegen belclaa{!rZe weerho~tclen fottt. -
Bepaalt voldoende de font die het tegen 
beklaagde weerhoudt tot staving van de 
burgerlijke veroordeling die het te zijnen 
laste uitspreekt, het vonnis dat er op wijst 
dat de betichting bewezen is en dat geen 
enkele fovt of verantwoordelijkheid voor 
het ongeval op de burgerlijke partij rust. 

29 September 1948. 440 
· ·65. - Antwoord van belclaa{!fle op een 

onde1·vra{!in{! door fle voor·zitte1· nopens 
zijn militai:re toestand. - Maakt geen 
concl~tsie 1tit die cle rechter over fle gronfl 
moet beantwoorden. - Maakt geen con
clusie uit die het arrest van het militair 
gerechtshof beantwoorden moet, het ant
woord gegeven door beklaagde op een on
dervraging door de voorzitter over zijn 
militaire toestand. 

4 October 1948. 451 

66. - Oonolusies van belclaa{!de. -Be
sp1·elcing van fle dntagwijflte van de wets
bepalinaen die tot grondslag flienen van 
fle betichtin{f.- Inroepin{! van ove1·macht. 
,- Oonclnsie•s niet beantwoord. - Ve1·oot·
flelin.g niet [Jemotivee·rfl. - Is· niet gemo
tiveerd, het vonnis van veroordeling dat 
de conclusies niet beantwoordt, waarin 
beklaagde de draagwijdte besprak van de 
wetsbepalingen die tot grondslag liggen 
van de betichting en overmacht inriep. 

4 October 1948. 456 

67. - Belclaagfle flie het bestaan in
roept van twee 01n8t(tn.di{!heflen die, ellc, 
zijn sch7tlfl ~titsluiten. - F onnis van ve1·c 
oonlelin.{! (lat slechts een van (leze 011t-
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stancUgheflen beoonleelt. - vonnis n:iet 
ge-motivee·rfl. - Wanneer beklaagde, in re
gelmatige conclusies, tw:e·e omstandighe
den inroept, waarvan ieder, naar zijn be
wering, zijn schuld uitsluit, is het vonnis 
van veroordeling, dat slechts een van die 
omstandigheden beoordeelt, niet gemoti
veerd. (Grondw., art. 97.) 

4 :October 1948. 458 

68. - Gonclttsies. - Belclctctgcle z·ich e~· 
toe betJCi"lcend te betwisten cla.t hij de fei
ten vcm de betichtin.g uetJleegfl heeft. -
Vo!MliS oesUsserpfle dat belclaagfle fleze fei
ten gepleegfl heeft. - Vonnis gemotiveenl. 
- Wanneer beklaagde, in regelmatige con
clusies, zich er toe beperkt te betwisten 
dat hij de feiten van de betichting ge
pleegd heeft, is het vonnis, dat beslist dat 
beklaagde deze feiten. gepleegd heeft, wet
telijk gemotiveerd. 

4 October 1948. 459 

69. - B'ltrgerUjke vonlering. - Be
lclaagfle in condnsies bewerenfle dat er 
~-eden is tot venleling vwn de bm·gerlijlce 
1Je~·antwoonlelijlcheicl tnssen hern en het 
slachtojfm'. - Bewering gestemul op een 
beweenle font door het slcwhtoffe~- begaan. 
- Vonn<is flnt zich er toe bepe~·lct te lJe
sUssen debt er geen ·reflen tot verdeling 
van de ve1·antwoordelijkhe·ifl bestaat. -
Gonclttsies niet beantwoonl. - Beant
woordt de conclusies niet, waarbij be
klaagde beweert dat er reden is tot verde
ling van de burgerlijke verantwoordelijk
heid tussen hem en het slachtoffer van 
het ongeval, om reclen dat ·dit laatste een 
bepaalcle font begaan had, het vonnis dat 
zich er toe beperkt te beslissen dat er 
geen reden is tot dergelijke verdeling. 

4 October 1948. 459 

70. - An·est verlcla~·end fla..t een. enlcel 
van de twee floo~- de ee~·ste reehter· wee·r
homlen misflaclen bewezen is. - Uitge
spr·olcen straf niettemin billijlc. - Geen 
tegenst·rijcligheifl. - Bevat geen tegen
strijdigheid, het arrest van het militair 
gerechtshof beslissende, enerzijds, dat 
slechts een van de twee door de eerste 
rechter weerhouden misdaden bewezen is 
en, anderzijds, dat .de uitgesproken straf 
billijk is. 

4 October 19c!S. 464 

71. - Arrest de verlcla~·in,q van een ue
t'ltige als op~·echt aannernende. - Niette
ml'n vaststellende dat de vm·lclwring ve·r
lceeHl is. - Geen tegenst~·ijcUghe·ill. -
Spreekt zich zelf niet tegen, het arrest 
dat de verklaring van een getuige als op
recht, weze als ter goede trouw afgelegd, 
aanneemt, hoewel deze verklaring ver
keerd is. 

4 October 1948. 467 

721. - BttrgerUjlce vordering. · Oon-
el·tts·ies. - Niet · passenll antwoonl. - A~·
,·est niet gemotiveenl. - Is. niet wettelijk 
gemotiveerd, de beslissing die veroorde
ling inhoudt van beklaagde jegens de bur
gerlijke partij, zonder op de regelmatige 
conclusies van beklaagde een passend ant
woord te geven. 

4 October 1948. 46S: 

73. - A·r·rest 'l'a.ststellen.de dat belclaa.g
rle lcwcuulwilUg gehanrlelcl heeft. - vast
stellin.g insl!n-itencle da.t hij we'tens en wil
lens gehwnclelcl heeft. - Ret arrest dat 
vaststelt dat beldaagde kwaadwillig ge
handeld heeft stelt daarcloor vast dat hij. 
wetens en willens gehancleld heeft. 

11 October HJ48. 483 

74. - TT ei·oordeling wegenB wedet·s1Jan
nigh6'icl en bedre·iyingen cloor geba~·e1l·. -
V aststellingen. cUe ze 1·echt1Jaardigen. -
JI.!Iotiveert wettelijk de veroordeling we
gens wedersvannigheid en beclreigingeu 
dom; gebaren, het arrest clat er op wijst 
dat beklaagde niet omniddellijk is inge
gaan op het uitdrukkelijk bevel van de 
rijkswachters de hanclen omhoog te ste
ken en het geladen pistool, waarvan hij 
drager was, voort in de hand heeft gehou
den, ten einde door cleze dreigende hou
cling zijn vlucht te verzekeren. (Strafwet
boek, artt. 269 en 32!l.) 

18 October 1948. 497 

7!5. - 01Jl-ichting. - Gmwl~tsies bewe
renrle llat de Muegeven fondsen de prijs 
van een ve~·koo•p tt1.trnaalcten. - A~-rest 
vaststellende flat cle afgifte van de fond
sen slechts vemorzaakt werd dom· het ue
b·rttilc vrML vnlse hoeda.nigheden. - Gonclu
sies beantwoonl. - Beantwoordt de con
clusHln, die, om de betichting van oplich
ting te betwisten, beweerden dat de afge
geven fondsen cle prijs van een verkoop 
uitmaakten, het arrest dat vaststelt dat 
de afgifte van de fondsen alleen veroor
zaakt werd door het gebruik van valse 
hoedanigheclen. (Strafwetb., art. 496.) 

18 October 1948. 498 

76. - An·est er op wijzencle llat een
zelflle feU zelce1·e misdri.iven ttitmaalct en 
da.t onde1·scheiclen feiten ancle1·e misd~·ij
ven tbitmnlcen. - Geen teuenstrijcligheirl. 
- Bevat geen tegenstrijdigheid, het ar
rest clat vaststelt dat eenzelfde feit zekere· 
misdrijven uitmaakt, terwijl onderschei
den feiten andere misdrijven uitmaken. 

25 October 1948. 514 

77. - B·ttt·ge1"lijlce 1;orlle1'ing. - Gon
eltts·ies clie de ontvankelijlcheid van de 
lJttrge·rUjlce vordet·ing betwisten. - An·est 
dnt cle vot-clering inwaligt zonde1· de eon
clnsies te beantwoorden. - Arr·est niet 
gemotiveenl. - Is niet gemotiveerd, het 
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.arr~st dat. de vordering van een burger
lijke partij inwilligt zonder de door be
klaagde tegen de ontvankelijkheid van 
deze vordering opgeworpen exceptie te be
antwoorden. 

25 October 19cbS. 514 

78. - Bm·gerlijlce vonlet·ing. Oon-
cl·ztsiRs afleiclencle wit bepac~lcle elementen 
flat tJa.rt·ijen een contnwt van schacleve·r
zelcerhtg besloten haclclen.. - At'i·est zich 
m· toe beperlcencl te zeggen. clat het geen 
dergelijlc con.tt·act betrett. - ArTest niet 
rJenwti·veer·cl. - Wanneer een partij, in 
regelmatige conclusies, uit elementen die 
zij nauwkeurig opgeeft, afleidt dat het ge
sloten contract een contract is van schade
verzekering, is het arrest niet gemoti
veerd dat zich er toe beperkt te zeggen 
~lat het geeu dergelijk contract betreft. 

25 October 1948. 519 

79. - Tegenst'l'ijclige ·reclenen. - Be
.slissing n.iet gemotiveer·cl. - Is niet gemo
tiveerd, wegens tegenstrijcligheid van zijn 
reclenen, het vonnis dat verklaart, ener
·zijds, dat misdrijven samenhangend zijn 
en, anderzijds, dat een goecle rechtsbecle
ling niet vereist dat deze misdrijven tege
lijkertijd door hetzelfde rechtscollege 
zouden berecht worden. (Grondw., arti
kel 97.) 

8 November 1948. 538 

80. - APrest van ve·roor·fleling cla.t een 
.emceptie van onbevoegclllft}icl niet beant
woo1·clt. - At·rest niet gemotiveer·d. - Is 
niet gemotiveerd, het arrest van veroorde
ling dat een door beklaagde in regelma
tige conclusies voorgestelde exceptie van 
onbevoegdheid niet beantwoordt. (Grand
wet, art. 97.) 

8 November 1948. 539 

81. - Vonnis vcttt veroorcleling clat een 
ver·weermiclclel niet becmtwoonlt. - Von
nis n.iet gemotiveercl. - Is niet gemoti
veerd, het vonnis dat beklaagde schuldig 
er aan verklaart een bouwwerk te hebben 
opgetrokken in strijd met de voorwaarden 
van de akte van bouwvergunning, zonder 
de conclusies te beantwoorden van be
klaagde, bewerende dat het ten laste ge
legde feit, daar het van na de voltooiing 
van de bouw dagtekencle, niet strafbaar 
was. (Gronclw., art. 97.) 

8 November 1948. 539 

821. - Beslissinrf van ver·oonleUng. -
In cle clagvacwcUng becloelcle betichting be
wezen verlclcinnl. - Reclenen clie, orn de 
concl·ns·ies vcm cle venlecliging te · beant
woorclen., op zelcere feiten wijzen 1lie een 
a.nclere betichtin,q zou1len lctmnen 1t·itma
lcen. - Geen tegenstr·-tjrligheicl va.n r·ecle
nen. - Er bestaat geen tegenstrijdigheid 
van redenen wanneer de beslissing van 

veroordeling, na de in de dagvaarding be
doelde betichting bewezen te hebben ver
klaarcl, om de conclusies van de verdedi
ging te beantwoorden op zekere feiten 
wijst die een andere betichting zouden 
kunnen uitmaken. 

15 November 1948. 551 

83. - Geen antwoorcl op een vet·weer
miclclel voorgestelcl in r·egelmatige conclu
sies floor cle btwgerlijlc ver·an.twoorclelijlce 
par·f'ij. - AtTest niet gernotiveercl. - Is 
niet gemotiveerd, het arrest van het mili
tair gerechtshof dat de vader van een be
klaagde veroordeelt als burgerlijk verant
woordelijk voor de daden van zijn min
derjarige zoon die bij hem inwoont, zon
der de conclusies te beantwoorden, die 
deze verantwoordelijkheid betwisten om 
reclen dat het misdrijf gepleegd werd wan
neer beklaagde zich OI!-_der het toezicht be
vond van een onderwiJSinstelling. (Grond
wet, art. 97.) 

15 November 1948. 553 

84. - F aststelz.ing vnn het rnisclr~ijf in 
(le wettelijke bewoonlingen. - Geen con. 
cl7~s·ies. - TTnststelling vwn het niet-be
stnan van cle ao01· nr·UJGel71 van het Stmt
wetboek voo1·ziene groncl van rechtva,arcli
gin.g. - Bet arrest dat, in de bewoordin
gen van de wet, beklaagde schuldig ver
klaart aan een wanbedrijf, beslist stil
zwijgend dat er geen grond van recht
vaardiging in zijn voordeel bestaat, onder 
meer de grorid ,van rechtvaardiging voor
zien bij artikel 71 van het Strafwetboek; 
bij gebrek aan conclusies over dat punt, · 
is de rechter niet gehouden zich desbe
treffencl meer breedvoerig uit te laten. 

22 November 1948. 579 

85. - Btwgerlijlce vot·cledng. - Oon
clusi,cs cle r·egelrnat·ighe,icl van het instellen 
van rle bm·ge~rlij lee vonlC''I'ing betwistencl. 
- An·est zioh er toe 1Jepe·r7cencl vast te 
stellen clat cle vonlering door· cle erfgena
men va.n ae bttrger·lijlce partij regelmMig 
her·n·o:nwn ,wenl. - Gebr-ek aa11 r·eclenen. 
- Is niet wettelijk gemotiveerd, het ar
rest, dat, dan wanneer beklaagde betwistte 
dat de burgerlijke partij zich gelclig ge
steld had, zich er toe beperkt vast te stel
len dat, deze partij overleden zijnde, de 
vordering regelmatig door haar erfgena
men hernomen wercl. (Grondw., art. 97.) 

29 November 1948. 600 

8·6. ~ FeiteUjlce beoonleling. - Geen 
concltts·ies. - Geen verplichting voor· cle 
r·echte,J' cle elernenten ann te cl1ticlen tvaar·
op hij. aeze beoor·cleling steunt. - De rech
ter over de grond, die een feitelijke beoor
deling doet, is, bij ontstentenis van con
clusies over dit punt, niet gehouclen de 
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elementen aan te duiden waarop hij zijn 
beslissing steunt. 

13 December 1948. 622 

87.- Vet·oorclel-ing wegens gebntilc ·van 
een vals get·wigschrift. - ilt'Test clat het 
bestaan niet vasts{elt van beclr·ieglijlc op
zet of oogmerlc orn te schaclen. - V e·roor
cleling niet wettelijk; gemotiveenl. - Is 
niet gemotiveerd uaar de eis van arti
kel 917 van de Grondwet, het arrest van 
veroordeling wegens gebruik van een vals 
getuigschrift gestraft bij artikel 207 van 
het Strafwetboek, dat niet vaststelt dat 
beklaagde gehandeld heeft met beclrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden. 

13 December 1948. 628 

88. - Terbesch'ilclc-ingstelling van de 
rege'l"inu van de TeC'idivisten en gewoonte
misdadiget·s. - V eroorcleling uitgespro
lcen zonder vaststelling van de cloor· de 
wet vm·eiste voonvnanlen. - Niet gernoti
veenle veroonleling. - De terbeschik
kingstelling van de regering van een reci
divist of van een gewoonte-misdadiger is 
niet met redenen omkleecl wanneer het ar
rest het bestaan niet vaststelt van de· 
voorwaarden die deze veroordeling moge
lijk of verplichtend maken. (Wet van 
9 April 1930, artt. 24 tot 26; Grondw., ar
tikel 97.) 

13 December 1948. 632 

89. - M·isdaclett en wanbecl·rijven. tegen 
de uitwenfl·ige veUigheid van cle Staat. -
Toelcenning (tan de Schatlcist van cle winst 
ontstaa;n uit de beclt"'ljvighei(l van de schltl
dige. - Scluttting ·van. deze w·inst. - Is 
wettEilijk gemotiveerd, het arrest van het 
militair gerechtshof dat, bij ontstentenis 
van conclusies, em cequ.o et bono de som 
bepaalt cUe het eigendom van de Schat
kist wordt verklaard ·als het beclrag uit
makende van de waarde van de winst ont
staan uit de beclrijvigheid van de schul
dige. (Strafwetb., art. 123ter.) 

20 December 1948. 647 

90. - Hwrget·Ujlce vo'l'clering. - Be
staa~ en bedt·ag van de schade. - Oot·za
lcelijlc verband tussen. het rn·iscldjf en de 
schacle. - Geen conclusies. - An·est be
slissende (lat (le eerste r·echter· een. bill-ijlce 
schatting gecla(m heeft· van de cloo·r de 
han(leUngen vnn belclnagde aan de bwrger
lijke pnrtij veroon·nalcte schacle. - Be
slissing wetteUjlc gemotiveenl. - Is vol
doemle gemotiveerd, wat het ·bestaan en 
het bedrag betreft van de door de burger
lijke partij ondergane schacle en wat het 
oorzakelijk verbancl betreft tussen het 
misdrijf en de schade, het arrest dat, bij 
ontstentenis van conclusies beslist dat de 
eerste rechter een blllijke. schatting ge
daan heeft van de schade door cle hande-

lingen van beklaagde veroorzaakt aan de 
burgerlijke 'partij. 

20 December 1948. 647 

91. - An·est va'lh ve·roorcleling er· op 
tvijzende, enerzijds, dat het slachtotfer
van een verlcee'l'sonueval een onvoorzich
tigheid begawn heeft, en, anclerzijds, flat 
deze onvoorzichtigheicl door· beklaagde leon 
voorzien r,oorden. - Geen tegenstr-ijdig
he·id. - BesUssing wettel!ijlG met reclenen 
ornlcleed. - Is vrij van tegenstrijcligheid 
en wettelijk met redenen omkleed, het ar
rest dat de clader van een verkeersongeval 
veroordeelt door vast te stellen, enerzijds, 
dat het slachtoffer een fout begaan heeft 
door onvoorzichtig cle rijweg op te gaan, 
en, anclerzijcls, clat beklaagde de mogelijk
hei{1 moest voorzien van een onvoorzich
tigheicl, welke, door de rijweg over te ste
ken, een der reizigers zou begaan die een 
tram afwachtten welke op llet punt was 
stil te houclen. 

20 December 1948. 649 

92,. - B·tt'l'ge'l'lijke vo·rder·ing. -' Oon
clttsies van belclnagcle waarbij cle door· cle 
b·ur·gerlijlce par·Hj bewee-rde schnrle worclt 
bet wist. - An·est flat vaststelt dat het 
rnisclr·ijf aan !leze par·t·ij een schade be
roklcencl heett clie met de toegekencle scha
devergoedin_q ove·reenlcomt. - Beslis,sing 
wettelijlc met r·eclenen orn7clee£l. - Beant
woorclt op vassende wijze cle conclusies 
van beklaagde, die betwisten dat het mis
drijf aan cle burgerlijke partij schade .zou 
berokkend hebben, en motiveert wettelijk 
de veroorcleling van beklaagde tot schacle
vergoeding, het arrest clat vaststelt dat 
het misdrijf aan. deze partij een schacle 
)leeft berokkend die met cle toegekende 
schaclevergoeding overeenkomt. 

20 December 1948. 653 

HOOJPDSTUK IV. 

IN ZAl{]cN VAN RECHTSTREEKSE RELASTINGEN. 

93. -AT-rest een aanspraMc va.n cle be
last-ingplichtige 'IJerwerpende. - Reclenen 
(lie aan het H of n:iet toela.ten rw te gaan 
of een op de aanspr·aak van cle belast'ing
plichtige gegeven antwoor·d deze beant
woonlt. - Is niet gemotiveercl, het in za
ken van rechtstreekse belastingen geveld 
arrest, dat een aanspraak van de belas
tingplichtige 1verwerpt in bewoordingen, 
cUe aan het Hof niet toelaten na te gaan, 
of het op de aanspraak van de belasting-

. plichtige gegeven antwoord . deze beant
woonlt. (Grondw., art. 97. l 

5 Januari 1948. 12 

94:. - Oonclltsies waa-rbij het beheer 
a.lcte er van v·rang.t cla .. t het ontlastin g ver·
leent van een dee/. vart de aan.slag. ~ Ar
·re.~t dat dit deel va.n cle aanslag niet ver·-



REDENEN VAN DE VONNISSEN.EN ARRESTEN. 767 

n.ietigt en deze conolus·ies niet beant
woordt. - Arrest niet gemotiveercl. - Is 
niet wettelijk gemotiveerd, )J.et arrest dat, 
wanneer llet belleer akte er van vroeg dat 
het outlasting verleende voor een deel van 
de aanslag, dit deel van de aanslag niet 
vernietigt en voor het geheel het verhaal 
van de belastingplichtige verwerpt zonder 
deze conclusies te beantwoorden. 

27 Januari 1948. 56 

9:5. - ilftrelclC'ing van de 1·eecls aange
slagen netto-inlwmsten ten einde d~tbbele 
aanslag vwn een zelfde inlcomen in hoofde 
van een zelfde belastingplichUge te ve1·
rnijden. - Beslissing het bedrag van d·ie 
inlcomsten att1·elcJcende 'Pan de ttitgelceer
de div·idenden zonder voo1·at vast te stel
len dat de niet uitgelceerde inlcomsten on
voldoende wa1·en om die attrelclcing te on" 
dergaan. - Beslissing niet gemotiveenl. 
- Is niet wettelijk gemotiveerd, de beslis
sing die van de uitgekeerde dividenden 
het bedrag van de reeds aangeslagen netto
inkomsten aftrekt, zonder vooraf vast te 
stellen dat die inkomsten niet van de niet
uitgekeerde inkomsten konden afgetrok
ken worden wegens de ontoereikendheid 
van deze laatste. (Grondw., art. 97; sa
mengeschakelde wetten, art. 52, § 6.) 

11 Mei 1948. 275 

9•6. - Arrest dat zich e1· toe beperlct 
een wetsbepaling te verlclaren zoncle1· op 
een feitelijlc element te wijzen da.t met clie 
inte1·pretatie lean wonlen in overeenstem
ming geb1·aoht. - A1-rest niet wettelijlc 
gemotiveerd. - Is niet wettelijk gemoti
veerd, het arrest dat er zich toe beperkt 
een bepaling van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen te verklaren, zonder op een feitelijk 
element te wijzen dat met die interpreta
tie in overeenstemming zou kunnen ge
bracht worden. (Grondw., art. 97.) 

15 Juni 1948. :334 

97. - Att1·eli;lcing van de r·eecls belnste 
netto-inlwmsten om de dttbbele nnnslng te 
ve·rmijden va1b een zelfde inlcomen i1t 
hoofde vart een zelfde belasUngplichtige. 
- Arrest da.t het beclTng van die inlcom
sten aftrelct vnn cle ~titgelcem·de dividen
den zonder vooraf vast te stellen dat de 
gerese1·veerde inlcomsten onvoldoende wa
ren om die aft·relclcing toe te laten. - Ar
rest niet wettelijlc gemotiveerd. - Is niet 
wettelijk gemotiveerd, het arrest dat uit
gekeerde dividenden aftrekt van het be
drag van de reeds belaste netto-inkom
sten, zonder vooraf vast te stellen dat die 
inkomsten niet konden afgetrokken wor
den van de gereserveerde inkonisten we
gens de ontoereikendheid van deze laatste. 
(Grondw., art. 97; samengeschakelde wet
ten, art. 52, § 6.) 

15 J uni 1948. 334 

98. - Belastingplioht'ige e1· toe beslui
tende dat de minderwnarden op buiten-. 
landse deviez(;Jn of in vreemde munten lui
clende schuldvorderingen zottden wm·den 
afgekolclcen van de in de bedr·ijfsbelasting 
belnstbct1re beclrijfswinsten. - Arrest dat 
zioh e1· vart ontho~tdt dit middel te beant
woo·rden. - Gebrelc ctct1b redenen. - Is 
niet wettelijk gemotiveerd, het arrest dat 
het verhaal, door de belastingplichtige 
ingesteld tegen zijn aanslag in de bedrijfs
belasting, ongegrond verklaart, zonder het 
mi:ddel te beantwoorden hieruit getrokken 
dat de minderwaarden op buitenlandse 
deviezen of in vreemde munten luidende 
schuldvorderingen in mindering moeten 
komen van de bedrijfswinsten. (Grond
wet, art. 97; wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld op 
12 September 1936, art. 27, § 1, al. 2.) 

28 September 1948. 438 

9'9. - Belasting op de bed1"ijfsinlcom
sten. - BeslisS'in·u die ttit de enlcele vast
stell'ing, dat een son~ de prijs tt'itmaalct 
van de ovenkacht vnn. een uitvindings
ocM·ooi, afieiclt dat zij n·iet onde1·wm·pen 
i.s nan de belnst-ing op cle bed1·ijfsinlcom
sten. - Beslissing niet wettelijlc gemoti
vee·rd. - Is niet wettelijk gemotiveerd, 
het arrest dat afleidt uit de enkele vast. 
stelling, dat een som de pTijs van de over
dracht van een uitvindingsoctrooi ,uit
maakt, dat deze som niet onderworpen is 
aan de belasting op de bedrijfsinkomsten. 
(Grondw., art. 97.) 

5 October 1948. 472 

100. - AttreklC'ing vnn de 1·eeds annge
slagen netto-inlcomsten ten einde dubbele 
aanslag van eenzelfde ·inlcomen in hoofde 
vnn eeM:elfde belnstinmiUchtige te vermi.i
den. - Arrest clat zich e·r toe bepe1·1ct een 
wetsbepaling te inte1·p·retm·en zonde1· op 
een feitelijlc element te wijzen dat in 
overeenstem1ning met cleze intertJretntie 
lean gebracht worden.. - Arrest niet wet
telijlc gemo·tiveer-d. - Is niet wettelijk 
gemotiveerd, het arrest dat, beslissende 
dat het bedrag van reeds aangeslagen 
netto-inkomsten moet afgetrokken worden 
van de uitgekeerde dividenden, zonder 
vooraf vast te stellen dat deze inkomsten 
niet van .de gereserveerde inkomsten kon
den afgetrokken worden wegens de ontoe
reikendheid van deze laatste, zich er toe 
beperkt artikel 52, § 6, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen te interpreteren, zonder 
op een feitelijk element te wijzen dat met 
deze interpretatie in overeenstemming 
kan gebracht worden. (Grondw., art. 97; 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld de 31 Juli 1943, ar
tikel 52, § 6.) 

5 October 1948. 473 
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101. Arrest de vrijstelling van 
grondbela.sting aannernende voo1· een on-
1·oerend uoed bestemd voo1· liefdc~cligheids
werlwn. - Geen. va.ststelling elM het gaat 
om ·we1·Jcen an.alogie ve1·tonend rnet cle in-
1'ioht'inu van lwspitalen, gods/mizen, lcli
nieken of clispensc~rict. - BesUssinu niet 
wettelijk gernot'iveenl. - Is niet wettelijk 
gemotiveerd, het arrest dat de vrijstelling 
van de gronclbelasting aanneemt voor een 
onroerencl goecl, door vast te stellen dat 
het noodzakelijk is om de doeleinden te 
bereiken die een vereniging zonder winst
gevend doel zich gestekl heeft, deze doel
einden liefdadigheidswerken zijnde, zon
der vast te stellen dat het om werken 
gaat die analogie vertonen met de inrich
ting van hospitalen, godshuizen, klinieken 
of clispensaria. (Grondw., art. 97.) 

19 October 1948. 498 
102,. - Redenen in tegenst1·ijcligheid 

met het besohilclcend gedeelte. - BesUs
sinu n•iet wetteUjlc, ue·rnot'iveenl. - Is niet 
wettelijk gemotiveercl, de beslissing waar
van de beweegredenen strijflig zijn met 
het beschikkencl gede~lte. (Grondw., arti
kel 97.) 

19 October 1948. 500 

103. - Att·rekldng van de reecls cwn
geslagen netto-in.ko1nsten., ten eincle d~tb
bele aansla.g vctn eenzelfde inlcornen in 
hoojcle van eenzelfde belasti.ngplichtige te 
1Je·rmijden. - BeslisSing die het bedmg 
van die inlcomsten a.[t1·elct van de ~titge
Jceenle dividenclen zonde1· •pooraf vast te 
8tellen rlat de gerese·rvem·de inkomsten 
.onvolc~oencle wa1·en om die c~ttrekking toe 
te laten. - Beslissing ntiet wetteUjlc, uemo
t'iveenl. - Is niet wettelijk gemotiveerd, 
de beslissing die van de uitgekeerde divi
denden het bedrag van de reeds aangesla
gen netto-inkomsten aftrekt, zonder voor
af vast te stellen dat die inkomsten niet 
van de gereserveerde inkomsten konclen 
afgetrokken worden wegens de ontoerei
kenclheid van deze laatste. (Grondw., ar
tikel 97; wetten betreffencle de inkomsten
belastingen, samengeschakeld cle 31 Juli 
1943, art. 52, § 6.) 

9 November 1948. 542 

104. - l'c~ststellinu dctt de do6r een 
ve·reniginu zonder win&tgevencl cloel ve?·
wezenlijlcte bctten ttit ve1TiahUngen met 
hcwulelsknralcte?' voort·vloeien. - l'aststel
Ung da.t z·ij niet de vntcht ~titnwken van 
een ·t~it winstbejag ·uitgeoetencle beroeps
bed·rijv·iglwicl. - TegenstrijcUghe·id van 
1·eclenen d·ie met een ontstentenis van 
1·eclenen geUjlcstant. - Is met tegenstrij
digheicl behept en, bijgevolg, niet wette
lijk gemotiveercl, het arrest dat vaststelt, 
enerzijds, dat de door een vereniging zon
der winstgevencl doel verwezenlijkte baten 
uit verrichtingen met handelskarakter 
voortvloeien en, anclerzijds, dat deze ba-

ten de vrucht niet uitmaken van een nit 
winstbejag uitgeoefencle beroepsbeclrijvig
heicl. (Gronclw., art. 97.) 

9 November 1948. 543 

105. - BesUssinu cle belasting niet tot 
het cl?'iecz.tr.bbel te vet·hogen op het niet 
a,c~·ngegeven deel van cle inlcDTnsten.. - In
roeping vcmt cle rr omsta.ncligheden. van de 
zaa.Jc ll. - Niet gemoUveenle besUssing. ~ 
Is niet wettelijk gemotiveerd, het arrest 
dat zich er toe beperkt, om te beslissen 
dat er geen reclen is om de op het niet 
aangegeven deel van de inkomsten ver
schuldigde belastingen tot het drieclubbel 
te verhogen, « de omstancligheden van cle 
zaak ll in te roepen. (Grondw., art .. 97; 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen, art. 57.) 

14 December 1948. 636 

106. - Yrijstelling van cle g1·onclbelas
ting voorzien. bi.i art'ilcel 4, § 3, van de 
samengeschaicelcle wetten.. - Onroe1·end 
goed onTeahtstTeeks bestemcl voo1· de uit
oeten;ing van een 01Jenbcwe et·edien.st. -
1tVoonhttis van cle clontinee. - l' nststelling 
dat cle aanwezighe·icl va1t de rZominee in 
flit hwis noclig is. - l'aststeUing dat in
dian de aontinee elders wooncle, cle ve?·eni
gin.g, eigena~·es va.n cle tempel, haaT zen
cling i;n de tempel zo·tt lcttnnen. ve?·mtnen. 
- TegenskijcUge reclenen. - Beslissing 
niet wettelijlc met 1·edenen. omlcleed. - Is 
op stegenstrijdige vaststellingen gesteuncl 
en dus niet wettelijk met redenen omkleecl, 
het arrest dat het lokaal, hetwelk tot wo
ning client voor de dominee, vrijstelt als 
nodig voor de uitoefening van de openbare 
eredienst, door vast te stellen, enerzijds, 
dat de aanwezigheid van de dominee in de 
pastorie noclig is voor de dienst van de 
tempel en, anderzijcls, dat indien de do
minee op een ander plaats woonde, het 
voor de vereniging, eigenares van de tem
pel, mogelijk zou zijn, haar zending in de 
tempel te vervullen. (Grondw.; art. 97; 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 4, § 3.) 

22 December 1948. 658 

HOOFDSTUK V. 

IN ZAKEN YAN EPURATIE. 

107. - An·est flat een. tijclelijlce ve1·
vallenvm·7clwring van de 1·echten in cle 
plants stelt vcm een levenslnnge veTvallen
ve1·Tcla1'ing.- Ontstentenis van concl~tsies. 
- Geen verplichtinu cle redenen vcwt cle 
d·um· van cle uitgesp1·olcen vervallenver
kla;r·ing ann te cl~tiden. - Het arrest dat 
een tijdelijke vervallenverklaring van cle 
rechten opgesomcl bij artikel123semies van 
het Strafwetboek, in de plaats stelt van 
de levenslltnge vervallenverklaring, moet, 
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bij ontstentenis van conclusies over dit 
punt, de redenen niet aanduiden, die de 
rechter ertoe gebracht hebben, de duur 
van de uitgesproken vervallenverklaring 
vast te stellen. (Wet van 14 Juni 1948.) 

29 November 1948. 595 

REGELING VAN R.ECHTSGEBIED. 
1. - Str·atzaken. - Besohilclcing van 

verwi,izing n£bar de oorreotionele r·eaht
banlc. - Verlcnoohte rnisdaden en wanbe
dT'ijven. - Ve·rzaohtende ornstandigheden 
n·iet aangedttid met betrekk;ing tot de rnis
daden. - BesUssing van onbevoegdheid. 
- V ern·ietiging van de besohilclcing en 
verwijzing nctar een onderzoelcsger·eaht. -
Wanneer de raadkamer personen, die van 
verknochte misdaden en wanbedrijven be
ticht worden, naar de correctionele recht
bank verwezen heeft, en de rechtsmacht 
van WlJZen zich onbevoegd verklaard 
heeft om reden dat de beschikking de ver
zachtende omstandigheden met betrekking 
tot de misdaden niet aanduidt, vernietigt 
het Hof, het rechtsgebied regelend, de 
beschikking van de raadkamer en ver
wijst het de zaak naar een onderzoeksge
recht (in 't onderhavige geval naar de
zelfcle raadkamer, anders samengesteld. 

1 :M:aart 1948. 115 

2. - Btratzalcen. - P·ttblielce vordering 
vervallen door het ove1'lijden van be
lclaagde. - Geen g·rond tot r·egeling van 
r·echtsgebied. - Er is geen grond tot re
geling van rechtsgebied, wanneer de pu
blieke vordering vervalle'i:t is door het 
overlijden van beklaagde. 

1 Maart 1948. 115 

3. - Stratzalcen. - Beschilclcin,q van 
de r·aadlcamer· belclaagde verwijzend naa·r 
de oorreotionele r·eohtbanlc onder· betioh
ting van een wanbedr-ijt. - An·est van 
onbevoegdheid van het hot van beroep, 
daar het teit een rnisdaad ttitrnaalct. -
Regeling van r-echtsgebied. - Er is aan
leiding tot regeling van rechtsgebied wan
neer de raadkamer beklaagde onder betich
ting van een door haar als wanbedrijf 
gequalificeerd feit naar de correctionele 
rechtbank verwezen heeft, en het hof van 
beroep zich daarna onbevoegd verklaart 
om reden dat dit feit een misdaad uit
maakt. 

5 April 1948. 197 

4. - Stratzalcen. - Besohilclcing van de 
r·aadlcamm· de belclctagden wegens jaoht
misdrijven naar ae oorTeotionele r·eaht
banlc verwijzende. - Vonnis van onbe
voegdheid daarop gestettncl dat een van de 
beklaagden het feit zou gepleegd hebben 
in de ttitoetening van zoijn becliening van 
beedigd jaohtwaohter·. - Beklaagcle cUe 

VERBR., 19-!8. - 4!) 

sehijnt gehandeld te hebben in cle uit
oetening van zijn bediening van ojfioier 
van gereohtelijlce politic. - Samenhanu 
tussen cle teiten ten laste yelegd van de 
veTsohe·idene belclaayden. - Vernietiging 
van de besohilclcing en ·verwijzinu naar 
de procurettr--gener-aal. - Wanneer de 
raadkamer de beklaagden naar de correc
tionele rechtbank verwezen heeft wegens 
jachtmisdrijven en de correctionele recht
bank zich onbevoegd heeft verklaard om
dat een van de beklaagden, beedigd 
jachtwachter, het feit in de uitoefening 
van zijn bediening van officier van 
gerechtelijke politie zou gepleegd hebben, 
vernietigt het Hof de beschikking van 
de raadkamer en verwijst het de zaak 
naar de procureur-generaal bij het 
hof van beroep, indien deze beklaagde 
schijnt te hebben gehandeld in de 
uitoefening van ZIJn bediening van 
officier van gerechtelijke politie en dat 
de feiten ten laste gelegd van de verschei
dene bekaagden samenhangend zijn. 
(Wetb. van strafv., art. 483.) 

13 April 1948. 208 

5. -· Str-atzalcen. - Besohilclcing van 
de raadlcamer· belciaaude verwijzende naar 
cle coTrectionele r·echtbanlc weyens wanbe
flTijt. - Vonnis van onbevoegclheid ra
tione loci. - Reueling van r·eohtsgebied. 
- Verwijzing naar- de r·aadlcarneT van de 
bevoegde •rechtbanlc. - Er is reden tot 
regeling van rechtsg·ebied, wanneer, de 
raadkamer degene die van wanbedrijf 
beticht wordt naar de correctionele recht
bank verwezen hebbende, deze laatste zich 
r·atione loci onbevoegd verklaart. De 
zaak wordt naar de raadkamer van de 
bevoegde rechtbank verwezen. 

3 Mei 1948. 249 

6. - GesoMl t·ussen een besohilclciny 
die een wanbedr·ijt naUT de politier·eoht
banlc verwijst en een vonnis van de poli
tier·eohtb.anlc die zioh onbevoegd ver-
lclanrt. - Onbevoegdheid hierop gestettncl 
dat het aan de politier-eohtbanlc onder
wor·pen miscl·rijf samenhanuend is met een 
wanbedr·ijt dnt b·ij de oorreotionele r·eoht
banlc nnnhnnyig is. - Onder·zoelc dat do01· 
het Hot gedann w01·dt. - Vonnis van on
bevoegdhe·id geyrond. - Vernietiginu van 
de beschilclc·ing. - PeTlcen. - Om het 
rechtsgebied te regelen, wanneer de poli
tierechter, in kennis gesteld met een ge
contraventionaliseerd wanbedrijf, zich 
onbevo'egd heeft verklaard om reclen dat 
dit misdrijf samenhangend is met een 
wanbedrijf dat bij de correctionele recht
bank in eerste aanleg aanhangig is gaat 
het Hof na of de correctionele l'echtbank 
regelmatig met dit laatste wanbedrijf in 
kennis is gesteld en of de feiten samen
llangencl schijnen te zijn ; in bevestigend 
geval vernietigt het de beschikking van 
de raadkamer, met uitzondering echter 



770 REGISTRATIE. 

van het beschikkend gedeelte dat aan het 
wanbedrijf het karakter van overtreding 
heeft toegekend, en verwijst het de zaak 
naar de correctionele rechtbank, bij welke 
een van de wanbedrijven reeds aanhangig 
is, opdat cleze over het geheel van de ver
volgingen uitspraak zou doen. 

14 Juni 1948. 333 

7. - Str(£jzalcen. ~ BeschUciC'ing van 
verwijz·ing nanr de co·rrectionele ?"echt
banlc. - Vonnis van onbevoegdheid, be
lclaa,qde oncle·rho1"ig z·ijncle aan het mUi
tni-r ge·recht. - Vernietiging van de be
sch·iklcin.q en ve1·wijzing nawr de k?·ijgs
a·ttditC'ltr. - Wanneer een beschikking van 
de raadkamer een beklaagde naar de cor
rectionele rechtbank verwezen heeft en 
die reclltbank zich onbevoegd heeft ver
klaard omdat beklaagde onderhorig was 
aan het militair gerecht, indien beicle be
slissing kracht van gewijsde verkregen 
hebben en inclien blijkt dat op de datum 
van de feiten beklaagde onderhorig was 
aan llet militair gerecht, vernietigt het 
Hof, bij regeling van rechtsgebie!i, de be
schikking van de raadkamer en verwijst 
het de zaak naar de krijgsauditeur. 

28 Juni 1948. 352 

8. - Regelmatige beschikk'ing tgt ver
wijzing naa1r cle polit-ierechtbanlc ten aa-n
zien van een belclaagcle. ~ Politie?·echt
banlc daarenboven ·in lcennis gesteld met 
een dagvawrcling van cle ojficier van het 
01Jenbaar ministerie ten laste van zeljcle 
belclaagcle en met een clagvaaTcling cloo·r 
cleze laatste gegeven aan een ancler·e be
lclnagcle. - Laatste clagvcta?·cling gegeven 
op g-r·oncl van een jeit vreemcl aan de be
voegdheia van de politierechtbank. 
Vonnis ·van onbevoegaheia voo1· het ge
heel, gesteund op de ve?"lcnochthe·ia van 
ae dTie misal"'ij-ven. - ·Vernietiging van 
het 'VOnnis slechts in zover ae politierecht
banlc zich onbevoega heejt verlclaa1·cl om 
kennis te nemen van ae jeiten opgecl?·agen 
aoor ae beschilcking va-n cle 1·aadknme·r 
en aoo·r de dagvaard·ing van het 01Jenbaa1· 
min·isterie. - V e?·wij zing naa·r een a-ncler 
poUtierechtbank. :- Wanneer, na een re
gelmatige beschikking tot verwijzing naar 
de politierechtbank, gewezen door de 
raadkamer, en een dagvaarding van het 
openbaar ministerie voor een ander mis
drijf ten laste van dezelfde beklaagde, 
de politierechtbank zich onbevoegd ver
klaart wegens cle verknochtheid waarop 
zij wij st tussen deze twee misdrijven en 
een feit vreerncl aan haar bevoegdheid, 
hetwelk l).et voorwerp uitmaakt van een 
dagvaarding v66r dezelfcle rechtbank door 
beklaagde aan een ander beklaagcle gege
ven, vernietigt het Hof, kennis nernende 
van een verzoek tot regeling van rechts
gebiecl, het vonnis van de politierecht-

bank, in zover deze zich onbevoegd ver-· 
klaard heeft om kennis te nemen van de 
feiten opgedragen door de beschikking van 
de raatlkarner en de dagvaarding van 
llet openbaar ministerie; llet verwijst de 
zaak, aldus beperkt, naar een ander po
litiereclltbank. 

19 Augustus 1948. 405 

9. - St?"afznlcen. - Beschiklcing van 
de ·raaakamw·1· tot verwijz·ing van een 
·wnnbecll"ijf nncw de poUt-ierechtba-nlc. -
Vonnis vcm onbevoegaheia geste~ma op 
het bestnnn van een 01J cle beschiklcing tot 
venv'ijz·ing volgencle omstnnaigheicl, op 
grand wnct1"Vlm het feU met een zwaa1·aere 
correctionele straj gest·raft wo1·at.- Rege
lf.ng vnn ·rechtsgeb'iea. - V ernietiging van 
de beschilcking.- Verwijz·ing van ae znnl;; 
nnn1· dezeljcle lcwrner ande·rs snmengesteld. 
- Wanneer, na aannerning van verzacll
tende ornstandigheden, de raadkarner de 
dader van een wanbedrijf naar de poli
tierechtbank verwezen heeft en dat door 
deze laatste een vonnis van onbevoegd
lleid gewezen werd, om reden dat, na de 
beschikking tot verwi.izing, een omstan
cligheid aan het licht is gekornen, op grond 
waarvan het feit door de wet met een 
zwaardere conectionele straf gestraft 
wordt, gaat het Hof na, op een verzoek
schri:('t tot regeling van rechtsgebied, of 
de vaststelling van de rechter over de 
grond juist schijnt; in bevestigend geval, 
vernietigt het de beschikking en verwijst 
het de zaak naar dezelfde raadkarner an
tlers sarnengesteld. 

29 September 1948. 442 

R.EGISTR.ATIE. 
1. - Ontb-reken vnn reg·istrntie.- Noch 

niet'igheid, noch verbod gebruilc te ma
lcen vnn de nlcte, noch verbod uitsp1·aalc 
te doen. 1 Het ontbreken van registratie 
brengt noah de nietigheid mede van de 
akte, noch' verbod gebruik ervan te rna
ken, noch verbod erover uit te spreken. 
(Kon. besl. van 30 November 1939 hou
dende het Wetb. der registratierechten.) 

17 Juni 1948. · 340 

2. - Hoge·1· beroep in st?·ajznken. -
Hoge1· be1·oep clam· gevolmnchtigde. -Vol
macht niet ge·reg·ist1·ee1·d. - Omstandig
Twia a·ie n'iet toelant het hoge1· om·oep 
niet-ontvnnlceUjk te verlcla1·en. - Het ge
brek aan registratie van de volmacht, ge
geven aan een derde om hoger beroep aan 
te tekenen tegen een in strafzaken gewe
zen vonnis, is geeu oorzaak van nietig
heid of van niet-ontvankelijkheid van het 
lloger beroep. (Kon. besl. van 30 Novem
ber 1939 houdende het Wetb. der registra
tie-, hypotheek- en griffierechten.) 

25 October 1948. 511 
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SCHEIDSGERECHT. 

1. ~ Termijn van het co·mpromis ver
stdjlcende een maand' na sltt'iting van de 
debatten. - Proces-ve·rbaal van de zittiny 
waq-rop pfwtijen beslniten genomen, ge
plet.t en httn bttndels neeryelegd hebben. 
- Proces-vet·baal ·vaststellende dat, met 
aklwm·d van de partijen, de scheidsTech
ters zich voorbehottden later de slltiting 
der flebatten ttit te sprelwn. - Aklcoot·d 
dat n·iet voot· yevoly leon hebben aan de 
sche·idst·echters macht te geven vooT rneet· 
dan dTie maanden. - Wanneer het com
promis bepaalt dat de machten van de 
scheidsrechters verstrijken een maand na 
de sluiting der debatten, kan de omstan
digheid dat, op de laatste zitting waarop 
zij besluiten genomen hebben, gepleit en 
hun bimdels overhandigd hebben, partijen 
zich er mede eens verklaard hebben << dat 
de scheidsrechters zich voorbehouden la
ter de sluiting der debatten uit te spre
ken ll, niet voor gevolg hebben aan de 
scheidsrechters macht te verlenen tot na 
de derde maand te rekenen van af de dag 
van het akkoord. 

2 Juli 1948. 361 

2. - Beslisshtg yewezen na het ver
.~t'l'ijlcen van het compromis. - Nietig
heid. - Is nietig, de scheidsrechterlijke 
beslissing door de scheidsrechters gewe
zen na het verstrijken van hun machten. 
(Wetb. burg. rechtspleg., artt. 1007 en 
1028.) 

2 Juli 1952. 361 

SCHENKINGEN EN. TESTAMEN
TEN. 

f!itet·ste w-ilsbeschUcking die wettelijke 
e·rtgenamen van de erftater als eT/gena
men aanstelt, met verwijziny naat· de' 
wettelijlce et'fopvolginy. - Algemeen le
gaat. -:- Een uiterste wilsbeschikking die 
e~·fstellmg bevat, t. t. z. gebeurlijke roe
pmg van wettelijke erfgenamen tot de 
algeheelheid van de goederen van de 

erfla.ter, ~~et verwijzing naar de erfop
volgmg biJ de wet voorzien; kent aan de 
begunstigden de hoedanigheid toe van 
algemene legatarissen. (Burg. Wetb., 
art. 1003.) 

4 Maart 1948. 126 [ 

s 

SCHIP-SCHEEPVAART. 

1. - Binnenvaat·t .. - Beschadiging van 
het kunstwe1"1c van een bntg. - Koninlc
lijlc beslttit van 15 Octobet· 1935. - Voor
t~~_£at·de van de stTatrechtelijke en burger
hJlce verantwoordelijkheid van de schip
peT. - Indien artikelen m en 98 van het 
koninklijk besluit van 15 october 1935 van 
het feit het kunstwerk van een brug aan
horigheid van een bevaarbaar wat~r, te · 
beschadigen, een misdrijf maken, staat 
de strafrechtelijke en burgerlijke verant
woordelijkheid van de schipper wiens 
schip het kunstwerk aangevare~ heeft, 
niet op het spel, indien de beschadiging 
te wijten is aan een vreemde oorzaak 
zoals de daad van een clercle die niet i~ 
het minst aan · de schipper kan worden 
verweten. 

23 September 1948. 432 

2. - Vei·voe·r ter zee. - Oognossement 
dat vet·w·ijst naar een cluwter-paTtij. -
F et·voet· enlcel beheerst door deze laatste. 
- Artilcel 91, A, § III, 1°, litt. a, van 
boelc II van het Wetboelc van lcoophandel 
niet toetJasselijk. - Artikel 91 A § III 
1°, litt. a, van boek II van het Wetboek 
van koophandel is niet toepasseli.ik op 
een cognossement opgemaakt door ver
wijzing naar een charter-partij, zoclra het 
vervoer enkel beheerst is door deze 
laatste. (Wetb. van kooph., boek II,· 
art. 91, A, § V.) 

23 September 1948, 434 

SEQUESTER VAN DE GOEDE
REN VAN DE PERSONEN AAN 
WIE MISDRIJVEN TEGEN DE 
UITWENDIGE VEILIGHEID 
VAN DE STAAT WORDEN TEN 
LASTE GELEGD. 

1. - Beslu'it-wet van 17 Janttari 1945. 
- Kenmerken van het sequestet·. -In te
genstelling met het sequester ingesteld 
door het besluit-wet van 23 Augustus 1944, 
dat de goederen, rechten en belangen van 
de vijandige onderdanen tot voorwerp 
heeft, is het sequester van de goederen, 
rechten en belangen van personen aan wie 
misdrijven tegen de uitwenclige veiligheid 
van de Staat worden ten laste gelegd in
gesteld bij het besluit-wet van 17 Jan~ari 
1945, geen oorlogsmaatregel, onafhanke-
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lijk van iedere persoonlijke verbintenis 
van de gesequestreerde, doch een bepaling 
van burgerlijk recht, waarvan het enig 
voorwerp het waarborgen is van de in
vordering van zekere schuldvorderingen 
van de openbare machten tegen de gese
questreercle, door deze te beletten zich on
vermogend te maken. 

8 April 1948. 201 

2. - Echtgenoten geh1t1vcl mtdrw het 
stelsel vctn cle wettelijlce gemeensohap of 
vcm de scheiding van goecler·en met toe
voeg·ing van een gemeenschap van aan
winsten. - Seqttester· flat slechts cle goe
denm van rle man keft. - Ve·rhincle1·t cle 
vonle1·ing ntet, i'jtgestelcl zoncler bedrog 
floor cle echtgenote, tot soheicling van 
goecle1·en of tot ontbincling van cle genwen
schap vnn ctanwinsten. - Gevolgen ten 
opziohte vctn cle Dienst van het seq1wster, 
par·tij in het gecling. - Wanneer echtge
noten gehuwd zijn onder het stelsel van 
de wettelijke gemeenschap of van de schei- · 
cling van goederen met toevoeging van 
een gemeenschap van aanwinsten, verhin
clert het sequester; ingesteld bij het be
sluit-wet van 17 Januari 1945, dat de goe
deren treft van cle man, die van misclrijf 
verdacht wordt tegen de uitwenclige vei
ligheicl van de Staat, de vordering niet, 
die door de echtgenote zoncler bedrog 
wordt ingesteld, tot scheiding van goede
ren of tot ontbinding van de gemeenschap 
van aanwinsten. 

Ret vonnis dat de eis inwi11igt kan te
gengeworpen worden aan de Dienst van 
het Sequester, partij in het gecling, en 
brengt de gevolgen mede, door het Burger
lijk W etboek verbonden aan het vonnis 
dat de scheiding van goederen uitspreekt, 
onder voorbehoud dat de Dienst het recht 
behoudt, tot waarborg van de zelfs 
slechts eventuele schuldvordering van 
de Staat, de goederen we1ke op de dag 
van de eis reeds in de gemeenschap wa
ren gevallen, te bewaren en te beheren, 
in cle mate waarin Zij de rechten van de 
vrouw, schuldeiseres van de gemeenschap, 
overschrij den. 

8 April 1948. 201 

3. - Besl1tit-wet vwn 17 Janua?"i 1945. 
- Voo1·we1·p va.n het seq·zteste·r. - Het 
sequester ingericht bij het- besluit-wet van 
17 Januari 1945 betreffende de goederen, 
1'echten en belangen van de personen, aan 
wie misdi-ijven tegen de uitwendige vei
ligheid van de Staat ten laste worden ge
legd, heeft tot voorwerp het innen te ver
zekeren van zekere schuldvorderingen van 
ae openbare machten tegen die ver
{lachten, door hen te beletten zich beclrieg
lijk onvermogeitd te maken. 

10 Juni 194?. 320 

4. - Besluit-wet van 17 Janu.cwi 1945. 
- D·ienst van het sequester. Opclmcht, 

- Ret besluit-wet van 17 Januari 1945, 
door alle goederen, rechten en belangen 
toebehorenae aan een persoon, ten laste 
van wie misdrijven tegen ae uitwendige 
veiligheicl van de Staat worclen gelegd, 
onder het sequester van de Dienst van het 
sequester te stellen, geeft aan de Dienst 
de opdracht het vermogen, waarvan hem 
de bewaring is toevertrouwd, te verdedi
gen tegen iedere vervreemding geclaan ten 
spijt van de rechten van de Staat. ·(Besl.
wet van 17 Januari 1945, artt. 1, 6, 8 
en 10.) 

10 Juni 1948. 320 

5. - Goecl na 10 Mei 1940 aan de gese
q1test-reeTcle toebehoorcl hebbencle en aan 
een dercle overgeclr·agen. - Bevelsolwift 
van onclersequeste1·stell-ing. - VooTwaar·
clen en gevolgen. ~ Artikelen 3 en 4 van 
het besluit-wet van 17 Januari 1945, die 
aan de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg toelaten een goed onder se
quester te stel1en, dat na 10 Mei 1940 aan 
een persoon heeft toebehoord, aan wie een 
misdrijf tegen {}e uitwendige veiligheid 
van de Staat wordt ten laste gelegd, en 
aan een clerde werd overgeclragen, maken 
de wettelijkheid van cleze maatregel niet 
onclergeschikt aan het bewijs clat de ver
krijger de overeenkomst gesloten heeft 
met het opzet de rechten van de Staat 
te verkorten; de onclersequesterstelling 
brengt de vernietiging van de overclracht 
van het goed niet mede, doch heeft tot 
voorwerp de rechten van de Staat te vrij
waren door a an deze toe te la ten, indien 
dam·toe aanleiding is, op doelmatige wijze 
cleze vernietiging te vervolgen. 

2 Juli 1948. 369 

SEQUESTER. VAN DE GOEDE
R.EN VAN VIJANDELIJKE ON
DERDANEN. 

1. - Besluit-wet van 23 Augnst'zts 1944. 
- Kenmerken van het sequester·. - La
tere veranrlering van nationaliteit van cle 
geseqnestree·rcle zoncleT uitwe-rking. -Ret 
sequester, ingericht door het besluit-wet 
van 23 Augustus 1944, is een 'Oorlogsmaat
reg-el, onafhankelijk van elke persoonlijke 
'verbintenis van de vij andelijke onderdaan 
wiens goederen onder sequester gesteld 
worden, en die getroffen worclt- ten einde 
de rechten van de Natie jegens de aan 
Belg~e vijandige Staten te \rrijwaren. 

8 April 1948. 199 

2. - Besl·ztit-wet van 23 A7t[J7tStus 1944-
- Belgische tW01HV Duitse ,qewo1·flen floor 
lmwel-ijlG. - Hm·lwijgen van cle Belgisohe 
nationttl-ite-it na het onrleT sequester· stol
len van haa1· goecleren. ~ V1·aag tot op
hejfing van het seq7testeT. - VTaag van 
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gmnd ontbloot. - De vrouw, Belg door I 
oorsprong, Duits door lmwelijk ten tijde 
van het onder sequester stellen van haar 
goederen, ingericht door het besluit-wet 
van 23 Augustus 1944, kan de opheffing 
van deze maatregel niet bekomen om re
den dat zij, na het onder sequester stel
len van haar goederen, de Belgische na
tionaliteit herkregen heeft. (Besluit-wet 
van 23 Augustus 1944, artt. 1 en 3.) 

8 April 1948. 199 

SPOOR.WEGEN. 

Nationale Maatsahappij der Belg,isalw 
Spoo1·wegen. - Statuut van het personeel. 
- Maalct geen wetsbepaling nit naa1· de 
zin van a1·tilcel 9 van de wet van 25 F'e
bruari 1925. - Ret statuut van het per
soneel van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen, vastgestelcl door 
de paritaire commissie voorzien bij de wet 
van 23 Juli 1926, is noch een wet noch een 
bepaling met kracht van wet; de scherr
cling er van maakt dus de schencling 
niet uit van een wetsbepaling naar 
de zin van artikel 9 van de wet van 25 Fe
bruari 1925. 

2 Juli 1948. 366 

STR.AF. 
1. - F'eUen die sleahts een misdrijf uit

malcen wegens de eenheirl van bedoeling 
en inziaht van de sahulrlige. ,-- Eenheirl 
va,stgesteld door cle reahter ove1· de g1·onrl. 
- F'eiten gepleeg(l na een clefinitieve be
slissing van cle reahter 6vm· cle groncl. -
K unnen niet met cle feiten (lie cle beslis
s,ing voomfgaan een enlcel rnlsrl1"'ijf uit
malcen. - Inclien verscheiclene feiten, die, 
afzonclerlijk genomen, elk strafbaar zijn, 
een enkel misclrijf kunnen uitmaken wan
neer de rechter over de groncl de eenheid 
van bedoeling en van inzicht van de sclml
dige vaststelt, kan er nochtans niet een 
enig misclrijf voorhanclen zijn wanneer ze
kere feiten het voorwerp hebben uitge
maakt van een clefinitieve beslissing van 
de rechter over de groncl, terwijl' de an
dere slechts na deze beslissing gepleegd 
werclen. 

5 Januari 1948. 2 

2. - Inbt·ettlc op at·tUcel 118bis 'Va,n het 
St1'afwetboelc. - Misdt"'ijf zonde,r W'inst
bejag gepleegcl., - InbTeuJc op at·ti
lcel 121bis. - Strafbaat· rnet clwangarbeid 
van tien tot V'ijfUen jaar. - Sarnenloop. 
- Een enlcele straf. - Ve,rzaahtencle om
stand,igheden. - Straf t!an vijf jaar op
sluiting. - Onwettelijlce stmf. :._ Is on
wettelijk, de straf van vijf jaar opslui
ting, opgelegcl bij toepassing van arti
kel 62 van het Strafwetboek en na aan-

neming van verzachtende omstandighe
den, aan de dacler van een inbreuk op 
artikel121bis van het Strafwetboek, straf 
baar met clwangarbeid van tien tot vijf
tien jaar, en van ee"\1 samenlopende in
brenk op artikel 118bis, strafbaar met de 
doodstraf en zonder winstbejag gepleegd. 
(Strafwetboek, art. 81.) 

5 Januari 1948. 7 

3. - At·tilcel 115 'van het Stmtwetboek. 
- Ontstentenis va,n winstbejag. - Ve1·
zaahtencle omstancligheden. - Toepasse
Ujlce stmf. - Behalve wanneer de schul
clige nit winstbejag gehancleld heeft, wordt 
de dooclstraf, die door artikel 115 van het 
Strafwetboek gesteld wordt, in geval van 
verzachtende omstancligheclen, vervangen 
door levenslange of tijdelijke hechtenis of 
door een gevangenisstraf van ten minste 
een jaar. (Strafwetboek, artt. 81 eh 
123ter.) 

19 Januari 1948. 33 

4. - Vwrbettt·clvet·klaring. Gebrelc 
aan vaststelling van, de cloor de wet ver
e,iste voorwaarden. - Verbt·elc,ing. - Ret 
arrest, dat de verbeurdverklaring uit
spreekt zonder het bestaan vast te stellen 
van qe voorwaarden waaraan de wet de 
toepassing van deze maatregel onclerwerpt, 
laat aan het Rof van verbreking niet toe 
zijn toezicht over de, wettelijkheid van de 
veroordeling nit te oefenen. (Grondwet, 
art. 97.) 

9 Februari 1948. 76 

5. - VoorwaaTcleUjlce vemot·cleling. 
Gelclboete vastgestelcl bij a1·tilcel 78bis 
van cle samengesahakelcle wetten bett"ef
tencle cle inlcornstenbelastingen. - Niet" 
toepasselijlcheid van cle voorwaarde. -
Artikel 9 van de wet van 31 Mei 1888 is 
niet toepasselijk op de boete, die vastge
steld worclt door artikel 78bis van de op 
31 Juli 1943 samengeschakelcle wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen. (Straf
wetb., art. 100.) 

9 Februari 1948. 79 

'6. - Inbrettlc op aTtilcel 118bis van het 
Btmtwetboelc. - Misdt·ijf gepleegcl zonder 
winstbejag. - Inbt·eulc op artilcel 121bis 
van het Btrafwetboelc, stt·afbaat· rnet tien 
tot vijftien jaat· clwanga1·beicl. - Een en
lcele stmf. - Vet'zaahtencle ornstanclig
heclen. - Btraf van twintig jaar clwang
aTbeicl. - Onwettelijlce stmf. - Is on
wettelijk, de straf van twintig jaar 
dwangarbeid, opgelegd bij toepassing van 
artikel 62 van het Strafwetboek en na 
aanneming van verzachtende omstandig
heden, aan de dader van een inbreuk op 
artikel121bis van het Strafwetboek, straf
baar met tien tot vijftien jaar dwangar
beid, en van een samenlopencle inbreuk 
op artikel 118b,is van zelfde wetboek, 
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strafbaar met de doodstraf en gepleegd 
zonder winstbejag. (Strafwetboek, art. 81.) 

8 Maart 1948. 135 

7 0 - Atzetting 6'1"' wilita·ire afstmjJing. 
- Beklaagfle levenslamg get?·ojfen doo1· fle 
ontzetting voo1·zien b·ij artilcel 123sexies 
1Jan het St?·afwetboek. - Midflel hient-it 
genomen flat belclaagcle tot ctfzetti?ig en 
niet tot ae militfLi?·e atst?·affing haa moe
ten VC?'oonleeld. wo1·den. - Geb?·elc aan 
belang. - Is niet ontvankelijk, het middel 
hieruit genomen dat eiser tot afzetting en 
niet tot militaire afstralffing had moeten 
veroordeeld worden, dan wanneer hem le
venslang de ontzetti:qg voorzien bi.i arti
kel 123sewi!Js van het Strafwetboek met
een wordt opgelegcl. (Milit. Strafw., 
artt. 3, 5, 6 en 7.) 
. 4 Mei 1948. 255 

So - Meenle1·e teiten voo·rtsprtf.itende 
11.it eon enlcel misflad·ig voornemen. - Da
de?' cleft?vitief veToonleeld wegens zelce1·e 
feiten. - Nie·uwe vemonleUng wcgens 
ancleTC .feiten geplcegd v6M flo ee·rste veT
oonleling. - Ontvettelijkhe·id. - Wanneer 
de rechter over de grond vaststelt dat de 
feiten, waarvan hij kennis moet nemen, 
en andere feiten wegens welke beklaagde 
door een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing veroordeeld werd, slechts de 
opeenvolgencle en voortgezette uitvoering 
geweest zijn van een enkelen aanhouclend 
misdadig opzet, mag hij geen nieuwe straf 
uitspreken voor de feiten gepleegcl v66r 
deze veroordeling. 

10 Mei 1948. 269 

9o Wanbeclr·ijf. Oon·ect-ionele 
?·echtbank flie beslist dnt hetzelffle slechts 
tot tocpassing van een poliUestTaf awn
leiding lcnn geven. - Bestaan van ve·l'
zachtend.e omstanfligheclen n·iet nnngeflnicl. 
- OnwetteUj7cheirl. - De correctionele 
rechtbank, bij welke een wanbedrijf aan
hangig worclt gemaakt, moet, om te be
slissen dat hetzelfde slechts tot toepas
sing van een politiestraf aanleiding kan 
geven, op het bestaan wijzen van ver
zachtencle omstandigheclen. 

20 September 1948. 426 

10 o - Vom··wnanlelijlce vemonleUn.rJ. 
- Ewploitatie van een geheime .stolcerij. 
- Sclwrsing niet toepa.sselijlc. - De wets-
bepalingen betreffende de voorwaardelijke 
veroorcleling· zijn niet toepasselijk op de 
hoofdgevangenisstraf, uitgesproken we
gens exploitatie van een geheime stokerij. 
(Wet van 15 April 1896, artt. 125 en 143.) 

20 September 1948. 431 

11o - Deciemen. - Ji'eiten gepleegfl 
v66r 1tl Septembe1· 1947. - Gelclboete veT
hoogcl met 90 cleciemen. - Onwettelijk
hcid. - Is onwettelijk, de beslissing die 

met 90 cleciemen de gelclboete verhoogt, 
uitgesproken wegeris een misclrijf gepleegd 
y66r 27 September 1947. (Wet van 14 Au
gustus 1947, art. 12.) 

11 October 1948. 480 

12o - Awnyifte ftct.n fle vijancl. - Ve?·
Zfwhtelule omstwnfl'igheclen. - Dooflst·rat 
ve·r'IJanyen door ae st·rajfen opyesomd bi.i 
artilcel 80 vcm het St?·af?.vetboek. '- In ge
val van verzachtencle omstancligheden, 
worclt de cloodstraf, voorzien voor de aan
gifte aan de vijancl, yervangen door de 
straffen opgesomd bij artikel 80 van het 
Strafwetboek en niet door cleze opgesomd 
bij artikel 81. 

15 November 1948. 553 

13o - ATrest clnt cle belclnagde wegens 
wnnbeclrijf ve1·om·aeelt. Beklaagde 
vmegeT tot een Ujfst?'nf ve1·oonleelcl door 
een in lcnwht van gewijscle ge,qa.ne be
slissing. - Reehte'l' over fle g'I'Oncl clie niet 
van ambtswege opspoo'l't ot e1· mate?'iele 
samenloop bestaf~t t·ussen het wnnbefl!'ijf 
en cle ?wisfland. - An·est niet nnnyetast 
floor onwetteUjlcheicl. - Is niet door on
wettelijlcheicl aangetast, het arrest dat 
beklaagde wegens een wanbedrijf veroor
deelt zonder van ambtswege op te. sporen, 
of er ma teriele samenloop bestaat tussen 
clit wanbeclrijf en een misclaad wegens 
welke beklaagcle vroeger cloor een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing ver
oordeeld werd, en aldus de vraag van de 
vermenging of van de samenvoeging van 
de straffen open laat. 

22 November 1948. 569 

14o - Mi.sfl1'ijf stTaflJnft'l' met gevnn
[Jenisst?·nf en gelclboete. - Ve'I'OonleHny 
tot een enlcele vnn cleze stn~tren. - ·ver
pl-iehtiny ve?'Zfwhtenfle omstandiyheclen in 
to 1·oepen. - Ve1·zachtencle omstamlighe
clen fl'ie geen beletsel uitmalcen voo·1· cle 
toepnss·ing van het mnwim·um van cle en
kele tt'itgesm·olcen straf. - Wanneer een 
misdrijf strafbaar is met een straf die 
gevangenis en gelclboete beclraagt, kan de 
rechter slechts een van deze straffen toe
passen indien hij verzachtende omstan
cliglleden inroept. (Strafwetboek, art. 85) ; 
deze verzachtende omstandigheden maken 
geen lleletsel nit tot llet opleggen aan ver
oorcleelcle van het maximum van cle enkele 
straf clie hij uitspreekt. (Stilzwijgende 
oplossing.) 

6 December 1948. 612 

15o - Poginy tot cUetstal met bmMc. 
- De poging· tot cliefstal met behulp van 
braak, iliklimming of valse sleutels is 
slechts strafbaar met gevangenisstraf. 
(Strafwetboek, artt. 467, 52 en 80.) 

20 December 1948. 652 
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SUCCESSIEQECHTEN. 

1. - Eqhtgenoten gelmwcl oncle1· het 
stelsel van · cle gemeenschap van aanwin
sten. - Reeling va:n ongelijlce vercleling 
ten bate van cle overlevencle echtgenoot. -
Overlevemle echtgenoot beschouwcl, vo01· 
de tbetJass·ing van cle su.ccessierechten, als 
legataris cl·ie het cleel ontvangt clat de 
Jwlft van cle gemeenschap ove1·schrijdt. -
Ve·rwerping tot clftt deel bepeTlct. - Om
fltandigheid zoncle1· u.itwe1·Jcing. - Wan
neer de echtgenoten onder het stelsel van 
de gemeenschap van aanwinsten gehuwcl 
zijn, met becling van ongelijke vercleling 
ten bate van de overlevencle echtgenoot 
is deze, voor de helffing van de rechten va~ 
successie en van overgang bij overlijclen, 
en voor het tleel, door gezegcl heeling van 
vercleling bepaald, hetwelk de helft van 
de gemeenschap overschrijclt, gelijkgesteld 
met een begiftigcle of een legataris die 
dit deel ontvangt; dit is zo zelfs indien 
de overlevende vrouw, bij het overlijden 
van de man, verklaart clit cleel ten bate 
van de . erfgenamen van deze laatste te 
verwerJ)en, zoclra zij zelf van de gemeen-

TUSSENKOMST. 

Bm·gerlijlce zalcen. - Pa.1·Uj Mr rtedwon
gen tu.ssenlcomst ge'foepen. - Recht onat
hanlcel-ijlc te conclndm·en ten opzichte van 
de e·iser in t·ussenlcomst. - .Micldclen die 
zij mag tegenwe1·pen. - Recht van hager 
beroep. - Niet veThindenl doo1- cle bents
ting van de hoofflverweenle1- i.n het von
nis van vemoTdeling. - De in geclwongen 
tussenkomst geroepen vartij, onder meer 
tot gemeenverklaring van vonnis, heeft 
het recht onafhankelijk te conclucleren ten 

UITLEVEQING. 
Wet van 8 Ju.li .191,6. - Aclvies vnn de 

kamer vnn inbeschttldim:ngstellin.q. 
Voorziening in 1'edn-elcing. - Niet-ont
vanlceUjlcheid. - Het advies van de ka-

VALSHEID. 
1. - Inschdjvi.ng wegens valsheid. -

An·est van het militai1" ge1-echtshof en 
1lonnis van de Jcrijgsraad. - Processen-

T 

u 

v 

schap geen afstancl tloet. (Kon. besl. 
nr 308 van 31 Maart 1936, art. 5.) 

22 April 1948. 236 

2. - Echtgenoten geh·uwd onder het 
stelsel Vftn de gemeenschap van aanwin
sten. - Beding vnn ongelijlce veTcleling 
ten bate van de ove·rlevende echtgenoot. -
Ove'/"levencle echtgenoot die a,fstand doet 
vnn wat cle helft van fle gemeenschap 
overschfijflt ten bate van fle e'ffgenamen 
vwn cle de cujus. - Erfgenctmen gehmtclen 
tot cle op clat teveel cloo1· cle overlevencle 
echtgenoot ve1·schnlfligde sttccessierechten. 
- Wanneer, de echtgenoten gehuwd zijnde 
onder het stelsel van de gemeenschap van 
aanwinsten, met heeling van ongelijke 
vercleling van de gemeenschap ten bate 
van de overlevencle echtgenoot, cleze laat
ste verklaart afstancl te doen, ten voor
clele van de erfgenamen van de overleclen 
echtgenoot, van wat de helft van de ge
meenschap overschrijclt, blijven cleze erf
genamen gehouclen tot de successierechten 
op dit teveel, verschuldigd door de over
levencle echtgenoot. (Kon. besl. nr 308 van 
31 Maart 1936, art. 70.) 

22 Avril 1948. 236 

opzichte van de eiser in tussenkomst; bij
gevolg mag zij niet alleen micldelen be
treffende de ontvankelijkheid van de eis 
tot tussenkomst aanvoeren, maar ook ver
weermiddelen tegen de hoofclvorclering, en 
mag l1et uitoefenen van llaar recht van 
boger beroep niet verhindercl worden, 
noch mogen haar micldelen van hoger be
roep beperkt worden door de berusting 
van de h?ofclverweerder in de beslissing 
van veroorcleling uitgesproken door de 
eerste rechter. 

10 Juni 1948. 320 

mer van inbeschuldigingstelling voorzien 
door de wet van 8 .Juli 1946, in zaken van 
uitlevering, heeft niet de aarcl van een 
beslissing die het voorwerp kan uitmaken 
van een voorziening in verbreking. 

22 November 1948. 570 

verbaal van cle terechtzitUng. - Ve·rzoek 
tot inso~~1·ijving van vnlshe'i(l, in,qecliend 
tot stavmg vnn een micldel vnn fle voo1·
ziening te,qen het ft1Test van het militaiT 
gerechtshof. - ]iaa.kt slcohts een tu.ssen-
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geschil ttit van cle e,is tot ve1·b1'eldng in 
het middel voorgestelcl. - Het verzoek tot 
inschrijving wegens valsheid tegen de 
meldingen van een arrest van het militair 
gerechtshof, van het beroepen vonnis en 
van de processen-verbaal van de terecht
zittingen, door eiser ingediend tot sta
ving van een midclel van zijn voorziening 
tegen het arrest van het militair gerechts
hof, maakt slechts een tussengeschil uit 
van de eis tot verbreking in het middel 
voorgesteld. 

4 Mei 1948. 254 

2. - Insclvr,ijving wegens valshe,id. -
8trafzalcen. - Verzoelc ingediend tot sta
v,ing van een micldel van cle vooTziening. 
- lliiddel zoncle,r g1·ond in rechte, zelfs in 
cle vemnderstelling dat het feit, toaa1·op 
het m'icldel stetmt en tot bewijs waa1·van 
ae 'insch1"'ijving van valsheicl st?"elct, vast
staat. - Ve1·zoelc niet ontvanlcelijlc. - Is 
niet ontvankelijk, het verzoek tot inschrij
ving wegens valsheid tegen meldingen 
van de door een voorziening· getroffen be
slissing van een strafgerecht, en tegen de 
meldingen van het beroepen vonnis en 
van de processen-verbaal van de terecht
zittingen, wanneer het middel tot verbre
king, tot staving· waarvan eiser het ver
zoek heeft ingecliend, zelfs bij veroncler
stelling dat het feit vaststaat waarop het 
middel steunt en tot bewijs waarvan de in
schrijving wegens valsheid strekt, grand
slag mist in rechte. 

4 Mei 1948. 254 

3. - Stmfzalcen. - Verzoelc ingecliend 
tot staving van een m'iclclel van ae voo?·
zienin,q. - JJiiclclel zoncler m·ona, zelfs in 
cle Ve'I"Oncle?·stelUng dat het feit, hetwellc 
er toe st?'elct ae insch1·ijving toegens vals
heicl vast te stellen, bewezen is. - Ve?·
zoelc niet ontvanlceUjlc. - Is niet ontvan
kelijk bij gebrek aan belang, het verzoek 
tot inschrijving wegens valsheid tegen 
een melding van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van een strafgerecht, bij 
tussengeschil van een voorziening inge
stelcl, wanneer het middel tot verbreking, 
tot staving waarvan het wordt ingediend, 
grondslag mist hetzij in rechte, hetzij in 
feite, zelfs in de veronderstelling dat het 
feit, hetwelk cUt verzoek er toe strekt vast 
te stellen, bewezen is. 

4 October 1948. 451 

4. - JJ;filitai,r g,erechtshof. Pmces-
ve?·bactl vnn cle te1·echtzitting. - Ve1·zoelc 
tot inscli?"ijv,ing wegens vnlsheicl inged,iend 
tot stnv,ing van een m1:dael van ae voo?·
z'iening tegen het nrrest. - Tttssenvo?·de
'ring. - Ret verzoek tot inschrijving we
gens valsheid tegen een melding van het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
het militair gerechtshof, door eiser inge
diend tot staving, van een middel van zijn 

voorziening in verbreking tegen het arrest 
van dit hof, maakt slechts een tussenge
schil nit van de in het middel voorge
stelde eis tot verbreking. 

4 October 1948. 451 

5. - Geb?"ttUc vwn een vals getuig
sclwift. - Bedrieglijk opzet of oogme1·1c 
om te schaclen. - Essentieel bestandaeel 
van het misckijf. - Ret beclrieglijk opzet 
of het oogmerk om te schaden maakt een 
essentieel bestanddeel uit van het gebruik 
van een vals getuigschrift gestraft bij 
artikelen 206 en 207 van het Strafwet
boek. (Strafwetboek, art. 213.) 

13 December 1948. 628 

VENNOOTSCHAP. 

1. - Vennootschap oncler genwenschap
pelijlce naam. - Begrip. - Een vereni
ging gesticht door twee of meerdere per
sonen onder een maatschappelijke naam, 
met het oogmerk om het uit hun bedrijvig
heid onstane voordeel onder elkander te 
verdelen, en waarin elke vennoot met de 
vennootschap hoofdelijk verantwoordelijk 
is voor de betaling van het maatschappe
lijk passief, is een vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam. (Wetten op de 
vennootschappen, artt. 15 en 17.) 

14 December 1948. 633 

2. - Vennootschap onde1· gemeenschap
peUjke naan~. - Lanflbouwlcantoo1·. - Be
grip. - Is een vennootschctp onfle1" ge
meensahappeUjlce naam. - De verbinte· 
nissen van de Lanclbouwkantoren, die er 
in bestaan door de hoofdelijke verant
woordelijkheid van hun leden cle cloor de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas, met hun 
tussenkomst, aan de lanclbouwers toege
stane leningen te waarborgen, ontnemen 
hun het karakter niet van vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam. (Wetten 
op cle vennootschappen, artt. 15 en 17; 
wet op de lanclbouwleningen van 15 April 
1884; reglement voor de uitvoering van 
titel I van de wet op de landbouwlenin
gen, van 1 Mei 1884, goeclgekeurd cloor de 
Minister van financHln.) 

14 December 1948. 633 

VER.ANTW OOR.D ELIJKH EID 
(BUITEN OVER.EENKOMST 
ONTSTAAN). 

1. - Ve,rantwoonleUjkheid van de aan
steUe,r. - AansteUingsve1·bana. - Begtip. 
- De verantwoordelijkheid van arti
kel1384, alinea 3, van het Burgerlijk Wet
hoek onderstelt het bestaan van een aan
stellingsverband, 't is te zeggen het recht 
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van de verantwoordelijk verklaarde per
soon om bevelen of onderrichtingen te ge
ven aan de dader van de ongeoorloofde 
handeling. 

5 Januari 1948. 1 

2. - Ongeval te wijten aan de fottt van 
beklaagde en aan deze van het slacht
ofje1·. - Deel de1· verantwoordelijlclwicl 
van beklaagde bepaald volgens elementen 
die vreemd zijn aan de zwaarte van zijn 
tout en aan het oo1·zakelijlc verband ttt.s
sen deze tottt en het ongeval. - Verbre
lcing. - Wordt verbroken het arrest, dat, 
om het deel der burgerlijke verantwoorde
lijkheid in een ongeval dat op de be
klaagde rust, en dat ook aan de font van 
het slachtoffer te wijten is, op elementen 
stennt die vreemd zijn aan de zwaarte 
van de font van beklaagde en aan het oor
zakelijk verband tussen deze font en het 
ongeval dat de schade heeft teweegge
bracht. (Burgerlijk Wetboek, art. 1382.) 

12 J anuari 1948. 21 

3. - Deelnem·ing aan een handeUng in 
schending met de stmtwet. - Misdr-ijf 
dat tot het ontstaan van de schade heeft 
bijgedragen. - VerpUchting tot he·rstel. 
- Hij die, in schending met de strafwet, 
deelneemt aan een handeling, is jegens 
het slachtoffer gehouden tot herstel van 
de door deze handeling veroorzaakte 
schade, zodra het door hem gepleegd mis
drijf tot het ontstaan van de schade heeft 
bijgedragen. (Burg. Wetboek, art. 1382.) 

26 J annari 1948. 46 

4. - 1'1Iisd1'ijf dat de eer van een 
rechtspm·soon, zoals de Staat, heeft aan
getast. - Schade die tot herstel aanlei
ding geeft. - Een misdrijf kan de eer 
van de Staat, evenals die van elk ander 
rechtspersoon, aantasten en hem aldus 
een schade berokkenen die moet herstelcl· 
worden. (Bnrgerlijk Wetboek, art. 1382.) 

9 Februari 1948. 77 

5. - Schade door een m·isdrijf veroor
zaalct. - Herstel. - Zedelijlce schade en 
stofjelijke schade. - Geen enlcele cis van 
pa1·tijen tot atzonde1·Ujke beschilcking 
ove1· ellceen van deze schaden. - Globule 
bC001'delinJ] d001' de 1'CChtC1' OVe1' de 
grand. - Wettelijlcheid. - Wanneer geen 
enkele partij gevraagd heeft dat, door af
zonclerlijke beschikking, uitspraak zou ge
daan worden over het herstel van de zede
lijke schade en dit van de stoffelijke 
schade door een zelfde misdrijf veroor
zaakt, schendt het arrest geen enkele 
wetsbepaling, hetwelk in een globale 
schatting het bedrag van de zedelijke 
schade en dit van de stoffelijke schade 
omvat. 

8 Maart 1948. 131 

6. - Medeve1'001'deelden, de enen we
gens inbreulc op 3° et ..]0 van § 2 van a1·ti
lcel 115 van het Strafwetboelc, de ande1·e 
wegens inb1·euk op 1° van dezelfde wets
bepaling. - Verscheidene misd1·ijven. -
De laatsten moeten niet hootdelijk met de 
eersten tot schadeve1·goeding_ veroo1·deeld 
wo1·den. - De misclrijven voorzien' bij 3° 
en 4° van § 2 van artikel 115 van het 
Strafwetboek en het misdrijf voorzien bij 
1 o van dezelfde wetsbepaling maken ver
scheidene misdrijven nit. Daaruit volgt 
dat de veroordeelde wegens het laatste 
van deze misdrijven niet hoofdelijk tot 
schadevergoeding moet veroordeeld wor
den met medeveroorcleelden ten laste van 
wie de eerste weerhouden worden. (Straf
wetboek, artt. 50 en 115; Bnrgerlijk Wet
boek, artt. 1382 en 1383.) 

26 April 1948. 238 

7. - Strafzalcen. - Btwgerl-ijlce V01'
dering. - Ontstentenis van bepaalde ele
nwnten om de schade te schatten die uit 
het misdrijf voo1·tspntit. - Schatting ex 
mquo et bono. - Bij gebrek aan bepaalcle 
elementen, mag de rechter de schade die 
uit een misdrijf voortvloeit ex wquo et 
bono schatten. 

3 Mei 1948. 251 

8. - Beslissing d·ie de ve1·antwoorde
l-ijlcheid tevens op a1·tilcelen 1382 en 138..], 
alinea 2, van het Btwge1'lijk Wetboelc 
grondt. - Vemntwoo1·delijlcheid vastge
steld do01' een juiste toepassing van a1·ti
lcel1382. - Middel genomen ttit de schen
ding van artilcel 138..]. - Middel van be
lang ontbloot. - Wanneer eiser verant
woordelijk werd verklaard voor de ge
volgen van een ongeval op grond van 
artikelen 1382 en 1384, alinea 2, van het 
Bnrgerlijk Wetboek en zijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid door een juiste toe
passing van artikel 1382 werd vastgesteld, 
worden zonder belang de middelen ge
nomen nit de schending van de door arti
kel 1384 uitgevaardigde regelen, 

17 Juni 1948. 340 

9. - Belclaagden wegens een zelfde 
misdrijf en wegens ve1·schillende misclrij
ven ve-roo1·deeld. - Hoofclelijlce VC1'001'de
ling tot het geheel van de 8chadeve1·goe
ding. - Onwettelijlcheid. - Wanneer 
verscheidene personen tegelijkertijd ver
oordeeld worden wegens een zelfde mis
drijf en wegens onderscheidene misdrij
ven, mogen zij slechts hoofdelijk veroor
deeld worden tot de teruggaven en de 
schadevergoeding voor het gedeelte dat 
verband houdt met het misdrijf dat hun 
gemeen is. (Strafw., art. 50.) 

29 Jnli 1948. 399 

10. - Schade ·voo1·tsp1·uitende uit on
derscheiden fottten die samen e1· toe bij 
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ged;mgen hebben het geheel e·r van te ver
oo1·zalcen. - Daclm·s van elk deze1· feiten 
gehomlen tot gehele herstelling van cle 
schacle jegens het slachtotte1·. - Wan
neer een schade het gevolg is van onder
scheiden fouten, welke samen er toe bijge
dragen hebben ze geheel te veroorzaken, 
is ieder van hen, aan wie een van deze 
samenlopencle fouten toerekenbaar is, je
:gens het slachtoffer gehouden tot gehele 
vergoecling van de schade. (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1382 en 1383.) 

29 September 1948. 439 

11. - Late·re gebe-n1'tenissen, v1·eemcl 
.uwn de fmtt of ua.n. de schacle. - Elemen
ten clie niet ·in ctunme·rkin,q lcomen bij fle 
beoonleling van fle te he1·stellen schacle. 
- Om de schacle te beoorclelen waarvan 
herstelling verschuldigd is, is er geen re
den om rekening te houden met latere 
gebeurtenissen, vreemd aan cle font of aan 
de schade zelf, die de toestand · van het 
slachtoffer zouclen verbeterd of vetergercl 
hebben. 

29 September 1948. 439 

1:2. - St1·nfzalwn. - B·ttrge'l'lijlce vor
.flerMw. - Ontstentenis va.n bepaalcle ele
menten om fle scha.cle te schatten. -
Bcha.tt-in.g ex -requo et bono. - Wettelijlc
heicl. - Bij gebrek aan bepaalde schat
tingselementen, mag de rechter de door 
-een misdrijf aan de burgerlijke partij 
veroorzaakte schade em mqno et bono 
,schatten. 

25 October 1948. 522 

13. - OneigenU:ilc misddjf. - Inte·res
ten clie cle bijlcomende scha.cle ve·rtegen
woo1·digen, floor cle cla.cler veroo·rza.alct 
clo01· het uitstellen van cle ve·rgoecling va.n 
de 001'81J1'0nlcelij Ice schacle. - Vergoeclencle 
interesten. - De interesten, clie de rech
ter aan het slachtoffer van een oneigen
lijk · misdrijf toekent, wegens cle bijko
mende schade veroorzaakt door de dader 
die de vergoeding van de oorspronkelijke 
schade heeft uitgesteld, zijn vergoedende 
interesten. 

4 November 1948. 530 

14. - Scha.de onclergnan flo01· een ge-
1w·wiker vwn cle b-n1.wtweg. - W eg cl·ie zich 
in cle staat bevinclt voo·rgesch·reven floor 
cle a.rlmin·ist·rat-ieve overlwill. - Wettig 
ve1·tm·u.wen van cle gelwuilcer niet telem·
gestelll. - Geen 1·echtsvonlering tegen cle 
.uemeente. - Behalve het geval waarin 
hun wettig vertrouwen door het voorko
men van een buurtweg werd bedrogen, 
hebben de gebruikers er van g·een verhaal 
tegen de gemeente op gi·ond van de schade 
{lie zij naar aanleiding van cUt gebruik 
onclergaan, dan wanneer cleze weg zich in 
.de staat bevindt waarin hij zich volgens 

cle beslissing van de bevoegcle overheid 
moet bevinclen. 

2 December 1948. 601 

15. - Bwnrtweg. - Geb1·ek a.an oitclm·
honcl cloo1· cle gemeente. - Schacle ve1·
oorzcta.kt cutn cle a.ano1·enzencle eigendom
men. - Gemeenf,e kan verantwoonlelijlc 
zijn. - De gemeente kan aansprakelijk 
zijn voor de schade veroorzaakt aan de 
aangrenzende eigenclommen door een ge
brek aan onderhoud van een buurtweg, 
hoewel de bevoegde gemeenteoverheid be
slist heeft de weg in de gebrekkige staat 
te laten waarin llij zich bevindt. (Burg. 
Wetb., artt. 1382 en 1383.) 

2 December 1948. 602 

1'6. - Heelmeeste'l'. - T1·anmatisatie 
vnn cle 1wineleide1·s t-ijllens het wegnemen 
vctn een ba.a.1·moede·rjib1·oom. - Gevolg vun 
weTlcza.amheden d1:e zich voo1' de heel
meeste1' opclmnpen. - Uitoetening vam 
deze we·rk.<~aa.1nheclen clie geen enkele to~tt 
in zijnen hoofcle laten bUjken. - Bchen
clino ·van cle physische integ1·iteU clie niet 
a.ls onwettelij k lean beschouwcl wo1·£len 
en a.ls cle ventntwoo1·delijlche-icl van de 
heelmeester in het geckano brengencle. -
Inclien, tijdens het wegnemen van een 
baarmoederfibroom, zicll een traumatisa
tie voordoet van de urineleiders, zou deze 
schencling van cle physische integTiteit van 
de verpleeg·de niet als onwettelijk kunnen 
beschouwcl worden en als de verantwoor
clelijkheicl van de heelmeester in het ge
clrang brengencle, inclien vaststaat clat zij 
het gevolg is van een werkzaamhe.icl die 
zich voor hem opdrong en waarvan de nit
oefening geen enkele fout in zijnen lloofcle · 
laat blijken. {Burg. Wetb., art. 1382.) 

16 December 1948. 643 

VERBINTENIS. 

U1.tvoe1"inrJ. - Respijtte·rmijn. - Kan 
niet toegestua.n wonlen wanneer cle ver
bintenis ~tit een vonn·is voo1·tvloeit. -
Geen enkel respijttermijn kan toege
staan worden wanneer de verbintenis, 
waarvan de uitvoering vervolgcl wordt, 
uit een vonnis voortvloeit. (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1244, al. 2.) 

19 Maart 1948. 162 

VERBREKING. 

Hom'DS'l'UK I. - Bevoegclheicl. 

HOOFDSTU:K U. - Uitgest1·ektheicl. 

HoorcnsTUK III. - Verwijzing na. verb1'C-
k·i.ng. 

HOOFDSTUK I. 

BEVOEGDHEID. 
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1. - Opdmcht. - Zaken. van rechf
cSt1'eeh;se belastingen. - Best1·eden beslis
sing die (loor ve1·lceenle 1·edenen het be
schilckend gedeelte 1·echtvaa1·digt. -Macht 
van het Hot o1n de wettelijlce 1·edenen aan 
te d1tiden (lie het beschilclcend gedeelte 
1·echtvaardigen.. - Wanneer het bestreden 
arrest zijn beschikkend gedeelte met on
wettelijke redenen omkleedt, mag het Hof 
de wettelijke reclenen, die dit beschikkend 
gedeelte rechtvaarrligen, bijvoegen. 

5 Jmmari 1948. 13 

21. - Be·t;el van clc JJiiniste1· van j?tsti
tie. - Fonnis van ve1·om·deling 1titgesp1·o
lcen wegen·s een ver.iaan'l1ni.sd1·ijf. - Ve1'-
1tietiging. - Op voorziening door de pro
cureur-generaal, ingesteld op uitdrnkke
lijk bevel van de Minister van jnstitie, 
vernietigt het Hof het vonnis dat een ver
oordeling nitspreekt wegens een misdrijf 
dat door de verjaring gedekt was. (Wet
boek van st.rafv., art. 441.) 

19 Jannari 1948. 29 

3. - Z(~lce1~ V(tl! 1'echtst1'Celcse belast·in
gen. - Gevolgtrekking door ae 1·echter 
getnaalct ·wit zelce·re fe'iteli.flce vaststellin
yen. - Macht van het Hot om na te gaan 
of de feitelijlce vaststellingen van de rech
te1· over de grand en de gevolgkelclcing 
die hij e·l"lMt maakt niet strijdig zijn. -
Jlfacht om na te gaan of deze vaststellilflr 
gen wettelijlc de yevolgt1·elckiny kwnnen 
1·echtvaardigen door de 1·echte1· ovm· de 
yrona gemaakt. - Wanneer de rechter 
over de grond uit zekere feitew of uit ze
kere omstandigheden afieidt dat een on
roerend go eel nodig · is om de goede wer
king van een door artikel 4, § 3, van de 
op 31 Juli 1943 samengeschakelde wetten 
bedoeld liefdadigheidswerk te verzekeren, 
lweft het Hof van verbreking, door een 
regelmatige voorziening met de zaak in 
kennis gestelcl, de macht om na te gaan 
of de vaststellingen van de rechter over 
de groncl niet strijclig zi.in met de gevolg
trekking d~e hi.i er nit maakt ofwel deze 
1aatste wettelijk knnnen rechtvaardigen. 

27 Januari 1948. 52 

4. - Zct·ken van. 1·echtstTeekse belastin
gen. - Gwvolytreklcing door ae rechter 
ovm~ de g·roncl u.it zeke1·e teitelijlce vast
stellingen r1ernaa.lct. -Macht van het Hot 
·om na te ga(lln of de vaststellingen van de 
1·eohter ove·r de grand de gevolgt1·ekkiny 
weUce hij C1"U:it Mteidt wettelijlc lcmmen 
1·eohtva.anligen. - Wanneer de rechter 
over de grond nit zekere feiten of nit ze
kere omstandig·heclen afleidt dat een on
roerend goed nodig is om de goede wer
king te verzekeren van een onderwi.isin
richting becloeld bij artikel 4, § 3, van de 
op 3 Jnni 1941 samengeschakelde wetten, 
heeft het Hof van verbreking, door een 
regelmatig-e voorzienil)g met de zaak in 

kennis gesteld, de macht om na te gaan, 
of de vaststellingen van de rechter over 
de groncl wettelijk de g-evolgtrekking, die 
hij eruit afleiclt, kunnen rechtvaardigen. 

27 Jannari 1948. 54 

15. - Znken van rechtstreelcse belastin
gen. - Ge,volgtrekking door de 1·echte1· 
gmnankt ·1tit zelcere ,teiteli,jlce vaststelUnri 
,qen. - Bevoegdheid van het Hot om na 
te gaan of de vaststellinyen V(m de rechter 
over de ymnd en (le gevolytrelclc·in.g die hij 
er nit attei(lt n·iet sh·ij(lig 2'ijn. - Bevoegd
lwid orn na to gnan of cle vaststeUingen 
de tloo•r de 1·echte·r genwa.Tcte gevolgt1·elc
lc·ing wettelijlc kttnnen 1·echtvaardigen.. -
vVanneer cle rechter over de grond nit ze
kere feiten of zekere omstandigheden 
afleidt dat een onroerencl goed noclig is 
opdat de goecle werking verzekerd worcle 
van een onderwijs- of liefdadigheidswerk 
belloeld bij artikel 4, § 3, van de samenge. 
schakelcle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, heeft het B:of de bevoegd
hekl om na te gaan of de vaststellingen 
van de recllter over de grond niet teg-en
strijdig zijn met de gevolgtrekking die hij 
ernit afieiclt ofwel of zij deze laatste wet
telijk knnnen rechtvaardigen. 

10 Febrnari 1948. 83 

6. - Mate1·iele ve·rgissing in het bestre
den a.rrest. - Bevoegdhei(l on~ ze te veT
beteren. - Het Hof heeft, voor de beoor
cleling- van een voorziening, de bevoegcl
heid een materi-1\le vergissing van het be
streclen arrest te verbeteren, waarvan de 
klaarblijkelijkheid nit te tekst van de be
slissing voortvloeit. 

4 Maart 1948. 126 

7. - Bevel van de M·iniste1· van. j1tsti
Ue. - Arrest vctn· ae lcamer van inbe
schu.lrUginy&telling, een bevel van (le on
rle1·zoelcs1·eohter bevestoi_qende dat weiyert 
een nnn,Jwlulin gsbevel te verlenen, clan 
wamneer lleze nwatregel ve1·plichtend is. 
- Yenz~etiging. - Op voorziening door de 
procurenr-generaal, op nitdrnkkelijk be
vel van de Minister van jnstitie ingestelcl, 
vernietigt het Hof het arrest van de ka
mer van inbeschnldigingstelling dat een 
bevel van tie onderzoeksrechter bevestigt, 
hetwelk verklaart dat er geen reden is tot 
het verlenen van een aanhondingsbevel in 
een geval waarin de wet deze maatregel 
verplichtencl maakt. (Wetb. van strafv., 
art. 441.) 

19 April 1948. 222 

8. - 8trntz·ake·n. - Fei.teli.jlce bescho11·
win{le'll. - Onbevoegdhe·id·. - Het Hof 
mag geen kennis nemen van feiteli.ike be
schonwingen aangevoerd tegen de bestre
den beslissing. 

19 April 1948. 226 
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9. - Stratzaken. - St·witing van de 
verjwr·in.'g van de p1~blieke vordM"ing. -
Bevoegdheid V(t.n het H of om in de rechts
pleg·ing na te gaan of er een st1titende 
daebfl oestaat. - Het Hof van verbreking 
is bevoegd om na te gaan of er in de 
strafrechtspleging, die haar regelmatig 
wordt overgelegd, een daad van onder
zoek of van vervolging bestaat, die te be
kwamer tijd de verjaring van de publieke 
vordering gestuit heeft. (Stilzwijgende 
oplossing.) 

27 April 1948. 241 

10. - Bevel van de Milvister van j~tsU
tie. - Beslwit-wet van 10 November 1945. 
- Eerste vonnis van de krijgsr·aad we·ige
rende een door belclaagfle a(~nvaa1·d voor
stel van sancties aan te nemen. - Tweefle 
voorstel varv het openbaar ministe1·ie. -
Tweefle vonnis van fle lcrij gs1·aafl tot fle 
alfl~~s voo•rgestelcle sancties veroonlelenfle. 
- V ern•ietiging van het tweede voorstel 
en van het tweefle vonnis. - Op voorzie
ning door de procurem;-generaal, op bevel 
van de Minister van justitie· ingesteld, 
vernietigt bet Hof het vonnis van de 
krijgsraad, dat, na eerst geweigerd te 
llebben het door het openbaar ministerie 
gedaan voorstel van sancties, door be
klaagde aanvaard, ·aan te nemen, tot de 
in een tweede voorstel van het openbaar 
ministerie hernomen sancties veroordeelt; 
het vernietigt ook dit tweede voorstel. 
(Wetb. van strafv., art. 441; besluit-wet 
van 10 November 1945, art. 1.) 

3 Mei 1948. 248 

11. - Bm·gerUjlce zaken. Ge bntilce-
lijlce beteken·is van een tenn. - Recht 
van toez·icht vnn het Hot. - Het Hof 
heeft de bevoegdheid om na te g·aan of de 
door de rechter over de grond gegeven be
paling van de gebruikelijke betekenis van 
een term juist is. 

13 Mei 1948. 276 

12. - StTajza.lcen. - Bevoegflhe·ia van 
het Hot om na te ga(tn of de p1~blieke 
vorfle1·ing al flnn niet verjaaTfl is. - Het 
Hof van verbreking is bevoegd om in de 
rechtspleging te onclerzoeken of de pu
blieke vordering al dan niet verjaard is. 

7 Juni 1948. 311 

13. - Zalcen van 1·echtstreelcse belns
tingC1~. - Gevolgf1·elcking floo1· fle rechte1· 
afgelei(l uit zelcere feiteUjlce vaststenin
gen. - Macht vaq1 het Hot van verbrelcing 
om na te gaan of de vaststellmgen van (le 
rechter over (le grona en fle gevolgtrelc
king flie h-ij entit afieidt niet st1'ijdig zijn. 
- Macht om na te gctan of deze vaststel
lingen de gevo·lgtrelcking wettelijlc recht
vaaq·fligen aie entit Mgele·icl worflt. - In
dien de vaststelling van de rechter over 
de grond, dat een deel van een onroerend 

goed no<lig is om de uitoefening van een 
openbare eredienst, of de goede werking 
te verzekeren van een onderwijswerk of 
een werk dat analogie vertoont met de 
werken bedoeld bij artikel 4, § 3, van de 
samengeschakelde wetten, van feitelijke 
aard is en, dienvolgens, souverein is, be
hoort het aan het Hof van verbreking na 
te ga:an of de door de rechter over de 
grond ingeroepen elementen de gevolg
trekking niet tegenspreken die llij eruit 
afieidt of deze laatste wettelijk kunnen 
rechtvaardigen. (Samengeschakelde wet
ten, art. 4, § 3.) 

19 October 1948. 500· 

14. - Stratzaken. Macht v.an het 
Hot om net te gann of ae p·ublielce vorfle-
1'ing al dan niet verjnarfl is. - Het Hof 
van verbreking is bevoegd om na te gaan, 
volgens de vaststellingen van bet arrest en 
van de akten van de rechtspleging, of de 
publieke vordering al aan niet verjaard is, 

25 October 1948. 524 

115. - Reohtspleging. - Stmtzalcen. -
Voorziiming floor cle bnr·gerlijlce 1JctTtij. -
Voot·gestelfle midclelen.. - Arrest fle voor
zien·ing niet ontvanlceUjlc vet·Jclnr·enfl bij ' 
gebrelc nan uitgifte van de besM·eden be~ 
sliss'ing. - LnteTe ontclelclcing vnn. een 
tijflig nefler·gelegfle cloch niet aan het Hot 
·voorgelegde ~titgifte. - Het Hot, 01J vo·r
cleTing vnri cle promtre·ur-gen.emal, M·elct 
z·ijn an·est in .en floet u-its1Jmalc bij nieuwe 
beschiklcing. - 'Wanneer de voorziening 
van de burgerlijke partij, gestaafd cloor 
midclelen, als niet ontvankelijk verworpe:Q 
wenl omclat eiser geen uitgifte van de be, 
streden beslissing bij de stukken gevoegd 
had, en wanneer later aan het licht komt 
clat deze uitgifte tijdig was neclergelegd 
geworden om aan het Hof voorgelegd te 
worden, cloch e~· niet aan onderworpen 
werd wegens toevallige aan eiser niet toe 
te s_chrijven omstandigheden, trekt het 
Hof, op vordering van de procureur-gene
raal, het gewezen arrest in en doet bet, 
door middel van een nieuwe beschikking, 
uitspraak over de voorziening en over de 
voorgestelde middelen. 

6 December 1948. 606 

1·6. - Zalr.en. van ·rechtst·reelcse belns
t-ingen. - Rese1·ves ·van een vennootschnp 
oncle1· gemeenschWJJ1)elijlr.e nnam. -Arrest 
1Jeslissend flat aeze 1·eseTves niet belast
bnwr zijn in fle becl1'ijfsbelasting. - An·est 
in ·rechte ~titspr·a.ak clOende. - Beslissing 
onrlerworpen aar1 het toezicht vnn het Hot 
VfJ-n verbr-eldng. - Het Hof van verbre
king is bevoegd om na te gaan of de re
serves van een vennootschap onder ge
meenschappelijke naam en « Landbouw
kantoor >> genoemd aan de bedrijfsbelas
ting omlerworpen zijn. Het arrest clat be
slist, zowel op grond van de juridische 
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natuur van de vennootschap als op grond 
Yan de onbeschikbaarheid van haar in
komsten, dat deze inkomsten niet aan de 
oedrijfsbelasting onderworpen zijn, doet 
uitspraak in rechte. 

14 December 1948. 633 

HOOFDSTUK II. 

UITGESTREKTHEID. 

17. - Dmagwijclte. - Onmogelijlcheid 
voor het .H of zijn toezicht uit te oefenen 
·OP de wetteUjlcheid vcm de vm·oorcleling 
tot ve·rl!eztnlverlclcwin_q. - TTerl!relcing lie
pm·lct tot cleze vm·oonleUn.g. - Wanneer 
de verbreking bevolen wordt omdat het 
arrest aan het Hof niet toelaat zijn toe
zicht over de >vettelijkheid van de veroor
deling tot verbeurdverklaring uit te oefe
nen, wordt zij tot dit punt beperkt. 

9 Februari 1948. 77 

18. - Dmagwijdte. - Stratzalcen. 
Voorziening door l!elclaagde. - TTorMtis 
ver/ii'Olcen omclat het, na cle aanl van een 
ove1·trerling te helilien toegekencl aan. een 
wanliedrijf, de pztlilielce vor·dering niet 
door verjar·ing vervctllen vm·lclaaz·d heeft. 
- TTerjwring n4et l!ereilct in de stand van 
de r·echtspleging na ve1'/i1'e1cing. ~ TTer
l!relcing van de lieslisS'ing gewezen op cle 
vorcle·ring van de 7nw,qe·rlij Ice partij. - De 
Yerbreking van een vonnis van veroorde
ling, uitgesproken omdat de publieke vor
~ering niet vervallen verklaard werd door 
Yerjaring, strekt zich uit tot de beslissing 
gewezen over de vordering van de burger
lijke partij, en die het gevolg is van de 
eerste, inclien, in de stand van de rechts
pleging na deze verbreking, de verjaring 
Yan de publieke vordering niet bereikt is. 

23 Maart 1948. 173 

19. - Dmagwijdte. '--- Stmtzalcen. -
Y.oorzien;ing cloo1· lielcluagde. - TTerMe
lcin.IJ. - TToordeel voor de lizwgerlijlc veT
an.twoonlelijlce paTtij. - De burgerlijk 
yerantwoordelijke partij geniet van de op 
de voorziening van beklaagde uitgespro
ken verbreking van de veroordelingen, 
waarvoor zij burgerlijk verantwoordelijk 
werd verklaard. 

23 Maart 1948. 173 

20. - D1·aagw·ijclte. - TTe·rl!l'elcing ztit
gesprolcen omdat cle toelcenning van geld
sommen au1t de Schatlcist op geen wette
Ujlce gr·oncl ntst. - TTerlirelcing l!eperlct 
to•t cUt p·unt van het beschilckencl gedeelte. 
- Wanneer een voorziening, tegen de be
slissing over de publieke vordering ge
richt, slechts gegrond is in zover het ar
rest een geldsom bij toepassing van arti
kel 123ter· van het Strafwetboek eigendom 
van de Schatkist verklaard heeft, is de 

verbreking van de beslissing beperkt tot 
dit enkel onderdeel van de beslissing. 

14 Juni 1948. 329 

2,1. - Dmagwijdte. Stmtzalcen. -
Bttr·gerlijlce vo1'flering. - Beslissing over 
de l!u.1·gerUjlce vo-rcle1·ing, onafhanlcelijlc 
va;n cle l!eslissing ove1· de p•ul!lielce vo1·de-
1'ing. - TTerlirelcing van de lieslissing over· 
cle znti!Uelce vordel'·ing. - Bren{ft de ve1'
li1'elv'inrJ niet mecle van de l!eslissing ove1· 
de l!'l!r{fe1·Ujlce vo·rder·in{f. - Wanneer de 
beslissing- over de vordering van de bur
gerlijke partij onafhankelijk is van de 
beslissing over de publieke vordering, 
brengt de verbreking ·van deze laatste de 
verbreking van de eerste niet mede. 

28 Juni 1948. 357 

212. - Dmu{fwijdte. - Jnb1·eulc op de 
~oetten betr-ej'fencle de douanen. en accijn
zen. - Scho1·s·in{f omoettel'ijlc toe{festaan 
voo1· cle hoofcl{fevungC'I~isst?·at. - TTe1·Me-
7cin{f 011 voo1·zie1tin{f cloo1· het open1Jua1· 
rn-i:nisterie alleen. - F er-l!r·elcin{f en ver
wijzing lieiJer-lct tot het lieschilclcencl {fe
deelte dut cle hoofcl{fevungenisstr-af be
paa.lt. - In zaken van douanen en accijn
zen, wanneer op de enkele voorziening 
van het openbaar ministerie, de verbre
king worclt uitgesproken omclat de schor
sing voor de hoofdgevangenisstraf onwet
telijk werd toegestaan, is zij beperkt tot 
het beschikkencl gedeelte dat deze straf 
bepaalt. 

20 September 1948. 431 

213. - Dma{ftvijdte. Str-ufzalcen. -
TToor·zienin{f door belcluagde. - TTe1·Me-
7cin{f. - JJ;[aalct de ver·oo1·delin{f van de 
b7!1'.1Jer·Ujk ve1·antwoorclelijlce par-tij zon
der voonoe1·p. - Wanneer een punt van 
een beslissing, zoals de veroordeling tot 
de kosten, op de voorziening van beklaag
de verbroken wordt, maakt deze verbre
king zoncler vom·werp de beslissing die 
een partij voor gezegde veroordeling bur
gerlijk verantwoordelijk verklaart, zelfs 
dan wanneer deze partij zich niet in ver
breking voorzien heeft. 

4 October 1948. 460 

24. - Dmu{fwijdte. Onwettelijlce 
deeiemen. - Gedeeltelijlce vm·bTelcing. -
Wanneer de verbreking uitgesproken wordt 
omclat de geldboete met 90 deciemen ver
hoogd werd, in plaats van verhoogd te 
worden met 60 deciemen, betreft zij slechts 
dat punt. 

11 October 1948. 480 

215. - Draa{fto·ijclte in stmtzulcen. -
Foo1·zienin{f clooT een pur-Uj. - TTel·l!re
kin{f vnn het lieschilclcenll gecleelte. -
Noodznlcelijlc zonder- voorliehotul ten bate 
van eiser-. - De verbreking van het be
slissend gedeelte op de voorziening van 
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een partij is noodzakeli.ik uitgesproken 
zonder voorbehoud ten bate van eiser, die 
niet mag beweren het voordeel te behou
den van de beslissing waarvan hij de ver
breking verkrijgt. 

16 November 19•48. 557 

216. - Dmagwijflte. St·ratzMuen. -
Voor·ziening clo·or· beklaagcle a.lleen. 
Verbr·elC'ing van cle veroonleUng. - Gevol
gen ten opz·iohte van fle bitrger·U:ik verant
woonleUjlce pa'l'tij. - Wanneer beklaagde 
zich aileen in verbreking voorzien heeft 
tegen het arrest van veroordeling, maakt 
de verbreking van de te zijnen laste uit
gesproken veroordeling, zonde1· voorwerp 
de beslissing waarbij de rechter over de 
grond een persoon voor deze veroordeling 
burgerlijk verantwoordelijk heeft ver
klaard. 

16 November 1948. 558 

2t7. - Dmftgwijflte. Stmtza./cen. -
VerMelcing van een besUssing van vm·oo·r
cleling. - Ver"''vietiging van al wat er· aan 
is voo·rafgegaan, van cle eer·ste nie#ge 
alcte af. - Door een beslissing van ver
oordeling te verbreken, vernietigt het Hof 
wat er aan is voorafgegaan, van de eerste 
nieti.ge alcte af. (Wetb. van strafv., arti
kel 408.) 

16 November 1948. 564 

2t8. - Dntaqwijflte. Stmfza./cen.. -
Wet op Mt r·eg·i-me van cle alcohol. - Mis
cl-r-ijven met hoofclgevangenis en gelclboete 
best·raft. - TTer·brelcing wegens cle onwet
telijlcheicl van cle gelclboeten. - TT erbre
lcing fl-ie zioh tot de hoofclgevangen·isstrat
ten uitstrelct. - Verwijzing voor het ge
heel. - Wanneer, op voorziening van be
klaagde, een arrest, dat hoofdgevangenis
straffen en geldboeten uitspreekt, wegens 
inbreuken op de wet op het regilne van 
de alcohol, verbroken wordt om reden van 
de onwettelijkheid van de veroordelingen 
tot geldboeten, strekt de verbreking zich 
uit tot het beschikkend gecleelte dat de 
hoofdgevangenisstraffen uitspreekt en 
wordt de verwijzing bevolen voor het ge
heel. 

29 November 1948. 592 

2t9. - Draagw·ijclte. Stmtzalcen. -
TT erbr·elcing orn cle en.Jcele r·eden flat cle bij
komerule straffen van tijclelijlc verbod tot 
exploita.Ue van cle slijte?'ij en van a-an
tJlalclc·ing van het vonnis niet wetteUjk ge
r·eohtvftanUgcl zijn. - F erbr·elcing beperlct 

' tot deze beslissing. - W anneer een arrest 
van veroordeling verbroken wordt om de 
enkele reden dat de door de rechter uitge
sproken bijkomende straffen van verbod 
tot exploitatie van de slijterij en van aan
plakking van het vonnis niet wettelijk 

' gemotiveerd zijn, is de verbreking ·beperkt 
tot deze beslissing. 

13 December 1948. 629 

30. - D·magwijdte. St?'afzalcen. -· 
TT erbrekh!ff ·van een wrrest omclat fle ter·
beSohilclcin.rJstelling van cle r·eger·ing v-an 
een reoiflivist of ·van een gewoonte-misda
rlige·r r11iet met ·reclenen mnkleecl is. - Ge
hele ver·breking. - Wanneer een arrest, 
dat beklaagde tot gevangenisstraf en geld
boete veroordeelt en hem bovendien ter 
beschikking stelt van de regering als reci
divist of gewoonte-misdadiger, verbroken 
wordt omdat het de terbeschikki:tigstelling 
van de regering niet met redenen omkleed 
heeft, strekt de verbreking zich uit tot de 
gehele veroordeling. 

13 December 1948. 632 

31. - Draagwijclte. - Bu·rge·rlijke za
'"en. - BeschUclcencl flecleelte clat een ha
ger be·roep tegen een. beslissing, die een 
eis van cle ve·rhmwcler tot verbTeking v,a1·1 
cle ver·hwr-ing verwer·pt, niet ontvanlcelijlv 
'verklaa-rt. - Beschilckencl gecleelte van 
zeltfle vorw,is flat aan cle httu.rcle·r een 
h·!t·wr·verlenging toesta.at. - TTer-br'ekin.rJ 
van cle eer-ste besUssi.ng bren.gt cleze 1necle 
van. fle tweecle. - vVanneer een vonnis 
twee beschikkingen bevat, de ene, die het 
hoger beroep· niet ontvankelijk verklaart 
van een verhuurder tegen · een beslissing 
zijn eis tot verbreking van de verhuring 
verwerpend, en de andere aan de huurder 
een huurverlenging toestaat, brengt de 
verbreking van de eerste beschikking, op 
voorzieni:i:J.g van de verhuurder, deze mecle 
van de tweede. 

16 December 1948. 641 

32t. - Dmagwijdte. Oot·r·eotionele 
zaken en poUt-iezalcen. Onwettelijke 
straf vwn gelflboete. - Ver·brelcing van cle 
'VeroonleUng tot hoofclgevan.genisstrat. -
De in correctionele zaken en in politie
zaken uitgesproken verbreking, wegens de 
onwettelijkheid van de geldboete opgelegd 
samenmet de hoofdgevangenisstraf, wordt 
voor het geheel uitgesproken. 

20 December 19'48. 652 

HOOFDSTUK III. 

VERWIJZING NA YERBREKING. 

33. - OnrnogeUjklwicl voo·r het Hof 
z·ijn toez·icht -wit te oetenen o·ver de wet
teli:i khe-ifl van de ve·rom·cleling tot ver
be·u·rclver·lclaring. - Ver·ur·elc·ing van cleze 
ve'/'Oonleling. - TTenvijZ'ing. - Wanneer 
de gedeeltelijke verbreking hierop ge
steund is dat het arrest aan het Hof niet 
toelaat zijn toezicht over de wettelijkheid 
van de veroordeling tot verbeurdverkla-
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ring uit te· oefenen, wordt de verwijzing 
bevolen. 

9 Februari 1948. 77 

34. - StJ"afzaken. - Verbreking om
flat, na aan een wanbefl1"'i:if, gepleegfl nwe1· 
clan een jaar geleflen, fle aaTfl van een 
ove·rt·refling te hebben toegekenfl, fle 1·eoh
ter fle publ-ielce vorflei"ing 1viet ve1·vallen 
verklaa1·fl heett flo01· ve1·ja1·ing. - Ve1·
jaTing niet be1·eilct in fle stanfl van fle 
1·eohtsple.qing na ve1"b1"elcing. - Ve,-w·ij
zin{!. - Wanneer de beslissing op de pu
blieke vordering verbroken wordt, omdat 
de rechter over de grond, na gemeend te 
hebben op een wanbedrijf slechts politie
straffen te moeten toepassen, de publieke 
vordering niet door verjaring vervallen 
verklaard heeft, is er reden tot verwijzing 
indien in de stand van de rechtspleging 
na uitspraak van de verbreking, de ver
jaring van de publieke vordering niet be
reikt is. 

23 Maart 1948. 173 

35. - StratzaJcen. - B·zwge'!"Ujke vo1·
fler·in{!. - A'1"1·est ve1·broken. omflat rle 
·reohter ·in hager beroep heeft kennis ge
nomen van een btw{!crl-i.i lee vorfler·ing 
waarvan fle lcennisname hem n·iet was op
{!eflmgen. - Definitief gevonn·iste V01"rle-
1'in{!. - Verbrelcing zonrler ve1··u?ljz·lng. -
Wanneer een arrest slechts verbroken 
wordt in zover de rechter in boger beroep 
heeft kennis genomen van een vordering 
waarvan de kennisname hem niet was op
gedragen en die definitief gevonnist was, 
wordt de verbreking zonder ver'wijzing 
uitgesproken. 

24 ~lei 1948. 290 

36. - St·rafzalcen. - Verbrelcing van 
het vonnis omflat rle reohte·t· in hogeT be-
1"oep kennis heett gcnomen van rle ptt
blielce vonle1·ing flie n·iet bij hem aanhan
gig was _qemaalct en waa'l"over (lefiniUef 
{!evonnist was. - Verbrekin,q zonfle1· ver
w·ljzing. - Wanneer een beslissing slechts 
verbroken wordt voor zover de rechter in 
hoger beroep kennis heeft genomen van de 
publieke vordering die niet bij hem aan
hangig was gemaakt en waarover defi
nitief gevonnist was, wordt de verbreking 
zonder verwijzing uitgesproken. 

5 Juli 1948. 375 

37. - Verb1·ek·ln{! ornflat rle gclflboete 
verhoo{!rl wenl met meer flan 60 fleO'iemen. 
- Verbreking zonaer verwijzing. - De 
verbreking, die uitgesproken wordt omdat 
de geldboete ·met 90 deciemen verhoogd 
werd in plaats van met 60 deciemen, ge
schiedt zonder verwijzing. 

11 October 1948. 480 

38. - Stntfzalcen. - Vcrbrekin{! van 
fle beslissing ge·wezen over rle publ-ielce 
vorfle·rlng. - Gestett.nfl op fle 'Uerja1·ing. 

- Geen venvij'l!!ing. - De verbreking van 
de beslissing gewezen over de publieke 
vorclering, gesteuncl op de verjaring van 
deze laatste, wordt uitgesproken zonder 
verwijzing. 

18 October 1948. 496 

39. -- St'l"a[zalcen. -Door het hot van 
beroep getvezen an·est van veToorflel-ing 
verbroken. - H of van beroep onbevoegrl. 
- Besl-issing ten gronae ove1· clezelfrle 
vo·rclering 1·eeds gewezcn · do01· het be
voegcl 1"Cohtsoollege en in" lc·raoht van ge
wijscle ge{!aan. - Geen verwijzing., -
vVanneer een arrest van het hof van 
beroep verbroken wordt om reden dat dit 
hof over de publielre vordering gevonnist 
lweft, dan wanneer het onbevoegd was 
om er kennis van te nemen, en wanneer 
de reeds over dezelfde vordering, door het 
bevoegd rechtscollege over de grond ge
wezen beslissing, in kracht van gewijsde 
is gegaan, wordt de verbreking van het 
arrest van het hof van beroep zonder ver
wijzing uitgesproken. 

25 October 1948. 524 

40. - Strafzalcen. - Verb1·elcing op (le 
enlcele voo1·zienin.q cloo·r fle veroo·rcleelcle. 
- Reohte1· van ve1·wijzing (lie ten laste 
van belclaagfle een zwaanle1·e veroo1·fle
ling ttitspreelct clan de ve1·b1·oken veroo1·
cleling. - Veroorclel-ing d·ie de 1·eohte1· 
w·lens besl-issing verb1"oken wo1·flt had mo
yen ttitS1JTeken. - Wettel-ijlce ve·roo1·de
ling. - Wanneer de verbreking van een 
beschikkend gedeelte wordt uitgesproken, 
in strafzaken, op voorziening door be
klaagde, en de zaak naar een ander rech
ter verwezen wordt, mag deze elke be
slissing vellen, die de rechter, wiens be
slissing verbroken wordt, ten opzichte van 
eiser wettelijk had mogen uitspreken; hij 
mag gebeurlijk ten laste van eiser, bin
nen de perken van de wet, een zwaardere 
veroordeling uitspreken cbn deze die ver
broken werd. 

15 November 1948. 558 

41. - Ve1·Melc-ing op fle enlcele voo·r
z-len·ing cloor bekla.agrle. - Geen voo1·z-le
ning (lo01· de bm·gerl-i,ilc vemntwoorflel-ijlce 
pat·tij noah tcgen haar. - Reohte1· van 
verwijzing cl·ie haar lJ·lw,qe·rlijlc ve1·ant
woo1·delij k ve·rlclaa1·t voor vemonlel-ingen 
(l-ie fleze ove1·sohTijclcn waarvoor zij b·ur
gerlijk vemntwoorclelijlc wMcl verlclaa-rrl 
floor (le beslissing waartegen fle voorz·ie
n-lng 1!an de beklaagcle was ge1·ioht. -
Onwettelijlc1LC'lcl. - Wanneer, beklaagde 
ziell in verbreking voorzien hebbende, de 
te zijnen laste l1itgesproken veroordeling 
met verwijzing verbroken wordt, en wan
neer de burgerlijk verantwoordelijke par
tij zich niet in verbreking voorzien had 
en geen enkele partij zich tegen haar 
vool"zien had, mag de rechter van verwij-
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zing haar' niet burgerlijk verantwoorde
lijk verklaren voor gelclelijke veroorde
lingen of teruggaven, die deze overschrij
den, waarvoor zij burgerlijk verantwoor
delijk werd verklaard door de beslissing, 
waartegen de voorziening van de be
klaagcle werd gericht. 

lt\ November 1948. 558 

42. - SM·atzake·n. - Ve·rln"eking van 
het vonnis omdat cle 1·echte1· in hager be
mep kennis heett genomen van de pit
Olielce vorcledng clie niet b1:j" hem aanhan
gi{f was gemctalct en waarove1· clefinitief 
gevonnist was. - Ve1"b1·eJcing zoncle1· ·ve1·
·wijzing. Wanneer een beslissing 
slechts verbroken worclt voor zover de 
rechter in hoger beroep kennis heeft ge
nomen van cle publieke vordering, clie niet 
bij hem aanhangig was gemaakt en waar
over definitief gevonnist was, worclt de 
verbreking zoncler verwijzing uitgespro
ken. 

29 November 1948. 597 

43. - Stmtzalcen. Onwettelijkheicl 
van cle st1·at van g.eldboete toegepast sa
men met cle hoofclgevangenisstraf. - Ver
tvijzing. - Wanneer een beslissing van 
veroordeling verbroken wordt, omclat de 
samen met de hoofdgevangenisstraf opge
legcle gelclboete onwettelijk is, wordt de 
verbreking met verwijzing uitgesproken. 

20 December 1948. 652 

VER.JAIUNG. 

1. - Verdediging van de nationale in
stellingen. - Wet van 22 Maa1·t 1940. -
Verjaring van cle pttblieke vonlering. ~ 
Te1·mij"n. - De vervolging van de mis
drijven, voorzien bij de wet van 22 Maart 
1940 betreffende de verdediging van de 
nationale instellingen, verjaart na een 
termijn van een jaar, van de clag van het 
misclri.if af of van de laatste gerechtelijke 
akte. (Wet van 22 Maart 1940, art. 11.) 

19 J anuari 1948. 29 

2. - B·urgerliflce zalcen. - Congo. 
Ve1·ja·ring gestettncl op een ve1·moeclen van 
betaUng. ~ Erlcenning dam· cle schitlcle
naftr flat hij de beta ling niet geclaan heeft. 
- VMj~Jring kan niet ingeroepen wonlen. 
- De schuldenaar, die erkent de betaling 
niet geclaan te hebben, mag geen verja
ring inroepen die op een vermoeclen van 
betaling berust. 

29 Januari 1948. 58 

3. - Strafzalcen. - Pitblieke vo1·de-
1"'in{f ve1"jfutnl. - Omstancl·igheicl cUe cle 
ve1·jar·ing niet meclebrenrJt van cle te be
kwamer tijd ingestelcle bttrge'l"lijlce V01"
clerin.q. - De verjaring van de publieke 
vordering brengt cleze niet mede van de 

te bekwamer tijcl inges.telcle vordering van 
de burgerlijke partij. (Wet van 30 Maart 
1891, art. 1.) 

16 Februari 1948. 99 

4. - St1·a/zaken. - W anbeflrijf waa?·
wtn cle ve1·ja1··ing niet aan bijzonclere 1·e
gelen oncle1·wo1·pen is. - Beslissing van 
de rechtsmacht van wijzen op dit tvanbe
fl·riif slechts een politiest1·at toe te passen. 
- JJ'eit rtepleegcl meer flan een jaar gele
flen. - Ve1·plichting cle pu.blieke vorde· 
1"ing clam· verjaring ve1·vallen te veTlcla
ren. ~ Wanneer de rechtsmacht van wij
zen beslist clat er reden is om op een wan
bedrijf, waarvan cle verjaring niet aan 
bijzondei·e regelen onclerworpen is, slechts 
een politiestraf toe te passen, moet het, 
indien het feit meer clan een jaar gele
den wercl gepleegd en de verjaring niet 
werd gestuit, verklaren dat de publieke 
vorclering door verjaring vervallen is. 
(Wet van 17 April1878, artt. 21, 23 en 26.) 

23 Maart 1948. 172 

5. - St1·atzalcen. - Regelmat-ig v.itge
szwoken ititstel van cle zaak. - Stu.itin_qs
alcte. ~ Een uitstel van de zaak, ter te
rechtzittiug uitgesproken, op de dag door 
cle dagvaarding bepaald, stuit de verja
ring van de publieke vordering. 

7 Juni 1948. 311 

6. - St1·atzaken. - Gebntik van een 
aittovoe1·tuig n·iet voo1·zien van bewijzen 
van schouwing en verzelceTing. - Inb1"Citk 
op de politic van het vCTvoeT. - Ve1·ja
ring van een ja.a1·. - Bet feit een auto
voertuig te gebruiken clat niet voorzien is 
van bewijzen van schouwing en van verze
kering maakt een inbreuk nit op de politie 
van het vervoer, onclerworpen a an de ver
jaring van een jaar. 

18 October 1948. 495 

7. - St1·atzaken. Overt1·edingen. -
N aar cle politie1·echtbank venvezen wan
bcfkijven. - Ve1·jaanl een jaar nadat ze 
gepleegfl we1·den inclien geen oorzaalc van 
schorsing bestaat. - De overtreclingen en 
de naar de politierechtbank verwezen 
wanbedrijven verjaren een jaar nadat ze 
werclen. gepleegd, indien geen enkele oor
zaak van schorsing van cle verjaring be
staat. (Wet van 17 April 1878, artt. 23 
en 26, al. 1.) 

18 October 1948. 496 

8. - Strafzalcen. - Biwgedijlce vorcle-
1"ing ingestelcl vooralee1· cle ve1·ja1"ing van 
cle pnblielce vorcle1·ing ve1·1cre_qen werd. -
TTedaring van de pttblielce vordeTing. -
Zoncle·r ttitwe1·king op cle btwgediflce vor
cledng. - Inclien de burgerlijke vordering 
ingesteld wercl vooraleer {le verjaring van 
cle publieke vordering verkregen werd, is 
de latere verjaring van cle publieke vor-
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dering zonder uitwerking op de burger
Jijke '•ordering. (Wet van 17 April 1878, 
art. 26, al. 2.) 

18 October 1948. 496 

9. - B·m·uerUjke z(l,ken . .___c Bwrger·Ujke 
vonlering iu uestelcl tegen cle Sta(l,t tot ver·
goerUniJ van cle rloo·r een rn:isclr•ijf ve·roor
Z(I,nlctc seh(l,rle. - M·iscl1"ijf f/Cpleegcl door· 
een 01'(/(/,Wn V(l,n de St(l,a,t in cle steer zijne·r 
uevoegclheclen. - Verj(l,l"in{! van cle vor·
rlering teuen rle St(l,at oncler·wor'tJen a(l,n 
de ·rcgelcn va:n rle verj(I,J"inu van rle p·u
/Jl-ielce vorclerinrJ. - Hoewel zij v66r de 
strafgerechten niet kan worden aanhan
gig gemaakt, is de burgerlijke vorclering, 
ingestelcl tegen de Staat tot vergoeding 
van de schade, veroorzaakt door een on
geoorloofcle daad, die een misdrijf uit
maakt en door een orgaan van de Staat 
werd gepleegd binnen de sfeer zijner be
voegcllleden, onderworpen aan de regelen 
;lie de verjaring van de publieke vorcle
ring beheen;en. (Wet van 17 April 1878, 
nrtt. 3, 21 en vlg.; Bnrg. Wetb., art. 1382.) 

](i December 1948. 638 

VEQKEER. 
1.- Voo'l'l'fl:l1[f.- Yoe·rt·uiu ·u:it een aa.·n 

rle open/J(I,re wert ucleuen eirJenrlorn lco
nwncle. - Voor··uJrcnr·rlen va.n de (l,a,n het i.n 
1Je·weg-inu zijnde 1Joe·rt·wip toeuelcenrle voor
r(l,nq. - Indien de uit een aan de open
bare weg gelegen eigendom komencle weg
gebrniker de floorgang moet vrijlaten voor 
rle in beweging zijnde weggebrniker, is 
bet slecbts voor zoveel de in beweging 
zijncle weggebrniker ov een zekere af
;;tand zichtbanr weze. (Kon. beslnit van 
1 Februari 1934, art. 57, 1°.) 

2 Februari 1948. 63 

2. - Kon·in kUjk beslnit r;an ,l Febrn(l,ri 
,1984, arUlcel 86, .j0 • - l'er·IJod van voor·
IJi,j te stelwn 011 een lc'l'u:ispnnt. - Zonder 
mulersehe·ill of voor·IJehorul. - Overtr·e(le·r 
loan i?;ieh n:iet 1Jeroepen op het verboll be
'lJat in artikel 57, 2°. - Artikel 36, 4°, van 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
v66r zijn wijziging door llet besluit van 
18 October 1946, verboocl zoncler onder
;;cheicl of voorbeJ/tond, bet voorbijsteken 
op de splitsingen, aansluitingen en krui
singen; de overtreder van deze bepaling .. 
kon zich niet beroepen, in tegenstelling 
n1et <le weggebrniker die hem voorafgaat, 
op llet verbod vermelrl bij artikel 57, 2°, 
v:m zelfde koninklijk besluit. 

16 Februari 1948. 100 

3~ - TVepuebnt'iker die l·inks afdraaU. 
- Yerl}pcl lle. rloorga:ng .af te sn'i,lden van 
rle!Jene rlie' zijn weg ve·rvol(Jt. - Dmau
wijclte. - Het verbod opgelegd ann de 
weggebniiker, die links wil afdraaien, de 
doorgang · tif te snijden van degene die 
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ziJn weg vervolgt, onrlerstelt dat fleze 
laatste regelmatig zijn weg voortzet. Kan 
niet besclwnwd worden als rege]matig 
zijn weg voortzettende, de weggebruiker 
di'e zicll gereecl mankt tot het voorbij
steken aan een wegsplitsing, aansluiting 
of kruising. (Kon. besl. van 1 Februari 
1934, nrtt. 36, 4°, en 57, 2°, gewijzigd bij 
besluit van de Hegent van 18 October 1946, 
artt. 5 en 8.) 

1 Maart 1948. U9 

4. - Gele'ille·r .vnn '1/Ce. - N-iet ·in 1Je
clwang ho!ulen vnn het vee 011 de open1Jwre 
weu. - J~eit rlnt niet alle elementen Jjan 
een m.isrlr·'i}f verenigt. - Het vonnis clat 
een geleicler van vee verooi'deelt, om bet
zelfde op de openbare weg niet te hebben 
in bedwang gehonclen, stelt aldus het be
staan niet vast van al de bestanclclelen 
van een in brenk voorzien, hetzij door arti- , 
kel 18 van de Wegcocle, hetzij door een 
andere wetsbepaling. (Koninklijk besluit 
van 28 .Januari Ul37, art. 3.) 

H Juni 1948. 322 

5. - Open/Ja.re weuen. -De ve1'lenglnu 
rle .ene· vwn rle nnde'l'e ·witmakenrle of niet 
'Uitrnrtlcenfle. - Vonn·is geste!tncl op lle liy
rtinu van rle plrutts. 1- TVetteUjlche·id, -
De rechter over de grond, om te beslis
Ren dat een openbare weg de verlenging 
van een andere openbare weg uitmaakt of 
niet uitmaakt, roept wetteli.ik de feite
lijke elementen in die de Jigging van de 

'vlaatsen betreffen. 
14 Juni 1948. · 326 

6. - Rltn,qonle rnn de openlinrc weyen. 
- W er1 llie n'iet ve·rder loopt dan cle aan
sl·u.iUnu. - Beeunllaire werJ. - Luiclens 
artikelen 51, 2°, en 54 van llet koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934 geniet de ge
brniker van een openbare weg cUe verder 
loopt clan de aansluiting, de verkeersvoor
rang ten opzichte van de gebrniker van 
de openbare weg die niet vercler loopt clan 
rUe aansluiting. 

14 .Juni 1948. 326 

7. - Voo/''1'(1,11[1. - Bekla.a.urle komende 
·wit een seeumlla.i·re wer1 en een hoofrlweu 
overstekende. Y eroonleUnp all'een 
MemzJ pestewnd llat het /Jestaan van het 
telcen w· 7 de voorrang verleende ann de 

, r;e/Jru:iker vun lle hoofllweu. - Ge/Jrelc 
nan wntwoo'l'(l op lle conel·usUJn wellce cleze 
voorntmy bet·w·isten om r·erlen ll(/,t de ue-
7Jrttilcer vnn lle hoofrl'We[! niet z·icht1Jaa·1: 

, was. - TT onnis niet wetteUjlc, r;enwUveenl. 
-;- Is niet wettelijk gemotiveerd, llet von
nis dat een beklaagde veroorcleelt om, uit 
een secnnclaire weg · komemle, een hoofclc 
weg te hebben overgestoken, bij inbrenk 
op artikel 54 van de "Veg<;ode, om de enige 
red en cla t het teken IF' 7 cle voorrang ver
leent nan cle gebrniker vnn de hoofdweg, 
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zonder de conclusien te beantwoorden 
waarbij beklaagde deze voorrang betwistte 
om ,reden dat, op het ogenblik waarop hij 
op, de krnising uitkwam, de gebrniker van 
de hoofdweg niet zichtbaar was. (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, art. 54.) 

2 September 1948. 419 

8. - Best1Hwde·r van een stoommachien 
van de b1L~trtspoo·rwegen d·ie verz~L·imt te 
ve1:tragen of te stotJpen in geval van be
Zemme1·ing. - ToepasseUjlce 1·eglementaire 
bepaUngen. - Het feit, :voor een bestuur
der van een stoommachien van de buurt
spoorwegen, niet te hebben vertraagd of 
gestopt in geval van stremming in het 
verkeer, worclt voorzien en gestraft door 
artikelen 10 en 22 van koninklijk besluit 
van 24 Mei 1913, gewijzigd bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van 22 Novem

,ber 1932 en bij artikel 1 van het konink
lijk besluit van 6 Juli 1936 op de nolitie 
van de, buurtspoorwegen, en niet bij arti
kelen 6 en 13 van het koninklijk besluit 
van 27 Januari 1931 betreffende de tram
wegen. 

20 September 1948. 425 

9. - KoninlcZijlc besluit van 1 Febntari 
1934, a1·tilcel 32. ~ ~epaZing s~echts toe
passeUjlc op het lcrutsen m.t ntet op !~et 
1Joorb·ijsteken. - De regel d1e voorschnJft 
aan de weggebruikers, die elkaar inhalen 
of ontmoeten, elkaar wederkerig de helft 
van de rijweg vrij te laten, en, zo nodig, 
van de rijbaan, is slechts van toepassing 
in geval van kruisen en niet van voorbij
steken. (Kon. besl. van 1 Februari 1934, 
art. 32.) · 

11 October 1948. 478 

10. - .chLtovoe·rtuig toebehorende aan 
een vennootschap. - Best~t.~wd do01· een 
a1·beider in dienst van deze Zaatste zonde1· 
voorzien te z·ijn van be·wijzen van schou
wing en van vm·zelcering. - St1·af1·echte
Zijlce vemntwoordelijkheid van degene die, 
opd1·acht · hebbende ont: voo1· de vennoot
schap te handelen, nagelaten heeft zuUcs 
te doen. - Directeu1·-generaaZ van de ven
nootschap. - Wanneer een autovoertuig, 
toebehorende aan een vennootschap, door 
een arbeicler bestuurd worclt, in dienst 
van deze ·laatste, zonder voorzien te zijn 
van de bewijzen van schouwing en verze
kering, rust de strafrechtelijke verant
woordelijkheid op de natuurlijke persoon 
die, •opdracht hebbende om voor de ven
nootschap te handelen, nagelaten heeft 
zulks te doen en namelijk op de directeur
generaal van de vennootsclrap. (Besl, van 
23 November 1940, gewijzigd door de be
sluiten van 16 Januari 1942 en 4 Januari 
1943 en de besluit-wetten van 14 Februari 
en 27 November 1946.) 

18 October 1948. 495 

11. - Ve1·volging ·wegens inbreu./c op 
a.-rtilcel 35 van het lconinlclij lc beslwit van 
1 JJ'ebnt.a1'i 1934. - Vonnis dat de betich
Ung wiet bewezen ve1·lcZaart en de eis de1· 
b~wge·rlijlce pa.1·Uj afwijst. - Redenen van. 
het vonnis n·iet vaststellende dat belclaagde 
de doo1· het 1·eglement voorgesclweven 
voorzorgen genomen heeft. - OnwetteUjlc
heid. - Is niet wettelijk gemotiveerd, het 
vonnis dat beslist dat beklaagde geen in
brenk gepleegd heeft op artikel 35 van het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
en de burgerlijke partij van haar vorde
ring, 011 dit misdrijf gesteund, afwijst, om 
reden dat, op de plaats waar beklaagde 
een stilstaand voertuig voorbijstak, de 
rijweg volcloende breecl was om het krui
sen van zijn voertuig en clit van cle bur
gerlijke partij toe te laten inclien deze 
laatste de uiterste rechterzijde van cl~ 
rijweg gehouden hacl, zoncler vast te stel
len dat, alvorens voorbij te steken, be
klaagd zich er van vergewist hacl, dat de 
baan aan zijn linkerzijde over een vol
doende lengte vrij was om alle gevaar 
voor ongeval te vermijden, noch clat het 
voorsteken zich heeft voorgeclaan in om
stancligheclen waarin clit risico 11iet be
stoncl. 

8 November 1948. 537 

12. - Vervolging wegens inb·re·nlo 01i 
artilcel 42 van het lconinlclij k besluit van 

.1 JJ'ebrna1··i 1934. - Vonnis van veroonte
Uny dat er niet op wijst dat belclaagde 
niet meeste·r gebleven was van z·ijn snel.
heid. - Onwettelijlcheid. - Is niet wet
telijk gemotiveerd, het vonnis dat veroor
deelt wegens inbreuk op artikel 42 van 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
zoncler vast te stellen dat beklaagde niet 
voortclurencl meester gebleven was van 
zijn snelheid. 

8 November 1948. 537 

1.3. - Linlcs afslaan. - Koninlclijlc be
sluit van 1 JJ'ebnLMi 1934, artilcel 31. -
Verplichting de uite1·ste 1·echterzijde van 
de 1·ijweg te houden. - Verplichting opge
legd zelfs aan een kl'uising. - Krachtens 
artikel 31 van het koninklijk besluit van 
1 Februari 1934, moet de weggebruiker, 
clie links wil afslaan, cle uiterste rechter
zijcle van cle rijweg houden zelfs op een 
kruising. (Koninklijk besluit van 1 Fe
bruari 1934, artt. 29 en 31.) 

22 November 1948. 574 

14. - Buu1·tspoo1·wegen. Plaatsing 
van verlwe1·stelcens. - Koninklijlc besluit 
·van 24 Me·i 1913. - Voorwaa1·de van deze 
ve1·plichting. - Luiclens artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 24 Mei 1913, is de 
plaatsing van verkeerstekens in cle om
trek van de spoorbaan van een buurt
spoorweg slechts verplicht op de plaatsen 
waar deze maatregel n_oodzakelijk is om 
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de veiligbeid van de doortocbt te verze
keren van de rijtuigen en trams en van 
bet verkeer van de weggebruikers. 

22 November 1948. 581 

15. - Bestttzt1'der die linl;;s wil atslaan, 
bij het naderen van een spl·its·ing, aan
sl·uit-i'ng ot lcr·uising. - Te geven verwit
tiging. - VerpUcht-ing zoveel 1nogelijlc 
naa1· links ttit te tv·ijlcen. - Regelen van 
algemene draagw·ijdte. - De bepalingen 
vun artikel 31, 2°, van bet koninklijk be
sluit van 1 Februuri 1934 (besluit van de 
Regent van 18 October 1946, art. 3) die 
ann de bestuurder, die bij bet naderen van 
een splitsing, aansluiting of kruising links 
wil afslaan, voorscbrijven de weggebrui
kers die hem volgen him·van te verwitti
gen en, zoveel mogelijk naar links nit te 
wijken, zoncler evenwel llet verkeer te 
hinderen clot nit cle tegenovergestelde 
richting komt, zijn voorzichtigheiclsrege
len van algemene clraagwijclte, waarvan 
de naleving zich opdringt, welke ook de 
recbten en verplicbtingen wezen die voor 
de weggebruikers nit hun respectieve 
stand voortvloeien. 

29 November 1948. 594 

16. - Voorb·ijstelcen op een kru.ising. -
Koninlclijlc besZ.uU van 1 F'ebr-ua1·i 1934. 
- Voo1·waM·den vereist Op(lat het voo1·
bij stelcen geen stratba1·e inbreu.Tc zo·n wit
malcen. - Opdat de bestuurder van een 
voertuig, die op een kruising een voorbij
stekingsmanomvre uitvoert, geen straf
bare inbreuk op artikel 36, 4°, van, het 
koninklijk besluit van 1 Februari 1934, 
zou plegen, moet bij het bestaan van deze 
kruising niet gekend hebben en moet het 
hem, in feite, onmogelijk zijn geweest, op 
het ogenblik dat hij de kruising nadercle, 
het bestaan er van te bemerken. (Stilzwij
gencle oplossing.) 

6 December 1948. 606 

17. - No·rmaal voorb·ijsteken. - Ko
ninklijlc beslttit .van 1 F'ebruari 1934. -
Voorbijstelcen langs de Unlce1·zijde van het 
voor te steken voertuig. - Volgens de bij 
het koninklijk besluit van 1 Februari 1934 
ingevoerde reglementering, is een nor
maul voorbijsteken, het voorbijsteken 
langs de linkerzijcle van het voor te ste
ken voertuig. (Kon. besl. van 1 Februari 
1934, art. 33.) 

6 December 1948. 606 

18. -T- Bew·ijs van de 1nisdrijven. -
Geen regelmatig pmces-verbaal. - Bewijs 
doo1· alle middelen van 1·echt. - Bij ont
stentenis van regelmatig proces-verbaal, 
kan het bewijs vail een inbreuk op de po
litie van het verkeer gelevercl worden door 
aile middelen van recht. (Wet van 1 Au
gustus 1899, art. 4, al. 2.) 

6 December 1948. 609 

19. - Openba.re 1ve1·ken (Ue de doo1-
gang gevaadijlc nutlcen. - Waa1·sclw.
~v·ingstelcens voo·r geva(W geplaatst dam· 
de provinciale ove1·heden .. - Ontlasten de 
aannemer niet van de verplichting de 
voorgesch1·even waarschttwingstelcens te 
plaatsen. - De aannemer van openbare 
werken die, door zijn werken, de door
gang op een openbare weg moeilijk maakt, 
heeft de verplichting de voorgeschreven 
waarscbuwingstekens te plaatsen; !let 
plaatsen door de provinciale overheden 
van borden die een gevaar aanwijzen out
last hem niet van deze verplichting. 

6 December 1948. 609 

20. - KO'Ivinlcl-ijlc beslttit van 1 F'e
IJ1"tta1·i 1934. - Het vallen van (le (tvond. 
- Betelcen·is vnn (!eze bewoord·in,qen. -
In artikelen 85, 86 en 87 van !let konink
lijk besluit van 1 Februari 1934, houdende 

_ reglement op de politie van !let vervoer 
en van !let verkeer, betekenen de woor
den <\!let vallen van de avond ll het ogen
blik waarop, na !let ondergaan van cle 
zon, een voertnig opbouclt gemakkelijk 
zichtbaar te zijn op een afstand van 
150 meter. (Kon. besl. van l Februari 1934, 
artt. 5, F', en 146, § 3.) 

13 December 1948. !123 

21. - Naa1· l·inlcs a,fslaan. Waa1·-
schttw·ingstelcen. - Kan geen ve1'7cee1'8-
voorrang verschaffen. - De gebruiker van 
de openbare weg die, vooraleer naar linkA 
af te slaan, de andere weggebruikers van 
clit manreuvre door een waarschnwings
teken verwittigt, bekomt daardoor geen 
verkeerRvoorrang. (Kon. besl. van 1 Fe
brnari 1934, art. 96.) 

13 December 1948. 631 

22. - Voorb-ijstelcen op een lcnt:ispwnt 
ve·rboflen-. - K·ruisp1tnt dat noch leon 
voo1·zien worden noch zichtbaa1· was/noch 
aa.ngewezen met een telcen. - Geen mis
drijf. - De bestuurder van een voertuig, 
die een voorbijstekingsmanreuvre uitvoert 
Ol) een kruispunt, pleegt geen strafbare 
inbreuk, indien dit kruispnnt door hem 
niet kon voorzien worden, voor hem 
niet zichtbaur was en indien !let niet aan
gewezen was met een teken. (Kon. besl. 
van 1 Februari 1934, art. 36, 4°, gewijzigd 
bij besl. van de Reg. van 18 October 1946 
art. 5.) ' 

20 December 1948. 645 

23. - Weggeb1'UikC1- die linlcs afdranit. 
- Verbod (le dom·gang at te snijden van 
degene die zijn weg vm·volgt. - Draag
w·ijdte. - Het verbod opgelegd uan de 
weggebruiker, die links wil afdraaien, de 
doorgang af te snijden van clegene die zijn 
weg vervolgt, onderstelt dat deze laatste 
regelmatig zijn weg voortzet; kan niet be
schouwd worden als regelmatig zijn weg 
voortzettende, de weggebruiker die zich 
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g·ereed maakt tot voorbijsteken aan een 
splitsing, aansluiting of kruising. (Kon. 
besl. va~1 1 Februari 1934, artt. 36, 4°, 
en 57, 2°, gewijzigd bij besl. van de Reg. 
van 18 October 1946, artt. 5 en 8.) 

20 December 1948. 645 

24. - Botsing vwn twee voertuigen op 
cle nwnsMtUing vnn t10ee openbcwe pleinen. 
- Vemonleliny vctn cle best·uunler clie vnn 
·mchts lcomt. - Wettiye 1·eclen van voo1·
·rany ·van cle van Unlcs komende best·unrde·r 
n·iet ·vastyestelcl. - OnwetteU,ilce beslis
s-iny. ~ Is onwettelijk, de beslissing die, 
in geval van botsing van twee voertuigen 
op de aansluiting van twee openbare plei
nen, de bestuurder va,11 het voertuig dat 
van rechts kwam veroorcleelt, zonder op 
het bestaan te wijzen van een wettige re
tlen van voorrang ten voordele van de be
stuurcler die van links kwam. (Kon. besl. 
van 1 Februari 1934, artt. 52 en 55.) 

20 December 1948. 646 

VE~KNOCHTHEID. 

1. - Stntfznlwn. - IJ'eUelijlre omstnn
diyheclen. ~ Va.ststell-ing en beoonleUnrJ. 
- Behoo1·t de 1·echter oveT rle gmnd. -
I-Iet bestaan van verlmochtheid tussen ver
.~cheiclene misdrijven hangt 'af van feite
lijke omstancligheclen, waarvan de vast
stelling en beoordeling alleen arm de rech
ter over de grond behoren. 

19 Augustus 1948. 407 

2. - Stntfza.lcen. - Bey·r·ip. - BesUs
si·nu va.n onbevoeaclhe-icl uesteuncl op ae 
ve1·knochtlwicl •van cle nvisclrijven. - Be
s!issiny clnnnloo1· zelf vnststellencle clnt 
een uoerle rechtsbecleliny vereist clnt cle 
misrll"'i:iven doo·r clezelfrle 1·echte1· yevonnist 
1oonlen. - De verknochtheid tussen mis
clrijven, mlar de zin van artikelen 226 en 
~27 van het Wetboek van strafvordering, 
IS het bestaan van een zodanig verband 
tnssen verscheiclene misclrijven dat een 
goecle rechtsbecleling vergt dat clie mis
drijven te samen en door clezelfcle rechter 
zouclen gevonnist worden; cle rechter die 
zijn onbevoegdheicl steunt op de vaststel
ling van cle verknochtheid tussen de mis
clrijven, stelt .derhalve claardoor zelf 
vast clat, tussen deze laatste zodanig ver
band bestaat dat een goecle rechtsbecleling 
vergt dat ze samen en cloor clezelfde rech
ter gevonnist worden. 

19 Augul;ltus 1948. 407 

VE)lKOOP. 

. Ferkoop bij nfbetaliug. - Finnncie1"ing 
VC!1~ ve-rlcoop bij njbetitl-in.Q. - Beg1·ip. ~ 
h1 . !let contract genaamd « financiering 
van ';erkoOJ?:, bij afbetaling J>, clraagt cle 

verkoper zijn rechteii jegens de ko~er over 
aan een derde, die in het contract tussen
komt en dadelijk aan de verkoper de prijs 
betaalt, na aftrek van een zeker bedrag, 
en neemt hij tevens op zich, ter outlasting 
van de verkoper, de financiele risico's 
van de verrichting, wijl de koper die inde
plaatsstelling· van een nieuwe schnldeiser 
aanvaarclt. 

15 Juni 1948. 

VE~NIELING VAN BUNDELS. 

Arrest ·mn ve1·oordcUng door het hot 
vnn be1·oep tveyens '/.Vftnbecl'l'ijf. ~ Onde,r
zoelc. - Yoot'Z'ieniny cloo1· cle veroorcleelcle 
teyen rle besch-ilckiny vnn vm-wijZ'ing en 
teyen het n1Yest. - Besch-ilc./cing vnn ve-r
w·i.j.ziny vern·ietigcl en n·iet wecleropge
nuutlct. - Ve,rb'reldny vnn cle beschikkin.Q 
en wnt e1''lf:it ·is voo1·tyevloehl. - Ym·wij
ziny 1Wn1· cle proc·nre'lf,1" cles Koninys. -
vVanneer een persoon, die door het hof 
van beroep werd veroordeelcl wegens een 
wanbedrijf dat het voorwerp van een on
derzoek heeft uitgemaakt, zich terzelfder
tijd tegen de bescllikking tot verwijzing 
van de raadkamer voorziet en tegen het 
arrest van veroordeling, en wanneer dt
beschikking van de raadkamer vernielcl 
wercl zoncler wederopgemaakt te zijn ge
worclen, verbreekt het Hof van verbre
king cle beschikking, alsook wat eruit is 
voortgevloeid, en verwijst het de zaak 
naar cle procureur des Konings. 

4 October 1948. 463 

VERVOE~CONT~ACT. 

BeoonleUny cloo1· cle 1·echte·r over ae 
gmncl. - Ontvnngst clo01· cle yenclresseerclc 
Vftn rle ve1·voe1Yle wct?'en. - Bevr·ijdencl 
lcnntlvte,r vnn de ontva.nyst. - Volgens 
artikel 7, alinea 1, van de wet van 25 Au
gustus 1891, doet cle ontvangst van cle ver
voercle goederen cloor de geadresseei'cle 
ieclere vorclering tegen de voerman ver
vallen, behouclens het geval van bijzon
cler voorbehoucl of verborgen averij. Het 
is zo zelfs wanneer de ontvangst op een 
andere plaats geschiedt clan op cle aanvan
kelijk vastgestelcle, doch waaromtrent 
voerman en geadresseercle later overeen
gekomen zijn. 

8 April 1948. 198 

VEIUEKE~INGEN. 

Ye·J·zelce?·ing fUe de btwgerl'ijke aan
S1J1'akelijkheicl delct vnn vervoenlers vnn 
znlcen floor rniflclel vnn moto1·voe1·tnigen . 
- Berliny toegelnten bij artilceL 17, I, 
L·itt. b, vnn het koninlcUjlc besl!tit van 
28 J·uli 1937. - Dmn'gtvijclte. - Wanneer, 
in een verzekeringspolis, die de burger-
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Jijke aansprakelijkheid dekt van vervoer
ders van zaken door middel van motor
voertuigen, bedongen wordt, zoals arti
kel 17, I, litt. b, van koninklijk besluit 
van 28 Juli 1937 het toelaat, dat « bij 
rauwelijkse vordering de benadeelde per
sonen of hun rechtverkrijgenden zich niet 
kunnen beroeven op een vonnis dat tegen 
de vervoerder is uitgesproken in een ge
ding waarin de verzekeraar niet behoor
lijk geroel)en werd ll, !weft clit heeling niet 
voor doel aan de benadeelde partij in be
rloeld geval het recht te ·ontnei;nen de ver
zekeraar rechtstreeks v66r het gerecht te 
roepen, of haar te verbieden tegen deze 
laatste het bewijs te leveren van cle aan
sprakelijklleid van de vervoei"der-,-tlElf}I"--llet
voorbrengen van een strafvonnis ; zijn 
<enige draagwijclte bestaat er in aan de 
benadeelde partij het recht te ontnemen 
om aan de verzekeraar tegen te stellen 
hetgeen in burgerlijke zaken gewezen 
wenl, zonder dat hij in het geding geroe
pen werd op de door !let slachtoffer tegen 
<le verzekercle vervoerder ingestelde vor
dering. (Koninklijk besluit van 28 Juli 
HJ37, nrt. 17, I, litt. b.) 

22 Jannnri 1948. 37 

VERZET. 
1. ~ Vonnis bij verstei,; 1:n11 de krijys

nwd. ~ lVet vnn 7 November 19.?6. ~ 
Perken ·vnn de termiin van ·vei'Zet. ~ 
Een verzet tegen een cloor de krijgsi·&ad 
op gronll van de wet van 7 November 
1946 gewezen vonnis kan na 31 December 
1946 niet geldig gedann worden, tenzij ver
zetter bewijst dat hij zich door heirkracht 
in de onmogelijkheirl bevoml verzet te 
doen binnen de wettelijke termijn. 

5 .Juli 1948. 374 

2. ~l'onnis bij verstel" van cle k·rijgs
raa.d. ~ Wet vnn 7 November 1946. ~ 
Perlcen van de ve·rzettermijn. - Een op 
<le wet van 7 November 1946 gesteund 
verzet teg·en ee1i vonnis bij verstek door 
de krijgsraad gewezen, Iran niet geldig 
ingesteld worden nn 31 December 1946, 
tenzij eiser op verzet bewijst dat hij zich 
wegens overmacht in de onmogelijkheid 
hevond binnen de wettelijke termijn ver
zet te doen. 

19 Augustus 1948. 409 

3. ~ Stmtznlien. - l'erzet van be
kla.nycle betwrlct tot cle beslisS'ing over cle 
JJLtbl-ieke vonlerinu. ~ BHrue'l'lijke pa·rt-ij 
toegelnten tot het deelnemen a.wn cle de
batten over het ve1·zet. - Wettel-ijlche·icl. 
~ Roewel beklaagcle, veroorcleeld bij ver
stek door het hof van beroep zowel op de 
publieke vordering als op de vordering 
van de burgerlijke partij, zijn verzet be
perkt heeft tot de beslissing over de pu-

blieke vordering, moet de burgerlijke 
'partij toegelaten worden tot het cleelnec 
men aan de debatten over het verzet, om
dat de vrijspraak van beklaagde de ver
oordeling van de burgerlijke partij tot de 
kosten van de publieke vordering zou ten 
gevolge hebben. 

22 November 1948. 578 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
1. ~ Stmfimken. ~ Bu.nclel van de 

reehtstlleg-i'll.lf cUe het pi·oees-ve·rbaa.l van 
een van cle tereclltz-itti .. llgen 'van het mi.U
twi·r _qerechtshof niet bevat. ~ l'erbreMnu 
'!Jan het n·I"J'est. ~ De ontstentenis, in. de 
bnndel van de rechtspleging, nm het pro
ces-verbaal van een van cle terechtzittin
gen, aan het onderzoek van de zaak door 
het militair gerechtshof gewijcl, brengt cle 
verbreking van het arrest mede. (Wet van 
1 Mei 1849, art. 10; wet van 15 Juni 18911, 
art. 97 en 118 ; W etboek vnn strafvor<le
ring, artt. 155, 1811, 190 en 211.) 

9 Februari 1948. 78 

2. ~ Stm.fzaken. ~ Burgerlijke ·vorcle
ring. ~ Burgerlijke part-ij vo6r cle rech
ter In hoye·r be·roetJ n·iet versch·ijnend. ~ 
l'erstek met ontslctq van instwnt-ie. - 0'/l
vere·mi,qbanr met cle rechtsplerti-ng vuM de' 
strafrechtei·. - Ret verstek met ontslag 
van instantie onverenigbanr zijnde met 
<le regelen van bevoegclheicl en reclltsvle
ging toepasselijk v66r de strafrechters, 
kan de rechter in hager beroep, bij welke 
de vordering van de burgerlijke vartij 
aanhangig is gemaakt, geen verstek met 
ontslag van instantie ver1enen, imlien 
deze partij niet verschijnt. 

16 JJ'ebntari 1948. !J9 

3. - Stra,fzaken. ~ Tot :zich trckken 
vwn cle zaaJ,;. - Be_qrip. ~ Ret tot zich 
trekken van cle zaak is geen louter vermo
gen, cloch een wettelijke verplichting, ov
gelegcl aan de recllter over de grond in 
tweetle. aanleg. (VVetlJoek van strafvorcle-
ring, art. 215.) ' 

15 Maart 1948. 1G2 

4. ~ Btmfzaken. ~ O·m.schrijcviny vnn 
llet miscl·rijf. - Arrest cle bestnncltlelen 
vwi~ de hoofdznkelijke cleelneming nader 
bepctlencle. ~ Geen wijzirting vnn cle qun
Uficntie. ~ Stipt niet een aan de qnali
ficatie van tle 'betichting vreemcle omstan
lligheicl aan, het arrest clat zich er bij 
beperkt de wettelijke bestandclelen van 
cle hooftlzakelijke deelneming aan het mis
clrijf nader te bepalen. 

22 Maart 1948. lG!l 

5. ~ Strafzaken. ~ Proces-verbaal vnn 
cle terechtzUting niet ondertekencl dam· 
cle voor.zittc·r. ~ N·ietigheicl ·van het evan-
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n-is. - Is nietig, het vonnis van cle cor
rectionele rechtbank, wanneer het proces
Yerbaal van een van de terechtzittingen 
cle handtekening van de voorzitter niet 
draagt. (Wet van1 Mei 1849, art. 10; Wet
hoek van strafvordering, artt. 155 en 189.) 

22 Maart 1948. 172 

6. - Stmtzalcen. - Nietighe·id van het 
1J\·oces-verbaal van de te1·echtz-itting tij
ll(JnS dewelke de zaak onderzocht werd. -
Ar·rest van ve1·oo1·deUng. - Nietighe'id. -
Wanneel' het proces-verbaal van de te
Techtzitting van een strafgerecht, tijdens 
clewelke de zaak onderzocht wenl, nietig 
is, is de beslissing van veroordeling door 
11ietigheicl aangetast. 

5 April 1948. 184 

7. - MiUta·i1· gerechtshof. Vernie-
Ug·ing van een vonnis. - Tot zich trek
ken van' lle za.alc.- VeroonleUng op g1·ona 
vMt het onde'/'Zoek v661' het hot gellawn 
en van de elementen cloor cle Jc1'ijgsamli
te·tw verzamelcl. - WetteUjlcheicl. - Het 
militair gerechtshof clat, na het vonnis 
van de krijgsraacl vernietigcl te hebben, 
de zaak tot zich trekt, mag de beklaagde 
veroordelen, cloor te stennen op het onder
zoek v66r het hof gedaan en op de door 
cle krijgsauditeur verzamelde elementen. 
(Wetboek van strafvordering, artt. 190, 
211 en 215; besluit-wet van 27 Januari 
1916, art. 3.) 

13 April 1948. 207 

8. - St1'afza7wn. - Vonnis do01· ma
g·ist1·aten uitgesproken cUe niet allen het 
onderzoek tm· zitting hebben bijgewoond. 
- Nietigheicl die het voo1· een 1·egelmatig 
samengestelde zetel geclaan oncle1·zoelc niet 
treft. - De nietigheicl, die een vonnis on
g·eldig· maakt, hetwelk door magi~traten 
uitgesproken is clie niet alleen het onder
zoek ter zitting hebben bijgewooncl, treft 
het onderzoek niet dat v66r een regel
matig samengestelde zetel geclaan werd: 

19 April 1948. 220 

9. - Epuratie inzalce btwgertmnw. -
Verzet tegen een inschdjving op de lijst 
voo1·zien bij a1·tikel 4 van het beshtit-wet 
van 19 September 1945. - Plaatselijlce be-
1Joegclheicl vwn de rnet de zaak in lcennis 
ge.stelde 1·echtbanlv n·iet betwist. - Geen 
verpUcht-i-ng voo·r de rechtbanlc uitdntlc-. 
l.:cz.ljlc hawr bevoegdheid te bevestigen. -
De rechter, clie kennis neemt van een ver
zet tegen. een inschrijving op de lijst 
voorzien llij artikel 4 van het besluit-wet 
van 19 September 1945 betreffende de epu
ratie inzake burgertrouw, moet, bij ge
brek a an conclusH~n van cle partij en no
pens dat punt, zijn plaatselijke bevoegcl
heid en cleze van de krijgsauditenr niet 
uitdrukkelijk bevestigen. 

19 April 1948. 223 

10. - Stmtzalcen. - Aand1t'ill'l-ng van 
rle woonplaats van belclaagrle. - De mel
dingen betreffende de woonplaats van be
klaagde zijn voldoencle, zodra zij, bij 
andere aancluidingen van het arrest ge
voegd, geen enkel twijfel aangaande zijn 
eenzelvigheid laten bestaan. 

19 April 1948. 226 

11. - Stratzalcen. - Dattwt van het 
misd·rijf. - Geen conchtsi.en. - Aand·ni
rl·ing die cw.n het Hot van verbt·elving toe
laat z·ijn toezicht 1tit te oefenen. - Vol
doende aanduirling. - Bij ontstentenis 
van conclusi{!n nopens clit punt, is de da
tum van het misdrijf voldoende bepaald, 
wanneer de vermelclingen van het arrest 
aun het Hof van verbreking toelaten zijn 
toezicht uit te oefenen over de wettelijk
heid van tle beslissing en, onder meer, na 
te gaan of de publieke vorclering niet ver
jaard was. 

19 April 1948. 226 

12. - Stmfznlcen. - B1wgerlijlce vor
clering. - Ar·rest vwn ve1·oo1·deling. 
Pmces-verbaal van rle te1·echtzitti.ng. -
Geen 'Verplich#ng de clraagw·ijrlte vMt de 
eis van cle b1wge'l'!ijlce pa1·t·ij er ·in te ver
melden. Geen enkele wetsbepaling 
schrijft voor, wanneer de rechter over cle 
grond tot schadevergoeding jegens de bur
gerlijke partij veroordeelt, in het proces
verbaal van de tereclltzitting de draag
wijdte van cle door clie partij ingestelde 
eis : te vermelclen. 

24 Mei 19~. 283 

13. - Stmtzalcen. - A1Tcst het vonn·is 
op verzet bevestigende dat, bu'iten cle cloor 
het vonnis bij verstek opgelegde stmften, 
fle atzetting 1titsp1'eelct voo1·z·ien bij a1·ti
kel 19 van het St1·a[wetboelc. -'- Onwette
liilce ve1·zwa1·ing van de toestancl vnn eise,r 
oiJ ve1·zet. - Verzwuart onwettelijk de 
toestand van de veroordeelde en moet, 
clienvolgens, binnen deze perken verbro
ken worden, het arrest van het militair 
gerechtshof clat het vonnis bevestigt op 
verzet gewezen door de krijg-sraad, het
welk, behalve cle straffen door het vonnis 
bij verstek opgelegd, de afzetting uit
spreekt voorzien bij artikel 19 van het 
Strafwetboek. 

21 Juni 1948. 346 

14. - Stmtzalcen. - l'onn·is b·ij ve1·
stelv. - Geen hoge1· bemetJ rloor het open
baar m·inistede. An·est uitsp1·aalc 
rloencle op het hoger bemep 'ingestelrl zo 
cloo1· het openbaar min·isterie als floor de 
e·ism· op ve1·zet tegen het vonnis gewe
zen op het ve1·zet. - Verzwal'ing van clc 
b-ij ve,rstelc nitgesp1·olcen straffen. - On
wettel'ijlcheirl. - Wanneer tegen een von
nis bij verstek geen hoger beroep door het 
openbaar ministerie wercl ingesteld, mag 
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het hof van beroep, uitspraak doende over 
de hogere beroepen zo door het openbaar 
ministerie als door de eiser op verzet in
gesteld tegen het op. verzet door de cor
rectionele rechtbank gewezen vonnis, de 
door het vonnis bij verstek uitgesproken 
straffen niet verzwaren. 

21 Juni 1948. 346 

15. - St1·ajzalcen. A·rrest van ·ver-
oordeUng door een hof van bemep. -
Geen handtelcening van de rechtm·s d·ie 
het uUgespmlcen hebben. - Nietig~wid. -
Is nietig, het arrest van veroordelmg, ge
wezen in strafzaken door een hof van be
roep, clat de handtekening van geen en
kel van de rechters, die het uitgesproken 
hebben draagt, doch aileen deze van de 
gri!ffier: dan wanneer de onmogelijkheid 
voor de rechters het arrest te onderte
kenen niet wordt vastgesteld. (Wetb. 
strafvord., art. 234; wet van 18 Juni 1869, 
art. 164.) 

5 Juli 1948. 371 

16. - Niet-ig vonnis van de lwijgsraad. 
- BevesUging van het beschilclcend ge
deelte floor de rechte1· in hager be1·oep. -
Eigen beweeg1·edenen. - Wettelijlcheid. ~ 
Het militair gerechtshof, dat het beroe
pen vmmis nietig verklaard heeft, mag 
wettelijk, van het ogenblik af dat het 
alleen steunt op eigen beweegredenen en 
dat het zich de nietigheid niet toeeigent, 
die het vonnis ongelclig maakte, het be
schikkend gedeelte van clit laatste beves
tigen. 

19 Augustus 1948. 410 

17. - Stmjzftken. Ve1·gissing -in de 
aan!lui(ling van !le toegepaste ~vet. ~ 
WetteU.jlce straf toegepast. - Geen nie
tighe·ifl. -De vergissing in de aanduiding 
van de toegepaste wet brengt de nietig
heid niet mede van de veroordeling, in
dien de opgelegde straf deze is door de 
wet voor het feit voorzien. (Wetb. straf
vordering, artt. 411 en 414.) 

20 Se11tember 1948. 425 

18. - OnmogeUjlche·i!l te on!le·rsche·i
den of een get·uige, in eerste aanleg ge
hoonl, regelmftt-ig de eed heeft afgelegd. 
- Rechte1· in hager be·roep zich e1· toe be
J!erlcend het vonnis van veroo1·deling te 
bevest-igen zo1uler het _qet·uigenis van deze 
s1etuiye 11-it de !lebatten te verwijde1·en. -
N·ieUghei!l. - Is nietig, het vonnis in ho
ger beroep dat zich er toe beperkt de door 
de eerste rechter uitgesproken veroorde
ling te bevestigen, zonder uitdrukkelijk 
of stilzwijgend het getuigenis nit de de
batten te verwijderen van een in eerste 
aanleg gehoorde getuige, dan wanneer, 
wegens de strijdigheid bestaande tussen 
de vermeldingen van het proces-verbaal 

van de terechtzitting· en die van het be
roepen vonnis, het niet mogelijk is te on
derscheiden· of deze getuige de eed heeft 
afgelegd in de bewoorclingen van de wet. 

29 September 1948. 442 

19. - Aa1·d. - S·t-rafzalcen.. B1w-
_qe1·Uj ke partij die !le de batten heeft bij
_qewoon!l en ove1· de gronfl heeft gecon
cl·u!leerd. - H eropening van de flebatten 
tot de zwaarte van !le toe te passen stmf 
beperlct. - Afwez·igheid Vftn de burger
Ujlce part-ij op de nieuwe debatten. ~ Be
sliss·ing niettemin op tegenspmalc ten 
OJlZichte van de ·bm·ge1·lijlce partij. -
Wanneer de burgerlijke partij .de debat
ten heeft bijgewoond en over de grond 

.heeft geconcludeerd, en wanneer, nadat 
een lleropening der debatten bevolen werd 
om aan de partijen toe te laten uitleg te 
verschaffen over de omvang van de ge
beurlijk toe te passen straf, de burger
lijke partij niet meer verschijnt en er te
gen haar geen nieuwe conclusies genomen 
worden, is het gewezen vonnis niettemin 
te haren opzichte op tegenspraak. 

8 November 1948. 533 

20. - St1·ajzalcen. - Vonnis van fle 
cor-rectionele rechtbanlc. -'--- G'een han!lte
kening Vftn fle rechte·rs die het uewezen 
hebben. - Nietigheid. - Is nietig, het 
vonnis van veroordeling, gewezen in straf
zaken door een correctionele rechtbank, 
hetwelk de handtekening van geen enkel 
van de rechters die het geweze;n hebben 
draagt, doch alleen deze van een grilffier, 
clan wanneer de onmogelijkheid voor de 
rechters het vonnis te ondertekenen niet 
werd vastgestelcl. (Wet van 18. Juni 1869, 
art. 164.) 

22 November 1948. 575 

21. - St1·atzalcen. A-r·rest, van het 
m'ilitai1· geTechtshof dat belclaagde zondm· 
voo1·beho1tll ontslaat van 1·echtsvervolging 
wegens de feiten van !le betichting. -
Arrest flat stilzwijge·lid beslist !lat !le fei
ten on!ler toepassing vallen van ueen en
lcele st1·ajbepaling. - Het arrest van het 
militair gerechtshof dat, zonder voorbe
houd, een beklaagcle ontslaat van aile 
rechtsvervolging, beslist stilzwijgend dat 
hij onder toepassing van geen enkele straf
bepaling valt wegens de feiten van de be
tichting. 

13 December 1948. 622 

22. - Machtsoversch'l'ij!ling. - ;!·Prest 
flat !titsp·raak floet ove,r een awn het hot 
onttmlclcen 1·echtsplegin_q. Is door 
machtsoverschrijcling aangetast het ar
rest dat uitspraak cloet over een aan het 
hof van beroep onttrokken rechtspleging. 

20 Decen1ber 1948. 65~ 
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VOOilLOfiGE HECHTENIS. 

Inbre·uk 011 het besltdt-wet vwn 28 l~e-
1JI'·ttari 19.~7. - Hete·r rlaacl. - Z-ware awn
wijzhtrJen vwn sclwlrl. - Ve·rpUcht a.an
ho·ttrlinysbevel. - Door de procureur des 
Konings in kennis gestelcl met een inbreuk 
op bet besluit-wet van 28 Februnri 1947, 
betreffende de beteugeling van de slnik
slachting en van de handel in van deze 
slnchtingen voortkomencl vlees en vet, 
moet de onderzoeksrechter, na ondervra
ging, tegen de beklaagde een annhouclings
bevel verlenen, inclien cleze op beter eland 
betrapt werd en er te zijnen lnste zware 
aanwijzingen van schuld bestaan. (Be
Rlnit-wet van 28 Februari 1947; art. 6.) 

19 April 1948. 221 

VOO}lONDEilZOEK (IN STJlAF
ZAKEN). 

1. - M-il-itair gerecht. - Inbctichtiny
stcll-iny cloo1· de lc!"'ijysatul'ite·tw. - D1'actrJ
w·ijclte. - Geen enkele wet bepanlt dat de 
inbetichtingstelling· van beklaagcle door 
de krijgsanclitenr, deze laatste outlast 
van het vooronderzoek en de zaak bij de 
krijgsraacl aanhangig maakt; maar bet 
vooronderzoek van de krijgsaucliteur moet 
gesloten worclen door het verhoor ·van be
klaagde volgens de door artikel 83 van bet 
Wetboek van strafvordering voor het le
ger te laude del. 20 .Juli 1814 voorgeschre
ven vormen. 

2 Februari 1948. 67 

2. - Ki·ijysnu.clUe·ur clie omle·rzoel,;t 
zoncle·r t·ussenlcomst van cle gerechteUjlce 
commissie: - Dayvnanl-iny van belclaaytle 
v66r cle lcrijys·rn(ul (loo·r cle Mij[/8ftttclite·tM'. 
- Slwit ontlast-ing in vnn cleze · la.ntste. -
Wanneer de krijg·sauditeur, cUe tot een 
onclerzoek zonder tussenkomst van de ge
rechtelijke commissie is overgegaan, de 
beklaagcle v66r de krijgsraad doet clag
vaarclen, outlast hij zicb noodzakelijk van 
het vooronclerzoek en clit laatste is clien
volgens gesloten. 

16 Februari 1948. 89 

3. - H·wiszoelciny ye1l·tt·ren(le de nncht. 
- Verbo(l·.- Uitzoncle1"inyen.- Een huis
zoeking of huisbezoek kan, zonder voor
afgaancle toesteJUining van de bewoner, 
gedurencle de door artikel 1037 van bet 
Wetboek wm burgerlijke recbtspleging 
omschreven duur van de nacbt niet ge
daan worden, tenzij een bijzonclere wets
bepaling ze toelaat of tenzij in geval van 
brand, overstroming of hulpgeroev ko
mencle van binnen het huis. 

24 Mei 1948. 287 

4. - Onwettelijlce htt'iszoeldny. ~ Vnst
stelUnyen. - Bekentenls (UC er hct ye·vol[J 

vmt is. - Ku.nne-n yeen veroorcleUny stn
ven. - W anneer een huiszoeking onwet
telijk is, kunnen de vaststellingen die zij 
mogelijk heeft ~emaakt, en de bekentenis 
van beklaagcle, die er het gevolg vnn is, 
niet tot gronclslag clienen nm een veroor
cleling. 

24 :Mei 1948. 288 

5. - nou.nnen en nccijnzen. H·nis-
zoel.,.iny. - 'l'oestermn·iny vwn cle be-wone·r. 
- Toelntiny van 1le vreclerenhte·r nict 
ve·re·ist. - In zaken van inbrenken o}l de 
wetten op de clonanen en accijnzen, is re
gelmatig een huiszoeking gedarm zonrler 
to elating van de vreclerechter, do ell met 
toestemming van de bewoner. 

24 ~1ei 1948. 289 

6. - Huiszoekiny gednan ZOIHler rte
·rechtsbevel. - Ontstentenis ·vnn toestern
minrt vnn cle bewoner. - OnwetteUjkheill. 
- Een officier van gerecbtelijke politie 
mag in de wailing van een burger niet bin
nentreclen om hem te onclervragen, inclien 
hij niet voorzien is van een gerechtsbe
vel of de voornfganntle toestemming vnn 
de bewoner niet bekomen heeft. (Ciroml-
wet, art. 10.) · 

20 December 1D4S. fi48 

7. - Bekenteni.s nfyenomen ti:illens cen 
onwetteUjke h·tt·iszoeldnrt. - Ka.n fJCCn 
ve1·oonleHny stnven. - Een bekentenis af
genomen tijclens een onwettelijke lmhmoe
king kau geen veroorcleling stnven. 

20 December 1D48. 648 

VOORilECHTEN EN HYPOTHE
KEN. 

1. - Voorrecht. - SnmenlootJ vnn bc
·uomTechte sch·ttlcleise·rs. - Vnststcllin_q 
vwn cle ·rany vnn cle voorrechten. - In ge
val van samenloov van bevoorrechte 
schulcleisers wonlt de voorrang niet ge
regelcl door de datum van de verscbeiclene 
schulclvorcleringen, docb door tle nard van 
de scbulclvorcleringen. (Wet '·nn Hi De
cember 1851, artt. 12 en 13.) 

4 November 1948. 5>~0 

2. - Vool"recht. - Schuld·vonlcrinrt ·tm.n 
cle OtJenbam Sch(ttlcist. - Rechtst·rcelcsc 
belnstinyen V(tn het vervnllen janr en van 
het lopenlle jaa·r. - Sa.rnenloop met wn
cle'I'C bevoorrechte sch·ulcle·isers. - Voo·r
·recht vnn cle openbnre Schatlcist yelclt bo
ven nlle anclere. - Dnt·um vwn cle anclen.l 
bevoor·rechte ·sclwlclvonle·l"inyen zoncler 
·uitwerlciny OtJ het vom··recht 'V(tn cle open-, 
bnre SchntlC'ist. - Het voorrecht aan de 
openbare Scbatkist toegekencl door arti
kel 71 van de samengescbakelde wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen, gelclt, 
voor de invordering van de rechtstreekse 
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qelastingen van het vervallen jaar en van 
bet lopende jaar, boven elk ander l'oor
recllt, welk ook de datum weze van de be
voorrecbte scbuldvorderingen die met fleze 
van de openbare Schatldst in samenlootJ 
zijn. (Bij besluit van 31 .Tuli 1943 sam~cn
gescbakelde wetten, art. 7l.) 

4 November 1948. iJ3U 

3. - WetteUjke hypotheek vmt de 
Schatlc·ist voo·r de -invonler-inrJ ·van cle 
rechtstreekse belast'i-nr1en. - l'erval van 
de hypotheelc ·i.ndien · de goecle·ren l!·innen 
cle wetteUj lw tennijn n iet ~verden « awn-
qet(tst >>. - Betelcewis vnn cleze 1t'itfl-ru.k-
J.,-ing. - Opdat een onroerend goecl, be
zwaarcl met de geheime hypotheek van de 
Schatkist als << aangetast )) zou kunnen be
schouwtl worden, moet het ni~t het voor
werp hebben uitgemaakt van een daud 
van tenuitvoerlegging; het volstaat dat 
het beheer de vervolging heeft ing·ezet die 
wettelijk is opgelegd om tot deze tenuit
voerlegging te leiden. (Smnengeschakelde 
wetten betreffende de inkomRtenbelastin
gen, art. 72.) 

23 December l!J48. 661 

VOOQZIENING IN. VEQBQE
KING. 

HooFDSTGK I. - Door wie en tegen wie 
een ·voorzieni·Jl g Ji.nn worclen ingestelcl. 

HooFDS'l'UK II. -· BesUssin.qen wnnrteuen 
voorziening ·tnO!Jelijlv is. 

IIoOFDSTUK III. - Tennijnen. 

IIooFDS'l'UK IV. - Yo·r·men. 

HoOFDS'l'UK V. - Atstnnd. 

HOOFDSTUK I. 

DOOR WIE EN 'l'EGEN WIE EEN VOORZIENING 
KAN WORDEN INGES'l'ELD. 

1. - Beslissingen wnnrtegen men z-ich 
linn voorzien. - Strnt.~·nken. - Arrest de 
publielce vorderinu vervnUen verlvlnrencl 
clam· nrnnest-ie. - Yoor.z-iening door be
klnnude. - Niet-ontvwnkelijkhe-id. - Is 
niet ontvankelijk, de voorziening van de 
beklaagde tegen een arrest da t de pu
blieke vordering ven·allen verklaart door 
amnestie. · 

12 .Tanuari 1948. 21 

2. - StmfzMcen. - Burperlijke LJct'rti.j 
eiseres. - TToorzieninu ge'l'icht tegen het 
openbnnr m.inisterie . . c- OntvnnlceUjlcheid 
beperlct tot ae· J,,osten' vnn cle pubUelce vor
dering. - De voorziening van de burger
lijke partij, gericht tegen het openbaar 
ministerie, is slechts ontvankelijk, in zo-

ver zij ue veroortleling van deze partij 
tot de kosten van de publieke vor<lering
betreft. 

fJ :B'ebruari 194H. 

3. - Beslissinpen uxuwteuen men zich 
lcwn 1'oorzien. - TTonn·is dnt 1Jelclnnurle 
vrijspreelc,t en de stra,frechter onbevoeycf
ve·rklnnrt om 1Xtn de vordering vnn de 
bm·gerUj lee 1J1trtij lcennis te nemen. -' 
Ho[!e·r beroetJ doo·r het openbnn·r minis
tm·ie. - Arrest vnn de rechter ·in houer 
beroep dnt de besliss·inu over de pu.l!Uelce 
vo·rderin,q wijzigt, doch vnststelt clnt, bi.f 
{feb·rek cwn houer beraep vnn de bm'{Je·r
lijlce pnrtij, de beslissi .. nU over cle l!U.1'{!61'
lijlce vo1·derinu n-iet lwn qewijZ'i!Jd wor
den. - Yoorzien'inu door beklnnude tegen 
dU lnntste onderdeel vnn de besUssinu 'IJWn 
het nrrest. - Niet ontvnnlcez.ijlc l!ij ue
brelc lUtn belnng. - Is niet ontvankelijk 
bij gebrek aan belang, de voorziening van 
beklaagde tegen het ontlercleel van de be
slissing van het arrest van het militair 
gerechtshof dat, na wijziging, op hoger 
beroep van bet openbaar ministerie van 
een door de krijgsraad uitgesproken vrij
spraak, oordeelt de beslissing waarbij de 
krijgsraad zich onbevoegd verklaart om 
van de vordering van de burgerlijke par
tij kennis te nemen, niet te kunnen wi.i
zigen bij gebrek aan hoger beroep van 
deze partij. 

16 Februari 1948. 92 

4. -- BesUss·vnuen wctnrtegen men zich 
knn voorzien. - Strntznken. - Besliss'inrt 
de pu.blielce vonlerinu vervnllen ve'l'lcla.
rend door nmnest-ie. - Yoo1·z-iening doo1· 
belclnnude. - Niet-ont·wnlcelijkhe·icl. -
Is niet ontvankelijk, de voorziening van 
beklaagde tegen de beslissing die de pu
blieke vonlering vervallen verldaart door 
anmestie. 

1 :Maart 1948. 11!} 

5. - Bu.·ruerUjke znken. - TToorzieninu 
ingestelll teuen een persoon -in zijn hoe
dnn·ighe'id vnn erfumwnm van een vnn de 
pnrUjen. - OverUjden ~vetteUjlc bewezen. 
- Hoellnn-i{fheill van erfuennnm n·iet be
twist.- - OntvnnkeUjlcheicl. - Wanneer 
het overlijden van een v66r de rechter 
over de grond in de zaak betrokken partij 
door een uittreksel nit de akte van de 
burgerlijke stand vastgesteld wordt, is 
de voorziening ontvankelijk die gericht is 
tegen een persoon, in zijn lwedanighei<l 
van erfgenaam van die partij, en welke 
tleze lioedanigheid niet bet wist. 

4 :Maart 1948{ 126 

6. - Stntfz·nken. - TToorz'ieninu door 
l!elclnnude tegen het nn·est vnn veroorde
Unu. - TTerwe1·p·inu. - Yoo1·zien·ing tegen 
een nrrest dnt een verzoelc tot vom·lopi,qe 
inwijheidstelz.ing verwe·rpt. - TToorzie-
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·ning zonder belang gewo·rden orn 1·eden 
·van de verwennng van de voo1·ziening 
teqen het wrrest van veroonleUng. -
1Vanneer een beklaagde zich voorzien 
heeft tegen het arrest van veroordeling 
en tegen een arrest dat zijn verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling verwerpt, 
wordt de voorziening tegen dit laatste 
~trrest zonder belang indien de voorziening 
tegen het arrest van veroordeling verwor
pen wordt. 

8 Maart 1948. 132 

7. - Zalcen van rechtstreelcse belastin
qen. - Ve1·eniging zonder winstuevend 
~Zoel, eise·res. - Vet·zoeksclwift door een 
lnsthebbe·r ter g'l"ijjie van het Hot van be
roep inged·iend. - Lasthebber cUe niet be
w·ijst dat hij door· de beheen·aad gernach
tiucZ werd en dat de beheer-raacl hem zijn 
be·voeqclheid rnocht over·dr·a.qen. - Voor
z·iening niet ontvankez.ijlc. - Wanneer uit 
de stukken, waarop het Hof acht kan 
slaan, niet voortvloeit dat de beheerraad 
van een vereniging zonder winstgevend 
doel, op de datum van de aan een derde 
gegeven volmacht ·om zich in verbreking 
te voorzien tegen een arrest inzake recht
streekse belastingen, uitsluitelijk was sa
mengesteld nit de ondertekenaars van 
deze volmacht en dat de beheerraad van 
de statuten of van de algemene vergade
ring de toelating verkregen had om aan 
een derde de macht over te dragen om de 
vereniging in de gerechtelijke akten te 
vertegenwoorcligen, is de regelmatigheid 
van de lastgeving van de bijzondere ge
volmachtigde niet gerechtvaardigd en is 
het door hem neergelegd verzoekschrift 
tot verbreking dienvolgens niet ontvanke
lijk. (Wet van 27 .Juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstgevend doel, 
art. 13, en wet van 6 September 1895, 
art. i4.) 

9 Maart 1948. 144 

8. - Strntzalven. - Personen d·ie be
voegd zijn orn zich te voom·ien. ~ Eisencle 
'Vennootschap. - Voorziening ingestelcl 
door een lnstheb ber vnn de bestuttrder·. -
Oeen r·echtvnnnligi·nu van de bevoeudheid 
'Vnn de bestnnrcler orn de vennootschap in 
rechten te vertegenwoorcl·iuen. - Niet
ont·vctnkelijklH}icl. - Is niet ontvankelijk, 
de voorziening ingesteld, namens een ven
nootschap, door een lasthebber van een 
bestuurder van deze laatste, zonder tlat 
er rechtvaardiging gegeven worde van de 
bevoegdheicl van de besttu1rcler om de ven
nootschap in rechten te vertegenwoordi-
gen. 

17 Maart 1948. 155 

9. - Per·sonen cUe bevoeud zijn om z·ich 
te voorzien. - Strntznlcen. - Vonnis van 
'Veroordeling. - B·tt·rgerZijlce pcwtij nlleen 
in houer· beroep. - Arrest het vonnis be
vestigende. - Yoor·ziening door beklnngde. 

- Niet-ontvctnkcUjkheid. -De beklaagde 
is niet ontvankelijk om zich in verbreking 
te voorzien tegen het arrest dat, op het 
enkel hoger beroep van de burgerlijke 
partij, de beslissing van de eerste rechter 
bevestigt. 

10 Mei 1948. 271 

10. - BesUssinuen wnm·tegen men zich 
kan voorzien. - Strafznlcen. - Vonnis 
dnt een stellinu vnn bu.ruerlijke pnrUj nie
Ug verklnaTt. - Voor·z·iening do01· be
lclangde. -- Niet-ontvankez.ijlche·id. - Is 
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
de voorziening door beklaagde ingesteld 
tegen een vom1is dat een stelling van bur
gerlijke partij nietig verklaart. 

10 Mei 1948. 274 

11. - BesUssingen ·wcutrteuen men zich 
knn voorzien. - An:est van het hof vnn 
nss·isen. - Schrnpping vnn de naarn van 
een _qezwor·ene. - Voorziening door cle 
veroordeelcle. - Niet-ontvanlceUjkheid. -
Omvettelijkheid dle voor· uevolg heeft, 
een gezworene, die vnn cle jrwy van wij
zen ueen deel had moeten nitrnalcen, ernan 
te doen d1,elnernen:· - On·wettelijkhe_ia _in
uer·oepen tot stavmu vcm een voor·ztemnu 
teuen het 'an·est vnn veroordeling. -Mid
clel ontvnnlceUflc. - De veroordeelde 
heeft het vermogen niet zich te voorzien 
tegen een arrest van het hof van assisen 
dat een gezworene vrijstelt of de naam 
van een gezworene van de lijst van de 
gezworenen schrapt; maar indien de be
weercle onwettelijkheid voor gevolg 
heeft gehad een gezworene, die van de 
jur:v van wijzen geen deel had moeten 
uitmaken, er aan te doen tleelnemen, is 
de veroordeelde ontvankelijk om deze on
wettelijkheicl in te roepen als middel tot 
staving van een voorziening tegen het ar
rest van veroorcleling. 

5 Juli 1948. 379 

12. - Beslissinuen wanr·teuen voo1·zie
n·in{f mogelijk ls. - Herzieninu. ~ Arrest 
wacwbij het hof van beroep zijn navies 
t~Ubrengt. - Besliss·inu niet vntbnar voor 
voorzieninu. - Is niet vatbaar voor voor
ziening in verbreking, het arrest waarbij 
het hof van beroep zijn advies uitbrengt 
over een aanvraag tot herziening. (Wetb. 
van strafv., ai·t. 445.) 

20 Septe111ber 1948. 432 

1-3. - BesUssinu over ae b'ltt·ge·rlijlce 
vonle1"inu ingestelcl weuens een feit als 
misdrijf omsclweven cloo·r het Bostvet
boelc. - Yor·de1··ing ingesteld bttiten elke 
zmbUelce V01"dering. - VoorZ'iening door 
het openbaar· min:ister·ie. - Voo1·waarden 
van (Wtilcel 46 vnn de wet vnn 20 Ap1·il 
1810 niet vervttld. - Voorziening niet ont
vnnkelijlc. - Buiten het geval waarin een 
beslissing, gewezen over een burgerlijke 
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vordering, die werd ingesteld onafbanke
lijk van iedere publieke vordering, we
gens een door bet Boswetboek als mis
<lrijf omscbreven feit, de openbare orde 
zou in gevaar brengen, is het openbaar 
ministerie niet bevoegd om zicb tegen der
gelijke beslissing te voorzien. (Wet van 
20 April 1810, art. 46.) 

4 October 1948. 453 

14. - Strafzaken. - Hzwgerl-ijlce vor
dering.- Voo1·zieningen door beklaagde en 
(loor de btwge1·lijJc verantwoordelijke par
tij. - Ge1"iaht teyen een bttrgm·lijke partij 
<lie niet tegen de eisers is gesteld. - Voor
z·iening zonder voorwerp. - Is niet ont
vankelijk, bij gebrek aan voorwerp, de 
voorziening van beklaagde en van de bur
gerlijk verantwoordelijke partij, gericht 
tegen een burgerlijke partij, di~ niet te
gen de 'eisers gesteld was en die geen ver
oordeling tegen deze laatsten bekomen 
heeft. 

4 October 1948. 461 

15. - Zaken van reahtstreekse belas
tingen. - Vom·ziening ingesteld voor de 
(Urectetw der belastingen door een afge
vaardigde inspeatetw. - Opdraaht niet 
overgelegd. - Ontstentenis van bewezen 
opd1·acht. - Vom·ziening ontvankelijk. -
De voorziening in verbreking, ingesteld 
voor de directeur der belastingen door een 
nfgevaardigde inspecteur, is ontvankelijk, 
hoewel de opdracbt niet overgelegd wordt, 
<laar de verklaring van deze ambtenaar, 
dat deze als afgevaardigde van de direc
teur handelt, vermoed wordt, tot tegen
bewijs, juist te zijn. 

18 October 1948. 490 

16. - Stmtzalcen. - TToo1·Z'iening door 
beklaagde tegen de buryerlijlce pa1·tij. -
Hurge1·Ujke 1Ja1·tij van haar vo1·dering af
!leHJezen. - TToorziening niet ontv.anke
Ujlc. - Is niet ontvankelijk, de voorzie
ning van beklaagde tegen een burgerlijke 
partij wiens vordering door het bestreden 
arrest werd afgewezen. 

25 October 1948. 515 

17. - Bnrgerl-ijlce zalcen. - Grand van 
niet-ontvankelijlche·id. - TTonn·is dat het 
hager beroep ontvangt en de beslissing 
·van de eerste 1·eahte·r bevestigt. ~ Door 
de voorziening niet bestreflen om het ha
ger beroep ontvanyen te hebben. - (fronfl 
van n·iet-ontvanlcelijlcheid atgeleid ttit het 
gebrelc aan belang doorflat, het hoge1· be
;·oep niet ontvanlcelijk zijnde, fle verb1·e
l;,ing van het vonnis in hager beroep de be
.sliss·ing van de eerste 1·eahter zott laten 
voo1·tbestaan. - (fronfl van niet-ontvan
keUjlche·id ongegronfl. - Wanneer het 
bestreden vonnis, dat het hoger beroep 
ontvangen en de beslissing van de eerste 
rechter beeft bevestigd, slechts door eiser 

bestreden wordt om bet boger beroep ont
vangen te bebben, kan de tegen de voor
ziening opgeworpen grond van niet-ont
vankelijkbeid niet aangenomen worden, 
die nit bet gebrek aan belang wordt afge
leid doordat, bet boger beroep niet ont
vankelijk zijnde, de verbreking van .het 
vonnis in boger beroep de beslissing van 
de eerste recbter, waartegen geen voorzie
ning is ingesteld, zou laten voortbestaan. 

28 October 1948. 528 

18. - Beslissingen waa·rtegen men 
ziah kan voo1·zien. - Strafzaken. - Be
slissing die cle pttbl'ielce vordedng verval
len 'verlvlaart cloor verjal"ing. - Voorzie
ning door belclaagfle. - N-iet-ontvanlcel'ijlc
heid. - Is niet ontvankelijk, de voorzie
ning van beklaagde tegen een beslissing 
die de publieke vordering vervallen ver
klaart door verjnring. 

8 November 1948. G40 

19. - Pe1·sonen clie bevoegcl ZtJn o·rn 
ziah te voorzien. - An·est flat geen en
lcele ve1·oordeUng ten laste van eiser uit
sp1·eelct op cle cloor het openbaar ministe-
1'ie ingestelfle vorcle1·ing. - Voot·ziening 
geriaht tegen iLet openbaar nLiniste1·ie. -
Nif{t-ontvankelijlcheicl. - IDen partij, ten 
laste waarvan bet bestreden arrest geen 
enkele veroordeling uitspreekt op de vor
dering ingesteld door bet openbaar minis
terie, is niet ontvankelijk om tegen dit 
laatste een voorziening te ricbten. 

22 November 1948. 574 

20. - St·ratzalcen. - TToorziening floor 
een belclact,qde. - Ge1··iaht tegen een m.ecle
belclaagcle en de bttr[!e1'lijlc · ve1·antwoo1·
clel!ijlce partij. - Niet-ontvanlceUjlcheifl. -
Is niet ontvankelijk, de voorziening van 
een beklaagde gericht tegen een medebe
klaagde en de voor deze burgerlijk ver
antwoordelijke partij. 

22 November 1948. 581 

21. - Burgerl'ijlce zalcen. - Voo1'z·ie
ning betelcend awn fJC1'Bonen waaraan cle
hoeclanigheicl werd toegelcencl van erfge
namen van een partij v661' de 1·eahter 
over cle urond. - Ove1·lijclen van cleze par
tij niet bewezen. - Voo1·z·iening niet ont
vctnlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, de 
voorziening betekend aan personen waar
aan de boedanigbeid werd toegekimd van 
erfgenamen van een IJartij v66r de recb
ter over de grond, dan wanneer geen en
kel stuk bet overlijden van deze partij 
bewijst. 

2 December 1!l48. 601 

22. - Stmtzalcen. - Bnrgerlijlce vo1·
cle1""ing. - A1·rest dat het hogeT beroep 
clooT de bm·gerlij Ice pa1·Uj alleen ingesteld 
niet ontvanlceUjlt' verklaaTt. - Voorz·ie
ning doo'l' belclaagde. - N·iet-ontvanlce-
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lijlcheid. - Is niet ontvankelijk bij ge
brek aan belang, (le voorziening (loor be
klaagde ingesteld tegen het arrest gewe
zen op de bnrgerlijke vordering .wanneer, 
nitspraak doende over het enkel hoger 
beroep van de bnrgerlijke pnrtij, het ar
rest cUt hoger beroep niet ontvankelijk 
verklaart. 

!l December 1948. 610 

23. - BesUssinuen wnarteuen men zich 
lean voorzien. - Stratzalcen. - BesUssinu 
d·ie ae pnlJUeke vordering ver·v(l,llen· ve·r
T.:la(/,1't door nmnestie. - Voorzi{lninu doo·r 
lielcla(l,gde. - N iet-ontvanlcelij Tche·id. 
Is niet ontvankelijk, de voorziening van 
beklaagde tegeu een beslissing· die cle pu
blieke vorclering door anu1estie vervallen 
verklaart. 

20 DecE'mber 1948. 

HOOFDS'l'UK II. 

BESLISiliNGE!\' WAAR'n:GEN VOORZIEliiNG 
~IOGJcLI,JIC Ill, 

24. - 'l'ermi)'nen. - St1'c~tznT.:en. 

650 

A '/"rest een except-i e teuen de ln~ruerlij lee 
vo1·derinu ·ve·l"tverpende. - V oorzienh~u 
v66r de einalJfJsUssinu. - Niet ontvanlce
Ujl.". - Is niet ontvankelijk, de voorzie
ning, v66r de eindbeslissing ingestelcl, te
gen een arrest dat een exceptie van cle 
verdachte tegen de vordering van de bnr
gerlijke parti.i verwervt. (Wetboek 1•an 
strafv., art. 416.) 

2() .Tannari 1948. 48 

25. ~· A·rrest het ·wrvc~l van lle nntio
naliteit nitsp1·ekende. - N·iet uemotivee·r
ae voorziening. - Voorzien·inu n·iet-ont
vnnlwUjk. ---'- Is niet ontvankelijk, cle 
voorziening tegen een arrest het verval 
van de nationaliteit uitSI1rekenc1e, indien 
:r.ij niet gemotiveenl is. CWetten op de na
.tionaliteit, samengesclmkel<l bij konink
lijk beslnit van 14 December 1932, 
art. 18bis, § 5.) 

2 Febrnari 1JJ48. 63 

26. - Bcslissinoen ·wna.·rtegen men zich 
l.:a.n voorzien. - Stnttzalcen. - Voorzie
ninrt teuen een besUss·ino nUspraalc 
doende ove·r een verzoelc tot vooTlop·ige 
inm·ijheiastelUn.r;. - An·est vnn verooTde
Ung met onmillaelUjlce annhoucUng, het
weUc ae ti.tel vnn ae voorloz;ige hechtenis 
wit·rnna.lct, verbmlcen. - Voorz·ien-in u zon
lle'l· ·voortve·rp. - W m·clt zoncler voor
werp, de voorziening tegen een arrest, ge
wezen op een verzoek tot voorlopige in
vrijlleiclstelling van beklaagcle, wunneer 
!let arrest van veroorcleling met omnidclel
lijke uanhoucling, hetwelk de titel van lle 

voorlopige hechtenis nitmaakte, Yerbro
ken worclt. 

16 Februari 1948. 97 

27. - 'l'ennijn.- Stn~fza,J,:e·ll. - Arrest 
ant een eis tot tvTakinu ve·rwe·rpt. - Vom·
zien·in.r; v66·r ae einclbeslissing. - ·Niet
ont'l:anlceUjkhe·irJ,. - Is niet ontvankelijk; 
de voorziening ingestelcl v66r de eindbe
slissin.g, cl[e zich er toe beperkt een eis 
tot wrakirtg te verwerpen. 

1 Maurt 1948. 11R 

28. -· Besli.ss-inyen ·1.vna.rteuen men z·ich 
kwn voo.,·z·ien. - Strnfza.lcen. - Vonn-is 
'l:n .. n rle krij,r;srana. - Yerklarencle rlnt ei· 
qeen ·reclen ·is om cle •voorsteUen ·va.n het 
OtJen7Jna1· ministeric na.n te neme·Ji .. - Re
slu;it-wet vnn 10 November 1945. - Voo·r
z·iening niet ontvnnlcelijk. - Is niet ont
vankelijk, lle voorziening van een ·vartij 
tegen het vonnis van de krijgsraad, !lat 
verklaart clat er geen rpdpn is om !le !loor 
het openbaar ministeriP, overeenkomstig 
artikel 1 van het beslnit-wet van 10 No
vember Hl45, gedane voorstPllen nm san<:
ties aan te nemen. 

8 Maart 1948. 13fl 

29. - 'l'ermijne·n. Buruerlijke ·vo·r-
aerintt. -13esUssin{j 'IVIUWdoor cle 'l'echts
mncht tYut cle ·rechte1· O'VCr cle orond niet 
wonlt 'U.Ugez;·nt. - Geen ueschU ove1· de 
lwvoegclheicl. - Yoor.zieninrt v66-r cle eind
besMssin{f. - Niet-ontvcmkeli:ikheic/.. - Is 
niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing, 
de voor:r.iening tegen een a.rrest dat, door 
het militair gerechtshof op de vordering 
van de burgerlijke parti.i gewe:r.en, geen 
uitspraak cloet over cen geschil betref
femle cle bevoegdheicl pn de rechtsmacht 
van clit hof niet nitput. (WPtb. van 
strafv., art. 416.) 

15 1Haart 1948. 154 

30. - 8trnfznlcen. - Arrest bij ·verstel.: 
yewezen ten opzichte ·t:nn r/.e buryerlijlce 
pn·rtij. - Vntbaa.r voor ver:::ct va.n lwrent
·wege. - Voo·rzienino vnn beklangrle vrJ6r 
het verst'l"ij lwn ·vnn cle tennijn vcm veTzet. 
- Niet-ontvanlcel-ijlrheid. - vVanneer een 
arrest bij verstek gewe:r.en werd ten op
zichte van de bnrgerlijke partij en vat
bnnr is voor verzet van harentwege, is 
de voor:r.iening, door beklnaglle tijllem; lle 
termi.in van verzet ingesteld, niet ontvan
kelijk. (vVetb. van strafv., art. 4Hi; wPt 
van 9 Maart Hl08, art. 3.) 

5 .April 1948. 181 

31. - Btntfzal,:en. - Beschil•kin!l tot 
verwijzing nnnr ae correctionele 1·ccht
banlc weuens wanbedrijf. - An·est va.n ae 
kanwr vnn inbesch·ula-i.r;i·nustelliny llat het 
horte1· beroez; van belclna.ucle niet ontva.n
keUjlc ve-rlclaa.1·t. - Yoorzie·ni•nrJ 'I:Mb be
klanucle v66r hct einclarrest. - Niet ant-
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van/celijk. - Is niet ontvankelijk, de 
voorziening door beklaagcle v66r bet eind
arrest ingesteld tegen llet arrest van de 
kamer van inbescllnldigingstelling dat bet 
hoger beroep niet ontvankelijk verklaart, 
door hem aangetekencl tegen de beschik
king van de randkamer, die hem nit 
hoofde van een wanbedrijf nnar de cor
rectionele reclltbank verwijst. (Wetb. van 
strafv., art. 416.) 

5 April 1948. 188 

32.- Beslissi.ngen -waartegen men zich 
knn voorzien. - Arrest dat een beschik
Jciny bevestiyt van de raadl;,amer, de 

1no1Jser-uatiestelliny van belclaagde beve
lenlle. - Voorz-ien·ing v66·1· de e-indbeslis
sing. - Onontvanlcelijl;;he-id. - Is niet 
ontvankelijk v66r de eindbeslissing, de· 
voorziening ingestela tegen een arrest van 
de kamer van inbeschulcligingstelling clat 
lle bescllikking bevestigt van de raadka
mer <le inobservatiestelling van beklaagde 
bevelenue. (Stilzwijgende oplossing.) 

i'i April 1948. 19i 

33. - Beslissinyen 1.vawrtegen men zich 
kan voorzien. __;__ An·est -vnn de lcame1· van 
in/Jeschuhl-itJinystelling. - Beslissende dat 
de rnarrist-rnat 1;nn het openbacw ministe
'l'ie niet bevoegcl is orn te zetelen.- UUstel 
-NLn de zcwk. - Voorziening v661· de eind
beslissing. - Niet-ontvanlcelijlcheid. -
Is niet ontvankelijk, de voorziening inge
llteld, v66r de eindbeslissing, tegen een ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat beslist dat de magistraat die 
als openbaar ministerie optreedt, te dien 
(•inde niet bevoegd is en de zaak onbe
paald uitstelt. CWetb .• van strafv., 
art. H6.) 

5 Alll'il 1948. 194 

34. - Beslissinyen -wa-artegen men zich 
kan voorzien. - St-rajzalcen. - An·est 
1XMi het militn-i-r rJe?·echtshof de -inobse1·va
tiestelliny van /Jeklaa,qde /Jevelende. -
L(J;ter nrrest /Jesl'issende dat belclnn,qde 
nanspraJcelijk is voor zijn dnden en de 
:znn/c na-n1· de k-r'i.iusnwd verw-i]zende. -
F oorziening v66r de eindlJeslissing. 
_Viet-ontntnlceHjlcheid. - Wanneer llet 
militair gereclltsJ.wf, na bij een eerste ar
rest de inobservatiestelling van een be
klaagde bevolen te hebben, beslist dat 
deze aansprakelijk is voor zijn daden en 
de zaak naar de krijgsrnad verwijst, is 
dP voorziening tegen het tweede arrest, 
v66r de eindbeslissing ingesteld, niet ont
vankelijk. (Wetb. van strafv., art. 416.) 

5 April 1948. 194 

35. - 'l'ennijn. - Strnjznken. - 'Ve'r-
1.Derp'i1t{t vnn een m·anu tot inobservntie
stellin[!. ~ Voorz,iening v6M de eindbe' 
8liss-ing. - Niet-ontvnnlceUjlcheid. - Is 
11iet ontvankelijk, de voorziening v66r het 

eimlarrest ingesteld, tegen een arrest van 
het militair gereclltshof dat een inobser
vatiestelliiig weigert te bevelen. (Wetb. 
van strafv., art. 416.) 

19 April 1948. 221 

36. - Tenn-ijn. - St-mjznken. - A1·
rest beslissende dCLt de 1·echtsplegin[!, in 
het N eclerlnncls beyonnen, in het F'1·ans 
znl 'vom·trtezet wo1·den. - Voo1·ziening 
v661· de eindbesUssing. - Niet-ontvnnlce
Ujlcheid. - Is niet ontvankelijk, de voor
ziening, v66r de eindbeslissing ingesteld, 
tegen een arrest dat beslist dat de in 
llet Nederlands begonnen rechtspleging, 
in het Frans zal voortgezet worden. 
(Wetb . .van strnfv., art. 416.) 

19 April 1948. 221 

37. - BesUsSi-ngen wnwrteyen men Z'ich 
lean voorzien. - Strnfznken. - Bevel van 
de voorzitter van de lvrijgsrand. - Voo?·
zienin[! niet ontvnnlwMjk voo1· de duur 
-vnn de oorloystijd. - Voor de duur van 
de oorlogstijd, kunnen de in laatste aan
leg door de militaire gerechten gevelde 
beslissingen, behoudens de arresten van 
llet militair gereclltsllof en de vonnissen 
voorzien bij artikel 1 van het besluit-wet 
van 10 November 1945, - onder meer de 
bevelen van de voorzitters van de krijgs
raden inzake voor1opige hechtenis, - niet 
door middel van een voorziening in ver
breking bestreden worden door de par
tijen. (Besluit-wetten van 8 Juni 1940 en 
19 October 1944.) 

27 April 1948. 214 

38. - Termijn. - Znlcen vnn 'l'echt
streekse belnstin[!en. - A-rrest dnt z-ich er 
toe bepe-rlct te besl'issen clnt het bezwanr
schTift n-iet te lnat werd ingediend en de 
zctnlc te venv-ijzen nnn1· cle directe1w der 
belnstingen. - l' oomiening v661· de eind
lwsUssing. - Niet-ontvnnlcelijlcheid: -· Is 
niet ontvankelijk, de voorziening ingesteld 
v66r de eindbeslissing tegen een arrest 
dat er zicll bi.i beperkt te beslissen dat 
11et bezwaarschrift van de belastingplich
tige niet te laat werd ingediend en de 
zaak te verwijzen naa1· de directeur der 
belastingen om ten gronde uitspl'aak te 
doen. (Wet van 6 September 189i'i, art. 13; 
Wetb. van strafv., art. 416.) 

10 Mei 1948. 267 

-39. - 'l'cnn-l]n. - StrnfznJ,;en. - Yer
werping vnn een ve-rzoelc tot -inobser-vat-ie
stelling. - Voo-1'ziening v66r de eindbe
slissin[!. - N'iet-ontvnnlcelijlcheid. - Is 
niet ontvankelijk, de. voorziening van be
klaagde, v66r het eindarrest ingesteld, 
tegen een arrest dat zijn inobservatie
stelling weigert te bevelen. (Wetb. van 
strafv., art. 416.) 

10 Mei 1948. 271 
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40. St1·afzalcen. - Beschiklcing van 
verwijzing naa1· de correctionele 1"echt
banlc wegens wanbeddjf. - Arrest van 
de Teamer van inbesohuldigingstelling het 
hoge1: beroep van beklaagde n·iet ontvan
Jr,elijk verlr,lnrend. - Voo1·ziening door be
lclaagde v66r het eindnrrest. - Niet ont
vankeUflc. - Is niet ontvankelijk, de 
voorziening v66r het einclarrest ingestelcl 
door beklaagcle tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, dat 
het hoger beroep, door hem ingecliend 
tegen tle beschikking van de raadkameJ: 
tlie hem wegens wanbedrijf naar de cor
rectionele rechtbank verwijst, niet ont
vankelijk verklaart. (Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

21 Juni 1948. 3-!8 

41. - Besliss·ingen wan1·tegen voorzie
niny mogelijk is. - Vonn·is ·nitsp1·nalc 
doende ove1· het ve·rzet tegen het bevel tot 
tenttitvoerlegging van een . sche·ids1·echter
lijlce beslissing. - An·est gewezen op ho
gm· beroep tegen het vonn·is. - An·est dnt 
voo·r voo1·ziening vatbnar is. - Het arrest 
gewezen op het hoger beroep tegen een 
vonnis dat uitspraak doet over het ver
zet tegen het bevel . tot tenuitvoerlegging 
van een scheidsrechterlijke beslissing, is 
vatbaar voor voorziening in verbreking. 
(Stilzwijgencle oplossing.) (Wetb. burgeri. 
rechtspleg., art. 1028; wet van 4 Augus
tus 1832, art. 15, 1°.) 

2 Juli 1948. 361 

42. - Beslissingen wan1·tegen voo1·zie
ning mogelijlc is. - Ve1·zoek tot kosteloze 
aflevering van een vertaling van stulclcen 
die in een buryerlijk geding of tot staving 
van een aanvraag. tot herziening moeten 
1Jom·gebracht wo1·den. ,_. Arrest van onbe
voegdheid van het -militair gerechtshof. 
- Voo1·ziening (loor verzoelce1". - Niet
ontvanlcelijkheid. - De persoon, cUe het 
militair gerecht verzocht heeft om koste
loze vertaling van stukken die in een bur
gerlijk geding of tot staving van een aan
vraag tot herziening moeten voorgebracht 
worden, is niet ontvankelijk om zich te 
vooFzien tegen het arrest waarbij het mi
litail· gerechtshof het militair gerecht on
bevoegd verklaart om van dit verzoek 
kennis te nemen. (Wet van 29 Juni 1929, 
artt. 20 en 32.) . 

5 Juli 1948. 383 

43. - 'l'er-m·ijn. Strafzalcen. - A1·-
rest een aanvraag tot 1titstel ve1·werpend. 
- Voo1·ziening v66r de eindbeslissing. -
Niet-ontvankelijkheid. - Is niet ontvan
kelijk, tle voorziening v66r de eindb.eslis
sing ingesteld tegen een arrest dat zich er 
toe beperkt een aanvraag tot uitstel te 
verwerpen. (Wetb. strafv., art. 416.) 

12 Juli 1948. 388 

44. - Beslissingen waa1·tegen voorzie-

ning nwgeUjlc is. - Vonnis ·in laatste aan
le.q van de lcrijgs1·aad. - Vonnis niet be
doeld b'ij artilcel 1, alinea 7, van het be
sl1tit-wet van 10 November 1945. - ·Voor
ziening niet ontvankeUjlc gedu-rende de 
tijd van oodog. - Tijclens de duur van 
de tijd van o01·log, kunnen de vonnissen, 
gewezen in laa tste aanleg door de krijgs
raden, niet bestreclen worden .door een 
voorziening in verbreking van de partijen, 
uitgezonderd de vonnissen bedoeld bij ar
tikel 1, alinea 7, van het besluit-wet van 
10 November 1945. (Besluit-wetten van 
8 Juni 1940 en 19 October 1944, art. 1.) 

19 Augustus 1948. 404 

45. - Term-i,in. - Stra,fzalcen. - A1·-
1·est van veroonleling b-ij ve1·stek.- Voo·r
ziening (!om· veroo1·deelde v661· het ver
st1"ijlcen van de gewone termijn van ver
zet. - Niet-ontvankelijlcheid. - Is niet 
ontvankelijk, de voorziening door de ver
oordeelde ingesteld, gedurende de gewone 
termijn van verzet, tegen een arrest dat 
hem veroordeelt bij verstek. 

29 September 1948. 441 

46. - M-ilUMr ge·rechtshof. Arrest 
van ve·roonleling gmvezen bij ve·rstelc te
yen de b·urrte1·lijlc verantwoo1·delijlce pa1"
tij. - Voo1·ziening dOo1" het openbaar m-i
n·isterie ged~t1·ende (le term-ijn vnn veTzet. 
- Niet-ontvankelijlcheid. - Het open
baar ministerie is niet ontvankelijk, ge
durende de termijn van verzet, om zich te 
voorzien tegen een arrest van veroorde
ling van de burgerlijk verantwoordelijke 
partij, gewezen bij verstek door het mi
litair gerechtshof. 

4 Octobe~· 1948. 469 

47. - Mllitair yerechtshof. - A·rrest 
van veroo1·deling gewezen b·ij ve-rstelc te
yen de bu-rgerlijlce vernntwoordelijlce par
tij. - Voorz·iening doo1· deze partij gedu
rende de term·ijn van verzet. - Niet-ont
vanlcelijlchei(l. - De burgerlijk verant
woordelijke partij, door het militair ge
rechtshof veroordeeld bij verstek, is niet 
ontvankelijk om zich tegen dit arrest te 
voorzien geclurende de termijn van ver
zet. 

4 October 1948. 469 

HOOFDSTUK III. 

TERMIJNEN. 

"l:S. - St1·ajzaken. - Vonnis van de 
lcrijgsrnad veroordelend tot de sancties 
door het openbaar -ministe·rie vom·gesteld 
en dom· belclaagde aangenornen. - Be
sl1tit-wet van 10 November 19.q5. - Vom·
ziening we gens mach tsoverschrij ding. -_ 
'I'e1·mijn van d1·ie vr·ije dagen. ,_. Het 
vonnis van de krijgsraaj'l, veroorclelend 
tot cle sancties door .het openbaar minis-
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terie voorgesteld, aangenomen door be
klaagde en voorzien bij artikel 1 van het 
besluit-wet van 10 November 1945, kan 
door een voorziening van de partijen 
slechts bestreden worden wegens machts
overschrijding en dit binnen de clrie vrije 
dagen van de uitspraak. 

5 Januari 1948. 9 

49. - Milif'ie. - Besliss,ing van de her
lcmwingst·aad. - Voorziening ingesteld 
meer dan vijftien dagen na de ontvangst 
van de betelcening. - Te laat gedane 
voorzien,ing. - Geschieclt te laat en is, 
dienvolgens, niet ontvankelijk, de voorzie
ning ingesteld tegen een beslissing van de 
berkeuringsraad, gedaan meer dan vijf
tien dagen na ontvangst van de beteke
ning van deze beslissing. (Wet op de mi
litie samengescbakeld bi.i koninklijk be
sluit van 15 Februari 1937, art. 44.) 

16 Februari 1948. 89 

50. - 'l'ermijn om zich te voot'Z'ien. 
Zalcen van rechtstt"eelcse belastingen. 
Geen melding ondertelcend door de grit
jim· van het hot van be,roep 10aantit voort
vloeit dat het t·elcwest nee,rgelegd wm·d 
ter grijfie, binnen de termijn van veer
tig aagen van ae aaturn at van het an·est. 
- Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ont
vankelijk, de voorziening ingestelcl tegen 
bet arrest van een bof van beroep in za
ken van inkomstenbelastingen, wanneer 
niet nit een door de griffier van het hof 
van beroep ondertekencle melding blijkt, 
dat bet rekwest ter griffie van gezegcl 
bof neergelegd wercl met de uitgifte van 
de bestreclen beslissing en de stukken tot 
staving van de voorziening, binnen de ter
mijn van veertig clagen van de datum af 
van bet arrest. (Samengescbakelcle wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 67, en wet van 6 September 1895, 
art. 14.) 

24 Februari 1948. 112 

51. - Burgerlijlce zalcen. - Voorz,ie
ning ingestela meer datt drie valle maan
den na de betelcening van het be8tt·eden 
arrest. - Voorz,iening niet ontvanlcelijlc. 
-Is niet ontvankelijk de voorziening, ter 
griffie van het Hof neergelegd meer dan 
drie voile maanclen van de clag af van de 
betekening van het bestreden arrest, ge
wezen op tegenspraak in burgerlijke za
ken. (Wet van 25 Februari 1925, artt. 1 
en 8.) 

27 Februari 1948. 114 

52. --:--, Stratzalcen. - At-rest door het 
rnilitai!- gerechtshot uitgesprolcen b!titen 
ae aanwezigheid van veroot·deelde. 
Voorziening, ingesteld rneer dan drie da" 
'gen na de betelcening van het atTest. -
Te laat ingestelde voorziening. - Ge
schiedt te laat, de voorziening door de 
veroordeelde ingestelcl tegen een arrest 

Yan bet militair gerecbtsbof, uitgespro
ken buiten zijn aanwezigbeicl, wanneer 
meer clan clrie vrije clagen verstreken zijn 
na de clag van de betekening van het ar
rest. (Besluit-wet van 19 October 1944, 
art. 2.) 

21 .Juni 1948. 348 

53. - StratzaJcen. - Voorziening door 
rle a!ulitem·-genet·aal ,ingestela meer dan 
d'l'ie vrije da(!en na de ultspmalc van het 
arrest. - 'l'e late voot·z,ien,ing. - Ge
schieclt te laat, de voorziening, door de 
aucliteur-generaal ingesteltl, tegen een ar
!'est van het militair gerechtshof, meer 
dan clrie vrije dagen na de clag van de 
uitspraak van het arrest. (Besluit-wet van 
19 October 1944, artt. 2 en 3.) 

l1 October 1948. 482 

54. -- AtTest van het mUitwir ge,rechts
hot. - Uitgesprolcen in aanwez,igheid van 
veroordeelae. - Voorzien'ilt(! floor de ver
oordeelde ingesteld meer dan drie vt·ije 
drtgen na de ultspraalc van het arrest. -
Niet-ontvanlcelijlcheid: - Is te laat en, 
bijgevolg, niet ontvankelijk, de voorzie
ning ingestelcl door de veroorcleelde, te
gen een in zijn aanwezigheid uitgespro
ken arrest van het militair gerechtshof, 
meer clan clrie vrije dagen na de uitspraak 
van het arrest. (Besluit-wet van 19 Octo
ber 1944, art. 2.) 

25 October 1948. 52() 

55. ,-- Gemeentebelasf'in(Jen.- Voorzie
ning gericht tegen een besl!tit van de be
stendige deputatie. - Verplichting aan te 
zeggen binnen de Uen dagen aan de toe
lcomsUge ve,rweerder. - De voorziening, 
gericht tegen een door de bestenclige de
putatie in zaken van gemeentebelastingen 
gewezen beslissing moet, op straf van 
nietigheicl, binnen de tien dagen aange
zegd worden aan de partij waartegen zij 

j gericht is. (Wet van 22 Juni 1865 op de 
voorziening in verbreking tegen de beslis
singen van de bestendige cleputaties in 
zaken van recbtstreekse belastingen, 
art. 2; wet 'van 22 Januari 1849 op het 
patentrecbt, art. 4.) 

23 November 1948. 584 

56. - Zalcen van rechtstreelcse be
lastingen. - Nederlegging van het vooraf 
betelcend verzoelcscht·itt, van de uitgitte 
van het an·est en van de st!tlclcen tot sta
ving van de voot·ziening, ter g1'iffie van 
het hot van beroep, binnen de terrnijn 
van veertig dagen te t·elcenen van 
de datum van het arrest. - Sanctie : 
verval. - Het vooraf betekend verzoek
scbrift tot het hof van verbreking ge
richt tegen een in zaken van rechtstreekse 
belastingen gewezen arrest van het hof 
van beroep, alsook een uitgifte van bet 
arrest en de stukken tot staving van de 
voorziening, moeten, op straf van verval, 



soo YOORZIENING IN YER~REKING. 

nedergelegd worden ter griflie van het 
1wf van beroep, binnen de termijn van 
~eertig dagen te rekenen van de datum 
van het arrest. ("Yet van 6 September 
~895, art. 14.) 

23 November 1948. 584 

HOOFDS'l'UK IY. 

YoRMEN. 

57. - Strafzaken. - B'ztrgerlijk 'VC'I'
<LntwoO'I·deUjke parti:i, e'iseres. - Voorz·ie
nin{f n,iet betekend. - Niet-ontvankeUjk
hei(l. - Is niet ontvankelijk, de voorzie
ning in verbreking ingesteld door de bur
gerlijk verantwoonlelijke partij en die 
niet beteken<l werd aan de vartij waarte
gen zij gericht is. (Wetb. van strafv., 
art. 418.) 

19 Januari 1948. 32 

58. - Zalcen van ?'echtst'l·eeh;se be
lnsf'in{fen. - Yoorzien,ing 'ingesteld doo·r 
een emploot nnn de verweenler betekencl. 
- N'iet-ontvnnkelijkheia. - Is niet ont
~ankelijk, de voorziening tegen een door 
het hof van beroep in zaken van recht
streekse belastingen geveld arrest, inge
stelcl niet door rekwest aan het Hof van 
verbreking,. maar enkel cloor een aan cle 
verweerder betekend exploot. (Wet van 
~; September 1895, art. 14.) 

26 Januari 1948. 40 

59. - Bij te voegen st,ukken. - Zal.;en 
vnn ?:echtstreekse belnsUngen. -· Stulc
ken een feU vnststellen(l in de voorziening 
i.-nge,roepen. - In zaken van inkomstenbe
lastingen, moet cle eiser ter griflie van het 
hof van beroep cle stukken neerleggen die 
een cloor hem in zijn voorziening inge
roepen feit bewijzen. (Wet van 6 Septem
ber 1895, art. 14.) 

26 Januari 19:'18. 40 

60. - Zaken vwn rechtstreelcse be
lnst-ingen. - De voorziening in verbre
king, in zaken van rechtstreekse belas
tingen, moet de wettelijke bepalingen aan
duiden waarvan cle schencling ingeroepen 
wordt en bepalen hoe het arrest ze over
treclen heeft. (Wet van 6 September 1895, 
m-t. 14.) 

!J Februari 1!148. 72 

61. - Stmfznlcen. - Pn,rUj b1wge'l·lijlc 
verantwoonZelij 1c verlclctnrd voo1· een 
lioete en voo'r ae lcosten van de pubUelce 
vonle?'ing. - Yoorzienin{f niet bete?.,end 
<MlJIL het openlmnr min,isteT'ie. - N'iet ont
vnnlcelijlc. - De voorziening van de par
tij, burgerlijk verantwoordelijk verklaard 
voor de betaling van een boete inzake in
brenk op de politie van het verkeer, en 
voor cle kosten van de publieke vordering, 
is niet ontvankelijk indien zij niet aan 

het openbaar ministerie betekend werd. 
(Wetb. van strafv., art. 418.) 

16 Fel'lruari 1948. 100 

62. - Zaken 'Van 'rechtsU'eekse belas
Ungen. - Ve,rplichtin{f nl .de nodige st'ltlc.
lcen b·ij te voegen orn de 1·egelmaUgheid 
vnn het verhanl te 'l'echtvact'l'digen. - De 
eiser, die zich voorziet tegen een arrest 
inzake van rechtstreekse belastingen, 
moet bij zijn rekwest al de nodige stuk
ken voegen, om de regelmatigheid van de 
voorziening te rechtvaardigen; het is het 
Hof niet toegelat,en met andere elementen 
rekening te !louden. (Wet van 6 Septem
ber 1895, art. 14.) 

23 Februari 1948. 108 

63. - ZaJcen van ?'echtst'l'eekse lielas
tingen. - Arrest na een ve?·b?'eking ge
'Vel(l. - F C'rplichting een 1t'itg'ifte van het 
ct'/"rest vwli ve'l·brelci-ng bij te voegen. -
De voorzi<~ning, tegen een arrest na een 
verbreking in zaken van rechtstreekse 
belastingen, is slechts ontvankelijk indien 
eiser er een 11itgifte van het arrest van 
verbreking bijvoegt. 

2il Februari 1!148. 108 

64. - Strafzal.;en. - Bm·gerlijk veJ'
antwoonleUjlce pnTUj, eise1·es. - Niet be
telcende voo·rzien·inrJ. - N'iet-ont,vanlcel'ijk
heid. - Is niet-ontvankelijk, de door de 
bm·gerlijk verantwoorclelijke partij in
gestelcle voorziening, die aan cle partij 
waartegen zij gericht is niet betekencl 
werd. (Wetb. van strafv., art. 418.) 

1 Maart 1948. 120 

65. - JJu,Tge·rlijlce partij, eism·es. -
1 

F e'/·pUchUng een u,itgifte vwn het bestre
aen a'IYest bij te voegen. - Kennis van 
het be'!'Oepen vonnis vereist om de V001'
[Jestelcle micldelen te beantwoorclen. -
VeTplichting 'insgeUjks een nitgifte van 
het vonni8 bij te voegen. - Is niet ont
vankelijk, de voorziening van cle burger
lijke partij die, al heeft zij een authen
tieke ititgifte van het bestreden arrest 
overgelegcl, geen authentieke uitgifte van 
het beroepen vonnis bijgevoegd lleeft, dan 
wanneer de kennis van dit laatste vereist 
is opdat llet Hof door de voorziening 
voorgestelcle middelen zou kunnen beant
woorclen. (Wetb. van strafv., art. 419.) 

8 Maart 1948. 133 

66. - Zalcen vwn 1·echtsti·eelcse l!elas
tingen. - Beteken,ing. - Nieti[Jheid die de 
veTweerde1'8 niet benncleel(l heeft; - De 
nietigheicl, die hieruit zou voortvloeien 
dat het exploot van betekening van cle 
voorziening onjuistheden zou bevatten in 
de schrijfwijze van de naam van eeu 
verweerder en in de aandnitling van .de 
woonplaats van een andere, kan niet 
weerhouaen worden, inclien niet blijkt da t 
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deze onjuistheclen de belangen van deze 
partijen zouclen geschaad hebben. (Wetb. 
van bnrgei"lijke rechtspleging, art. 173; 
kon. besl, nr 300 van 30 Maart 1936, 
art. 10.) 

22 Maart 1948. 170 

67. - Gemeentetaxe. - Beslwit van de 
bestendiye depntctf'ie. - Betokening van 
de vm·klnring van voorziening. _:___ Afsolwift 
van de verklarintJ betelcend aan de ver
weerder, da.t n·iet vaststelt dat aanleyger 
het oriyineel onde·rtelcend heeft. - Niet
ontvanlcelijlcheid van de voo1·zieniny. -
Is niet ontvanlrelijk, de voorziening tegen 
een besluit van de bestenclige deputatie 
van de provincieraad, uitspraak doende 
in zaken van gemeentetaxes, wanneer het 
door de provinciale griffier ontvangen 
afsclu·ift van de verklaring van voorzie
ning, afschrift dat aan de verweerder be
tekencl wercl, niet vaststelt dat de aanleg
ger llet origineel ondertekend heeft. (Wet
ten van 22 .Januari 1849, art. 4, en van 
18 Maart 1874, art. 2; Wetb. van strafv., 
art. 417.) 

23 Maart 1948. 176 

68. -· St1·atzaken. - Btwgedijlc ver
antwoonlelijlce partij eiseres .'- Geen ttit
gifte van de ·bestreden beslissiny b'ijge
voegd. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Is niet 
ontvankelijk, de voorziening van de bur
gerlijk verantwoordelijke partij waarbij 
geen authentieke uitgifte van de bestre
den beslissing. gevoegd is. (Wetb. van 
strafv., art. 419.) 

19 April 1948. 220 

69. - Stra.tza.ken. - B-ltrgerUjlce tJa.r
tij e·iseres. - Geen bi.jt,oeging va.n ttitgifte 
vnn de best1·eden ,beslissing. ~ Niet-ont
vnnlcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk, de 
voorziening van de burgerlijke partij, 
waarbij geen authentieke nitgifte van de 
bestreden beslissing gevoegd wordt. (Wetb. 
van strafv., art. 419.) 

10 Mei 1948. 274 

70. -- BnrgeTlijke zalcen. - Eiser bij 
zijn ver.zoeksohTift een uitgifte voegende 
·ra.n de bestreclen beslissin,q aa.n de ver
·weenler a.fgeleverd en voor zegel gev·i
seerd en in debet geregistreerd orndat 
deze laatste de ge1'echtelijlce bijstand ge-
noot. Voo1·ziening ontvanlcelijlc. 
Staat de ontvankelijkheid van de voorzie
ning niet in de weg, de omstandigheid 
llat de door eiser overgelegcle uitgifte van 
de bestreden beslissing aan de verweerder 
werd afgeleverd en voor zegel geviseerd 
en in debet. geregistreerd omdat deze laat
ste de gerechtelijke bijstancl genoot. 

17 Juni 1948. 340 

71. - BurgerUjke zaken. - Bij te voe
uen stulclcen. - Jliiclclel genomen wit ae 

Vc>rbr., J94il. - Gl 

sohend·ing van het pew·ijsde. - lnge·roe
pen beslissing niet bij ae stttlclcen gevoegd 
noch f!rin ove1:genomen. - Kan niet aan
genomen worden, het middel genomen uit 
de schending van het gewijsde, wanneer 
de als het gezag van het gewijsde bezit
tende ingeroepen beslissing niet gevoegd 
is bij de stukken of dat de termen er van 
niet overgenomen worden in de stukken 
waarop het Hof acht kan slaan. 

24 Juni 1948. 350 

72. - Stratzalcen. - Voorz·iening doo1· 
het openbaar rniniste1·ie. - Betekenin,q 
van een ttittreksel. - Onregelrnatige be
telceninrt. - Maakt de betekening voor-

' geschreven bij artikel 418 van het Wet: · 
boek van strafvordering niet uit, de bete
kening, niet van de akte van voorziening 
van het openbaar ministerie, doch van een 
uittreksel uit deze akte, aileen vermel
dende da t het openbaar ministerie zich 
op een bepaalde datum in verbreldng heeft 
voorzien tegen de bestreden beslissing,. 

5 Juli 1948. 381 

7-3. -· Stratzaken. - Besliss·ing ove1· 
een voraering tot gedwongen tttssenlcornst 
inyesteld aoor belclaagrle tegen de S.taat. 
- Voorziening do01· beklaagrle. - Voor
zien·ing niet betelcend. - Niet-ontvanlce
lijlcheid. -De voorziening vim beklaagde, 
tegen de beslissing gewezen over de dom• 
hem tegen de Staat ingestelde vordering 
tot gedwongen tussenkomst, is niet ont
v ankelijk indien zij niet betekend werd 
aan de partij waartegen zij gericht is. 
(Wetb. van strafv., art. 418.) 

19 Augustus 1948. 405 

74. - Zalcen van 1:echtst·reeT•se belas
tin,qen. - Verzoelcsclwift betelcena, niet 
aan ae rnaatschappeUjke zetel van een 
vennootschap, maar aan de best1turszetel. 
- Ve1"Werencle vennootschap rlie, v66·r het 
verstrijken van de tennijn van erJn 
maana, ter g1·ijfie van het Hot van vm·b1·e
king een rne11W1"ie tot a.ntwoord heeft ne
aergelega, die aoet blijlcen van haa1· lcen
nis · van de in het ve1·zoelcschrift inge-
1'0epen micldelen. - Voo1·ziening ontvcm
lcelijk. - Is ontvankelijk, de vool:zie'ning, 
in zaken van rechtstreekse belastingen, 
aan een vennootschap betekend, niet aan 
de maatschappelijke zetel van deze laat
ste, maar aan haar bestuurszetel, wan
neer, v66r het verstrijken van de termijn 
vastgesteld · bij artikel 14, alinea 3, van 
de wet van G September 1895, de verwe
rende vennootschap ter griffie van het Hof 
van verbreking een memorie van ant
woord heeft neergelegd, die doet blijken 
van haar kennis van de middelen en argu~ 
menten ingeroepen in het verzoekschrift. 
(Wet van 6 September 1895, art. 14. al. 3.) 

5 October 1948: · 475 
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75. - HtwgerUjke zctl.;en. - Betelc,e
nino ·vnn h.et verzoeh:schdft. - 8·nbstan
tWte fo-nnnlite-it. - Nietloheid van het 
a.fsclwift vnn het ewploot vctn betelcening. 
- N·iet geclel.;t door de reoelmnt'igheicl vctn 
het or·igineel. - De betekening van het 
verzoekschrift is een substantH!le forma
liteit van de rechtspleging in verbreking 
in burgerlijke zaken. Daar het afschrift 
van het e~ploot van betekening als origi
neel geldt voor de verweerder, is de nie
tigheid van cUt afschrift niet gedekt door 
de regelmatigheid van het origineel. 

7 October 1948. 476 

76. - ·MiliUez(tlcen. - Voo·rziening ge-
1'ioht tot de gotwernmw vnn de prov·ino·ie. 
- Niet-ontvnnkeUjkheid. - Is niet ont
vankelijk, cle voorziening door de militie
plichtige gericht, niet tot cle griffie van 
het Hof van verbreking, doch tot de gou
verneur der provincie. (Wet samengescha
keld bij kon. besl. van 15 Februari 1937, 
art. 44.) 

l1 October 1948. 477 

77. - 1lHlitleznlcen. Voorziening ge-
rioht tot de orijfie van het hot vcm beroep. 
- Niet-ontvankeUjlche·id. - De voorzie
ning. tegen een beslissing van de herkeu
ringsraad, gericht niet tot de griffie van 
het Hof van .verbreking, doch tot de grif
fie van llet llof van beroep, is niet Oiltvan
kelijk. (Wet samengeschakeld bij kon. 
besl. van 15 Februari 1937, nrt. 44.) 

25 October 1948. 520 

78. - Z(t/cen van !'echtst·reelcse belas
Ungen.- OntbTelcen van een blnd van het 
verzoeh:schrift. - Verzoelcsclwift dnt de 
·u.Ueenzett-ing vnn de midrlelen en rle awn
(lU.i(Ung vnn de gesphonrle·n wetten bevat. 
- Ontvwnlcelijkheid. - Het ontbreken 
van een blad in het verzoekschrift tot 
verbreking in zaken van reclltstreekse 
belastingen, verzoekschrift dat vooraf aan 
de verweerder betekend werd, is zonder 
invloed op de geldigheicl van de voorzie
ning· evenals op de betekening van deze 
laatste, op voorwaarde clat llet verzoek
schrift de uiteenzetting van de middelen 
en de aanduiding van de geschonden wet
ten inlloucle. (Wet van G September 1895, 
art. 14.) 

9 November 1948. 543 

79. - ZCllcen van !'echtst'l'eelcse belns
tingen. - Handtelcening van rle dettrwanr
cleT, fl·ie het verzoelcsclwift beiekenrl heett. 
- Hnncltelcening die op het afsohrift cle 
melding voorafga,at bet·rejjende de in·ven
tM"is 11an de bij de voo?'Z·iening gevoegde 
stttlcken. OntV(tnlceUjlcheicl. De 
omstandigheid dat cle hancltekening van 
cle voi:Jr de betekening van een voorziening 
optredencle cleurwaarder in zaken van 
rechtstreekse belasting·en, op llet afscllrift 

de melding voorafgaat betreffende cle in
ventaris van cle bij de voorziening ge
voegtle stukken, is zoncler invloecl op cle 
gelcligheid van de voorziening, daar de 
hanclelende ambtenaar de gelijkluidend
heitl van het afschrift met het origineel 
verklaard lleeft, door er zijn handtekening 
op te plaatsen. (Wet van G September 
1895, art. 14.) 

9 November 1948. 543 

'80. 1 - Zaken vun 1·eohtstreekse belns
l:ingen. ,---. Inventnris vnn de b'ij het ve1·
zoe7cschrift gevoegde st-nlclcen. - Niet ver
eist. - De im(entaris van de bij het in
leidend verzoekschrift gevoegde stukken 
wordt niet vereist in de rechtspleging tot 
verbreking in zaken van rechtstreekse be
lastingen. (Wet van (i September 1895, 
art. 14.) 

9 November 1948. 543 

81. - lJ!l·iUUezalcen. Voo·rzi.ening' ge-
?'icht aa.n de g·riffie?' van de 1·echtbnnlc vnn 
eerste fLanleg. - Niet-ontvnnlcelijlcheid. 
- De voorziening tegen de beslissing van 
een herkeuringsraad, gericht naa1; de 
griffie van het Hof van verbreking, cloch 
naar de griffie van een rechtbank van 
eerste aanleg, is niet ontvankelijk. (Bij 
koninklijk besluit van 15 Februari 1937 
smnengeschakelde wet, art. 44.) 

18 December 1948. 633 

82. - Z(tken ·vwtL 1·echtst?·eekse belas
tin,qen. - V erz·wim b'ij het ve·rzoelcsch-rift 
een Hitgifte te ·voegen van de beslissin{f 
vwn rl'e cUreote'lf,1' flO'/" belctsUngen naa·r de 
1·eclenen wan·rvnn het bestreflen wrrest ~;e·r
wijst. - Yoorz·iening ni.et ontvwnkeUj/,:. 
- Is niet ontvankelijk, de voorziening in
gesteld tegen een arrest clat verwijst naar 
de redenen van de beslissing van de direc
teur der belastingen, waartegen het ver
haal werd ingesteld, zonder dat bij het 
verzoekschrift een uitgifte van deze be
slissing is gevoegd. (Wet van 6 SE'ptem
ber 1895, art. 14.) 

22 Dl'cl'mber 1948. 656 

HOOFDS'J'UK V. 

AFS'fAND. 

83. - 8trafznlcen. - Voo?'Ziening van 
het behee·r vnn finnnciiJri tegen een nrrest 
van vd,fsp?·aak. - Atstnnd die geU.jlvstaa.t 
met een atstnnd van de vorde1'ing. - De
cretement. - Het hof decreteert de af
stand van de voorziening ingesteld door 
het beheer van financH!n, vervolgende par-

' tij, in zaken van inbreuken op de wetten 
op de douanen en accijnzen, tegen een 
arrest dat de beklaagde vrijspreekt, deze 
afstand van de voorziening gelijkstaamle 
met een afstand van de vordering. 

ii .Januari 1948. 8 



YREEM:DELING. - WEGEl\'IS. 

84. - Stratz(l,ken. - Pleitbezor{fer niet 
dra{fe·r V(l,n een b'i.jzonde·re volmacl!t. -
A_fst(l,nd zonder u:it1.1Jerlcsel. - Het Hof 
houclt geen rekening met een afstand van 
voorziening tegen een in strafzaken ge
wezen anest, wanneer deze afstand voort
spruit nit een verklaring van een pleitbe
zorger, die te eli en einde niet rlrager is 
van een bijzondere volmacht. 

19 Augustus 1948. 402 

85. -· Strafzctl,,en. - Intrekkin{f vnn 
nfstand. - vVanneer beklaagde, eiser in 
verbreking, van zijn voorziening afstand 
gedaan heeft, <loch daarna zijn afstand 
intrekt, houdt het Hof geen rekening met 
deze laatste en onderzoekt het de ontvan
kelijkheid, alsook gebeurlijk de gegrond
heicl van de voorziening. 

4 October 1948. 453 

86. - Inbre·uken op de wetten OLJ de 
dotwnen en nccijn.zen. - Arrest belcliLrt{fde 
·Deroordelende nit hoofde van een inbreuk 
Pn hem vrijsprelcenrle ·nit hoofde va·n een 
wnder ·inbreu.k. - Atstnnd vnn de voorzie
ni:lt{f door het beheer. - ·Decreternent wnt 
rle beslissin{f vwn vri,ispmnk betreft. -
A_fstand on[JelcU{f voor het ove'l'i{fe. ,
Wanneer het beheer van financH~n, na ziclt 
voorzien te hebben tegen al de beschik
kingen van een arrest dat beklaagde ver
oordeelt uit hoofde van een inbreuk op 

de wetten op de douanen en aCCIJnzen en 
dat hem vrijspreekt uit hoofde van een 
ander inbreuk op dezelde wetten, van zijn 
voorzieni:Lig afstand · doet, decreteert het 
Hof de afstand van de voorziening in 
zover deze tegen (le beslissing van vrij
spraak gericht is en houdt het voor het 
overige geen rekening met de afstand. 

13 Decelllber 1948. 627 

VREEMDELING. 
1. - VreemdeUn{fenpoliUe. - Verpli.cht 

bij Z'ich hebben van het betvijs van in
sclwijvin{f in het 'V1·eemdel-in{fenregister. 
- Stmfrechtelijke sancUe. - De bepaling 
van artikel 11 -van het koninklijk besluit 
van 14 Augustus 1933, die de vreemdeling 
oplegt het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister bij zich te hebben, 
vindt zijn strafrechtelijke sanctie in arti
kel 6 ~'an de wet van 2 Juni 1856. 

29 Septemb~r 1948. 443 

2. -· Bij ·rechterli.jke beslissht{f, als 
deslcu.ndi,qe CLan{festeld. - 1lTettelijkheicl. 
- Artikel 6 van de Gronclwet, naar luid 
waarvan aileen aan ·de Belgen de openbare 
beclieningen worden toegelaten belet niet 
dat een vreemdeling, bij rechterlijke be
slissing, als deskundige aangesteld worde. 

20 December 1948. 647 

w 

WATEREN. 
1. - O·ve·rst-romi:n{f van een b'lt'!Lrtwe{f. 

- Pmvinciale vemrrlenin{f. - Inbre'ltlc be
te·uyelcl overeenlcomsti.IJ drtilcelen 32 en 33 
·vnn cle wet ·cwn 10 April 181,1. - Bepa- , 
Unrten n-iet af{fescha,ft door twtilcelen 549 
·vwn het Strafwetboek of 88, 1'4°, van het 
Lcmrlelijlc Wetboel''· - De inbreuken op 
een provinciale verordening, die zekere 
feiten verbiedt die van aard zijn om de 
overstroming van een buurtweg te veroor
zaken, worden bestraft overeenkomstig 
artikelen 32 en 33 van de wet van 10 April 
1841, bepalingen clie nocl1 door artikel 549 
van het Strafwetboek, noch door arti
kel 88, 14", van het Landelijk Wetboek 
afgeschaft werden. 

24 Mei 1948. 281 

2. - Noch bevntwba·re noch vlotbare 
umterloop. - E-i{fendmn vnn de beddin{f. 
- Indien er geen strijdige titel bestaat, 
maakt de bedding van de noch bevaarbare 
noch vlotbare waterlopen deel uit van het 
domein van de Staat. (Burg. Wetb., 
artt. 556 tot 563, 713 en 714.) 

2 December 1948. 605 

3. - Noch bevaarbare noch vlotbnre 
tl!a terloop. - Eigenna·r cUe de 1·ecldi-rr,g van 
de·rgeUjke wate'l'loop op zijn erf ve1·
plCLatst. - Ver,qrij{ft de ei{fendom van de 
onde bedding. - De eigenaar van een erf, 
waardoor een noch bevaarbare noch vlot
bare waterloop loopt, en welke, overeen
komstig een regelmatige machtiging, een 
nieuwe bedding clwars door zijn er erf ami
legt, worclt aldus eigenaar van de oude 
bedding. (Burg. Wetb., artt. 563 en 644, 
al. 2.) · 

2 December 1948. 603 

WEGENIS. 
! . - H ootclwe{fen. - Insta;ndhmtdin,qs

ot onclerhmtclswe'l'lcen. - M achti{fi'IJ;fl n·iet 
ve·wist. - Geen enkele voorafgaamle 
machtiging wordt vereist Olll behoucls- of 
onderhoudswerken uit te voeren aan. ge
bouwen langs hoofdwegen gelegen. (Wet 
van 1 Fepruari 1844, art. 16 [wet van 
28 Mei 1914, art. 3].) 

17 Maart 1948, 156 

2. - B'ltttrtwe{f. - Becldinrt van ee1.1 
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l!eelc. - Kwn een l!estanddeel of een aan
lwrighe-i.d vaf!' een l!u·urtwe,q ~titmalcen. -
De bedding van een beek kan, op zekere 
plaatsen, een bestandcleel of een aanhorig
lleicl· van een buurtweg uitmaken. 

2 !)ecember 1948. 601 

WET. 

1. - Ged·urende de annleg ·in verl!re
l;,ing afyelcond·igd. - Zelfs op cle ·reeds 
hnngende rfeclingen toet)(tSselijlc. - Kan 
doo1· het .Hot ·ingeroepen ~vo·rden o·m het 
l!elang van de voor.zien-Mtg te l!eooTdeZen. 
- Het Hof kan, om een voorziening van 
belang ontbloot te verklaren, steunen op 
een wet tijdens de aanleg in verbreking 
afgekondigd, .wanneer deze wet op de 
hangende geclingen toepasselijk is, en, in 
geval van verbreking, de recllter naar 
welke de zaak zou verwezen worden, zou 
verplicllten dezelfde beslissing als de be
Htreden beslissing te vellen. 

5 Januari 1948. 13 

2. - Bekenclmal;,-i.ng. Wettelij/ce 
voorwaarclen. - Ve1·plichtencl lcaralcter 
voor heel het kon·inlcr·ijlc. - De regelma
tige bekendmaking van een wet of van 
een besluit-wet in het Staatsl!lacl en llet 
verstrijken van de bepaalde termijn, 
waarna zij worden geacllt door de bur
gers gekend te zijn, vormen op zichzelf 
de wijze van bekendmaking, die de wette- · 
lijke bekenclmaking uitmaakt, waardoor 
lie wet in geheel het koninkrijk bindend 
worut. 

15 Maart 1948. 154 

.3. - Ministe1·s die samen cle tvetge
·vende. macht nUoefenen. - Artilcelen 79 
en 82 van cle G1·onclwet. - Beletsel van 
zelwre ministers. - Moet voortvioeien 
u.lt cle ve'l'1nelclingen van de wetgevende 
akte. - Reclett van het l!eletsel moet niet 
anngeclttid ~vorclen. - De uitzonderlijke 
machten, door artikelen 79 en 82 van de 
Grondwet aan de ministers van de Koning 
toegekend, kunnen in beginsel slechts door 
al de in raad vergaderde ministers uitge
oefend worden. Nochtans kan de verhin
dering van zekere ministers om met hun 
colle~a's te vergaderen het uitoefenen 
vaJi de nationale souvereiniteit niet strem
men; deze verhindering moet voortvloeien 
nit de meldingen van de akte door de aan
wezige niinisters getroffen, doch de aan
duiding van de reden van de verhinde
ring wordt niet vereist. 

15 Maart 1948. 154 

4. - Te1"tt{f~ve1·kencle lvracht. - Besltt'it
wet van 25 Mei 1945. - Toepasselijk op 
de feiten cl·ie z-ijn belcendm(l,lcing voomf
gaan. - In· zover het de toepassing van 

artikel 115 van het Strafwetboek nuder 
bepaalt, wordt het besluit-wet van 25 Mei 
19-45 toegepast zelfs op de feiten gepleegd 
v66r zijn bekendmaking. 

28 .Juni 1948. 354 

5. -· Afkondigino. - Be!frip. - Niet 
sacnunentele fonnnle van aflconcliging. -
De afkondiging van een wet is een akte 
waanloor de Koning, in zijn hoeclanigheitl 
van hoofcl van cle uitvoerende macllt, net 
bestaan van cle wet bevestigt en de uit
voering er van beveelt; wanneer de wet 
behoorlijk bekrachtigd is, is de formule 
van haar afkoncliging niet sacramenteel. 
(W etten van 17 Maart 1934 en 20 Octo
ber 1944.) 

2 Juli 1948. 369 

6. - Belcmchtigde wet. - Beslttit van 
lle Regent !lett cle l!etJaUn,qen van lle wet 
geheel overnemnt en cle ttUvoer·ino vnn rle 
wet beveelt. - Akte van a.fkonrlirting. -
Is een akte van afkondiging van een wet, 
rlie behoorlijk bekrachtigcl werd, het be
sluit van de Regent dat al cle bepalingen 
van deze wet geheel overneemt, floor ze 
samen te schakelen met deze van cen an
dere wet, en dat de uitvoering er van be
veelt. (Besluit van de Reg-ent van 24 Ja
nuari 1945.) 

2 J uli. 1948. 369 

7. - Tel"ltgwerkenrle lcracht. - Ye1·
kee·r van cle moton·ijt·ztigen. - Mi'sclrijf 
gepleegd Uj dens het van 7C1'ncht zijn vnn 
het l!eslnU-wet van 24 Octobe1· 191,4. - Es
sentieel tijdelijlce reglemente-rino. - Af
schajfing door het beslttit-wet vnn :28 A 1t

ftttsttts 1946. - Afschaffing zoncler nitwe1·
lcing op de ve·l"volging van cle vme,qer ,qe
pleertde m·isclr·ijven. - De inbrcuken op 
artikel 2 van het besluitcwet van 24 Octo
ber 1944, clie seclert het in werking treden 
van dit besluit-wet en v66r zijn afschaf
fing door het beslujt-wet van 28 Augustus 
1946 gepleegcl werden, blijven strafbaar, 
artikel 2, alinea 2, van het Strafwetboek 
niet van toepassing zijnde wanneer de 
afgeschafte wetsbepaling slechts een es
sentieel tijdelijke reglementering uit
maakt. 

4 October 1948. 453 

8. - Bekenrlmnking. TVettelijlce 
voo1·waarden. - Bindend lcarnkter in 
awns het Koninlcrijlc. - De regelmatige 
bekenclmaking van een wet of van een 
besluit-wet in het Belo,isch Stnatsl!lad en 
het verstrijken van de vastgestelde ter
mijn waarna zij als door de burgers ge
kencl beschouwd worden, verwezenlijken 
op zich zelf de wijze van bekenclmaking, 
die de wettelijke bekendmaking uitmaakt, 
welke de wet· of het besluit-wet in geheel 
het Rijk bindend maakt. 

19 Augustus 1948. 409 



ZEGEL. 805 

9. - InterzJrete1·ende ·wet. - 1'erugwer
kende kracht. - Besl·uit-tvet van 17 De
cember 19.'J2, artilcel 1,' hetwellc wrtilcel 113 
van het Stmtwetboelc verlclaa1·t. - Toe
zmsselij lc op de fe-iten gepleegcl v66·r z·ijn 
aflwndig-ing. - De bepaling door arti
kei 1 van het besluit-wet van 17 Decem
ber 1942 toegevoegd aan artikel 113 van 
het Strafwetboek, cUt laatste verklarend, 
is toepasselijk op de feiten gepleegd v66r 
de afkondiging van het besluit-wet. 

15 November 1948. 553 

10. - 111-iniste-rieel besl·uit clat slechts 
een enkel persoon cumbelan.gt. - Aanzev
ying cwn de belanghebbende. - Besluoit 
b·indend zonde·r belcendmalcing in het Bel
gisch Staatsblad. - Een ministerieel be-

ZEGEL. 

0-ntb·reken van zegel en visa voor zegel. 
- Noch niet-ighe·id, noch verbod geb-r-ttilc 
te malcen van de alcte, noch verbod ·uit
BZJ1'aalc te doen. ~ Het ontbreken van 
zegel of van visa voor zegel brengt noch 

z 

sluit, dat slechts een bepaalde persoon 
aanbelangt en dat hem aangezegd werd, 
moet niet in het Belgisch Staatsblad be
Irend gemaalrt worden om bindend te wor
den. 

29 September 1948. 446 

11. - Besluit-wet Nnnen het leader 
vallende van de wet vwn 20 Maa-rt 1945. -
Toezicht ove·r de grondwettelijlcheid van 
het besluit-tvet. - Behoort n-let aan de 
hcmen en ·rechtbanlcen. - De hoven en 
rechtbanken, doen geen uitspraak over de 
overeenkomstigheid met de Grondwet van 
een besluit-wet dat valt binnen het kader 
van de wet van 20 Maart 1945. 

22 November 1948. 576 

de nietigheid van de akte-mede, noch ver
bod gebruik ervan te maken, noch verbod 
uitspraak erover te doen. (Besl. van de 
Regent van 26 Juni 1947 houdende llet 
Wetb. der zegelrechten.) 

17 Juni 1948. 340 




