
ALPHABETISCHE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE ARRESTEN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN VERBREKING 

JAARGANG 1953 

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

A 

Aanranding der eerbaarheid. 
Afstamming. 
Arbeidsongeval. 
Assisenhof. 
AuLenrsrecht. 

D 
Dagvaarding. · 
Deurwaarder. 
Deurwaardersexploot. 
Douanen en accijnzen. 
Dronkenschap. 

Handel-Handelaar. 
Her haling. 
Herziening. 
Hoger beroep. 
H uurovereenkoms t. 
Huur van werk. 

-~_-__ __:___ __ -_ 

B 
Bankbreuk. Echtscheiding. 

Ecrherstel. 

E Huur van werk en van dien
sten. 

Bedrog omtrent de aard van 
de verkochte zaak. 

Belastingen en taxes. 
Beroepsgeheim. 
Bernsting. 
Bescherming van de maat

schappij tegen de abnorma
len (Wet tot). 

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

rechter over de grond. 
Bossen en wouden. 
Brieven. 
Burgerlijke opeisingen; 
Burgerlijke vordering. 

Civiel rekwest. 
Congo. 

c 

Eet- en koopwaren (Misbruik 
in de handel van). 

Eigendom. 
Epuratie inzake burgertrouw. 
Erfdienstbaarheid. 
Erfenisrechten. 
Erfenissen. 
Exequatur. 

F 

Faillissement. 

G 

Geestrijke dranken. 
Gemeenteverordening. 
Geneeskunde; 
Gerechtelijke politieoJ!icier. 
Getuigenissen. 
Gewijsde. 
Gezinsvergoedingen. 

Huwelijkscontract. 
Huwelijksgemeenschap. 

Int8resten wegens verzuitn. 

J 

J aarlijks betaald verlof. 
Jacht. 

Kinderbescherming. 
Kosten. 

L 

Lasterlijke aangifte. 
Lastgeving. 
Levensonderhoud. 
Logementhuizen. 

(1) N. B. Onder elke. korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar Mt 
in de verzameling gedrukt staat, vermeld. 
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M 

Maatschappelijke zekerheid. 
M~chtsoverschrijding. 
M1ddE)len tot verbreking. 
Militie. 
Misbruik van vertrouwen. 
Misdaden en wanbedrijven te-

gen de uitwendige veiligheid 
van de Staat. 

Misdrijf. 
Munt en. bankbiljetten. 

N 
N ationaliteit. 
Natuurlijk kind. 
Nieuwe eis. 

0 

Ondernemingsraden. 
Oneerlijke mededinging. 
Ontucht en prostitutie. 
Ootvoerin:g van minde,rjarigen. 
Onvrijwillige verwondingen en 
. doding. 

Oorlog. 
··Opeising (Militaire). 
Openbare orde. 
Opdracht van machten. 
Oplichting. 
Overeenkomst. 
Overspel. 

p 
Pers. 

Preju.dicieel geschil. 
P.ol~~rs en wateringen. 

· Pohtie van de koophandel. 

Raad van State. 
Rechten van de verdediging. 
Rechterlijke inrichting. 
Rechtspleging in strafzaken. 
Redenen van de vonnissen en 

arresten. 
Regeling van rechtsgebied. 

s 
Schenkingen en testamentel'l. 
Schip-Scheepvaart. 
Sequester der goederen van de 

personen aan wie misdrij
ven tegen de uitwendige vei
Iigheid van de Staat worden 
tim laste gelegd. 

Staat. · 
Straf. 

T 

Talen (Gebruik va~1 de). 
Telegraaf en telefoon. 
Terugvordering van het on-

verschuldigd betaalde. 
Tramwegen (Politie der). 
Tussenkomst. 

u 
Uitlevering. 
U itvindingsoctrooi. 

v 

Valsheid en gebruik van vals
heid. 

Vennootschap. 
Verantwoordelijkheid (buil:en 

overeenkomst ontstaan). 
Verbreking. 
Verdeling. 
V erdichte akte. 
V ereniging zonder winstge-

vend doe!. 
Verjaring. 
Verkeer. 
Verlmochtheid. 
Verkoop. 
V erlating van familie. 
V erlof der loonarbeiders (.J aar-

lijks betaald verlof). 
V ertragingsinteresten. 
V ervoerovereenkomst. 
V erzekeringen. 
Verzet. · 
Vonnissen en arresten. 
Voorlopige hechtenis. 
Voorziening in verbreking . 
V reemdeling. 
Vrijheid van vereniging. 
VriJwaring. 

w 
Wegenis. 
W erkrechtersraad. 
Wetten en besluiten. 
W issei brief. · 
Wisselcontrole. 
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AANRANDING DER EERBAAR
HEID. 

A 

Aanranding op cen persoon of met bc
hulp van een pe1·soon die mecr dan de 
volle lccftijd van zcstien jarcn had be
reikt. - Aam·anding gepleegd door ccn 
andc·r pcrsoon dan ccn bloedvcrwant in 
oplclimmendc lijn van hct slachtoffer. -
Aanmnding slcchts strafbaar wanncc1· 
zij mf]t rtcwcld of bcdrcigingcn werd gc
plccgd. - Met uitsluiting van het geval 
waar de schuldige bloedverwant in op
klimmende lijn: is van het slachtoffer, is 
de aanranding der eerbaarheid op een 
persoon· of met behulp van een persoon 
die meer dan de volle leeftijd van zestien 
jaren had bereikt, slechts ,;trafbaar wan
neer zij met geweld Qf bedreigingen werd 
gepleegd. (Strafwetboek, art. 372 en 373; 
wet van 15 Mei 1912, art. 48 en 49.) 

19 Januari 1953. 320 

AFSTAMMING. 
1. ~ Rcchtsvordcring tot ontkcnning 

-van hct vadc1·schap. - B7trgcrlijlc Wet
bock, artikcl 318. - Ingcstcld tcgcn hct 
kind en in aanwczigheid van zijn mocdcr. 
- Aard van hct bclang van de mocdcr. -
Naar luid van artikel318 van het Burger
lijk Wetboek wordt de rechtsvordering 
tot ontkenning van het vaderschap inge
steld tegen het kind, vertegenwoordigd 
door een voogd ad hoc, en behandeld in 
aanwezigheid van de ,moeder; deze heeft 
be~ang bij het geschil vermits zij tevens 
haar eigen staat en die van haar kind 
dient te verdedigen. 

12 December 1952. 225 

2. - Rechtsvordcring tot ontlccnning 
van hct vadcrschap. - Aanleggcr en moc
dcr van hct Teind die tcgcn elkaar hcbbcn 
gcconcludecrd. - Mocdcr die partij is in 
hct gcschil. - Ondcclbaar gcschil tttssen 
de moedcr en het Teind. - Wanneer de 
aanlegger tot ontkenning van het vader
schap en de moeder van het kind tegen 
elkaar hebben geconcludeerd, is de moe
der partij in het geschil en is het geschil 
tussen haar en het ktnd ondeelbaar. 

12 December 1952. ·225 

ARBEIDSONGEVAL. 
1. - Ongcval dat zich op de wcg naa1·· 

of van het werk voordoet. - Dader en 
slachtoffer aangestclden van ecnzelfdc be
drijfshoofd. - A1·tilcel 19, alinea 3, van 
de samcngeordende wetten toepassclijlc. 
- Artikel 19, alinea 3, van de samengeor
dende wetten betreffende de vergoeding· 
der schade voortspruitend uit arbeidson
gevallen, dat, uitgezonderd het ge_val van 
vrijwillige font, aan het slachtoffer van 
een arbeidsongeval het verhaal volgens. 
het gemeen recht tegen de verantwoor
delijke dader van het ongeval ontzegt 
wanneer deze een aangestelde van het be
drijfshoofd is, is toepasselijk op het on
geval dat zich op de weg naar of van het 
werk heeft voorgedaan, wanneer .de dader 
en het slachtoffer beiden aangestelden 
van eenzelfde bedrijfshoofd zijn. (Bij 
koninklijk besluit van 28 September 1931 
samengeordende wetten, art. 19; besluit
wet van 13 December 1945, art. 1.) 

3 November 1952. 109-

2. - Bedrijfshoofd hebbcnde een over
cenlcomst geslotcn nwt ccn gemachtigdC" 
vm·zelceringsmaatschappij.- Rechtstrcek
se vo·rder·ing van het slachtottc1· tegcn 
de verzelccraar. - De arbeider, slacht
offer van een ongeval, beschikt over een 
rechtstreekse vordering tegen de gemach
tigde verzekeraars waarmede het bedrijfs
hoofd een overeenkomst heeft gesloten 
tot betaling van de krachtens de door het 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
samengeordende wetten verschuldigde 
vergeedingen. (Art. 9 en 25, lid 2, der bij 
koninklijk besluit van 28 September 1931 
samengeordende wetten.) 

15 Januari 1953. 300· 

3. -· Gcmachtigde verzelce1·aar van het 
bedr·ijfshoofd. - VervallenverklaTi.ngsbe
ding niet aan het slachtotter tegcnover
stelbaaT. - Dmagwijdte van dit verbod. 
- De bepaling van artikel 15 der samen
geordende wetten betreffende de vergoe
ding der schade voortkomende mt ar
beidsongevallen, naar luid waarvan geen 
beding van vervallenverklaring door de 
gemachtigde verzekeraar, waarmede het 
bedrijfshoofd ene overeenkomst heeft ge
sloten, aan de schuldeisers der vergoedin-
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gen of aan hun rechthebbenden verrnag te 
worden tegengesteld, bedoelt om het even 
welke vervallenverklaringsbedingen en 
namelijk deze welke volgt uit het gebrek 
aan bericht van het ongeval, door het be
drijfsho,ofd, aan de verzekeraar, binnen 
de door de verzekeringsovereenkomst be
paalde terrnijn. 

15 Januari 1953. 300 

4. - VenmtwoonleUjlve cZm·ae. - Ve1·-
1Jocl vnn bijeenvoeging vnn cle scha.cZever
!JOeclin.o· en vwn de forfnitni?·e ve?·goed·in
gen .. - Gevolg. - Door het arrest waar
_bij een derde. voor het geheel verantwoor-
4eli,jk voor een arbeidsongeval verklaard 
en jegens ·Iwt slachtoffer tot schadever
goeding veroordeeld wordt, worden wet
'telijk van cleze vergoeding afgetrokken 
de forfaitaire vergoeclingen welke aan het 
.slachtoffer door de verzekeraar van het 
bedrijfshoofd betaalcl werclen en aan de 
,verzekeraar cloor de verantwoordelijke 
(lerde terug betaald werden. (Wetten sa
)nengeordend door het koninldijk besluit 
:van 28 September 1931, art. 19.) 

2 Februari 1953. 372 

5. - Ve1·nntwoo·rclel'iilcheicl van het 7Je
drijfshoofcl. - Gegronclheia. - De ver
antwoorc:lelijkheid wegens bedrijfsrisico, 
ten Iaste gelegcl van het beclrijfshoofd 
krachtens de door het koninklijk besluit 
yan .28. September 1931 samengeordende 
wetten betreffende het herstel van cle 
schade ·voortspruitencle uit arbeidsonge
vallen, is gegrond op de arbeidsovereen
kornst waardoor het bedrijfshoofd en de 
:werkman zijn verbonden. 

16 Februari 1953. 404 

6. ~ Beclrijfshoofcl cUe een zijner we1'lc
lieczen ter beschikJcing vnn een nnder 
•werk.qeve1· heej't _qestelrl voor het ver?·ich
ten vnn een bezmnlcl wm·l,,. - WeTlc ve1·
richt oncle?' de leicling en de venmt·woor
delijlcheid vnn de tweede we1·1cgeveT. -
Ontstentenis vrtn nrbe·iclsove1·eenlco1nst tu.s
sen cle we1·1cmnn en de t1,1Jeecle we1·1c_qever. 
- De tweede tveTlcgever is het lied1'ijj's
hoofd niet vnn de weTlcmnn en z·ijn veT
(LntwoonZelij lcheid in geva,l vnn on_qevnl 
is do01· het gemeen recht lieheerst. -
,Wanneer een bedrijfshoofcl een zijner 
'werklieden voor het verrichten van cen 
bepaalcl werk ter beschikking van een 
1mc1ere werkgever stelt, cloch geen ar
beiclsovereenkomst cle werkman jegens clie 
tweede werkgever bindt, wonlt tleze het 
bedrijfshoofd niet van de werkman naar 
de zin van de• samengeordende wetten 
.betreffende het herstel der schade voort
,'!lpruitende uit arbeidsongevallen, en zijn 
''l;erantwoordelijkheid, wegens een- onge
val overgekomen aan de werkman terwijl 
deze te zijner beschikking is, wordt door 
bet gemeen recht beheerst. (Door het ko-

ninklijk besluit van 28 September 1934 
samengeordende wetten, art. 19; Burger
lijk Wetboek, art. 1382 en 1383.) 

16 Februari 1953. 404 

7. - Vera,ntwoordeliilce derde. - Ve1·
zelcenut1' vnn het bedTi/tshoofd. - Vorde
ring tot tentgbetalin_q va,n de ve1·goedin
gen doo1· de derde ·ve1·nntwoorclelijke uit
ueoefend. - De verzekeraar die in de 
rechten van I1et bedrijfshoofd treedt, mag 
van de voor een arbeidsongeval verant
woordelijke derde, slechts terugbetaling 
eisen van de vergoedingen welke hij wer
kelijk ten behoeve van het slaclitoffer of 
van zijn rechthebbenden uitbetaald he.eft. 
(Wet van 11 Juni 1874, art. 22; samenge
orclende wetten yan 28 September 1931, 
art. 19, lid 7.) · 

23 :Maart 1953. 494 

8. - Ve1·zelcema.1' die het lcnpitanl van 
cle awn het slachtofje1· of zijn 1'echtheb-
7Jenclen 1Jerschnlcligcle 1·enten i.n eiuen hnn
clen vestigt. - TTestl_qing d·ie cle 1,/Je1·Twlijlce 
betnlinu niet evenaa,1·t. - Onontvankelijk
heid van de rloo·r rle vm·zekera.nr tegen 
de voo1· het ongevnl vera,ntwoordelijlce 
rle1·cle i.n,qestelcle vorde1·ing. - De vesti
ging in eigen handen en overeenkomstig 
urtikel 15 van het koninklijk besluit van 
7 December 1931 door een verzekeraar van 
llet kapitaal van de aan het slaclitoffer 
of zijn rechthebbenden verschultligde ren
ten, is geen werkelijke betaling dezer ren
ten ten behoeve van voormelcle schuld
eisers en rechtigt det·halve cle verzekeraar 
niet om tegen de voor het ongeval ver
antwoordelijlte derde, de op de artike
Ien 22 van de wet van 11 Juni 1874 en 19 
der samengeordende wetten op de arbeids
ongevallen gegrontie vordering in te stel
len. 

23 :Maart 1953. 494 
I 

9. - /Vetten· samen_qeo·rrlencl liij lco
ninlclijlc 1Jesl1tit va,n 28 Septembe1· 1931. -
Loon strelclcenae tot g1·onclsla.g vooT de 
va.ststelling cler vergoedingen. - 1Vei·ke
li:ilc zorm. .:,__ Begrip. - Door het loon 
strekkende tot grondslag voor de vast
stellirig cler in uitvoering van de samenge
ordende wetten betreffende de arbeidson" 
gevnllen verschuldigcle vergoedingen client 
te worden verstaan de werkelijke bezoldi
·ging nan de arbeider krachtens het con
tract van dienstverhuring toegekencl ge
durencle het jaar dat het ongeval is voor
afgegaan in het bedrijf waarin het zich 
heeff voorgeditan; i)1 deze bezoldiging 
wm'den aile geltlelijke uitkeringen, aile 
winsten en voorclelen begrepen cUe de ar
beider krachtens het contract van dienst
·verhuring gei'echtigcl is te eisen. (Samen
georclencle wetten van 28 September 1931, 
art; 6 en 1, lid 3, dit Iaatst artikel zoals 
het door de besluitwet van 9 Juni 1945, 
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art. 1, en door de wet van 1 Juni 1949, 
art. 26, 3°, gewijzigd werd.) 

23 Maart 1953. 495 

10. - Wetten samengeorilend bij leo~ 
ninlclijlc besl1tit van 28 Septembet· 1931. -
Loon strelclcenile tot gronilslag voor de 
vaststelling der vergoedingen. - Ditlce~ 
•ring wegens betaalil verlof. - De bezoldi~ 
ging dienende tot grondslag voor de vast~ 
stelling der in geval van arbeidsongeval 
verschuldigde vergoedingen omvat de uit
keringen wegens betaalcl verlof welke bij 
toepassing van de op 9 Maart 1951 samen
geordende wetten betreffende het jaar
lijks verlof der loonarbeiders aan de 
loonarbeiders verschuldigd zijn. (Wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitend nit arbeidsongevallen, sa
mengeordend op 28 September 1931, arti
kel 6.) 

23 Maart 1953. 495 

11. - Ve·rbod van samenvoeg-ing ·van 
de schailevet·goeiling en de torfaitwit·e ve·r
goedingen. - Dt·aagwijdte vnn (lit ver
bod. - De vaststelling van de aan de 
rechthebbende van het slachtoffer van 
een arbeidsongeval verschnldigde forfai
ta~re vergoedingen volstaat om alle sa
menvoeging nit te sluiten van deze ver
goedingen met deze die door deze recht- . 
hebbende op grond van het gemeen recht 
van de voor het ongeval verantwoorde
lijke derde worden afgeeist; de omstan
digheid dat de forfaitaire vergoedingen 
nog niet werkelijk uitbetaald werden 
laat die samenvoeging niet toe. (Wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende nit arbeidsongevallen, sa
mengeordencl op 28 September 1931, arti
kel 19, lid 8.) 

23 Maart 1953. 495 

12. - Verantwoorilelijlce ilerde. 
Verzelcernar van het bed·r-ijfshoofil. 
Vorilering tot tentgbetaling de·r vergoe
dingen tegen de veTantwoonlel'i.i lee dm·de 
ingesteld. - Vom·wannZen. - De verzeke
raar die ·in de rechten van het l.Jedrijfs
hoofd treedt vermag slechts van de voor 
een arl.Jeidsongeval verantwootdelijke 
derde de terngbetaling af te eisen vnu de 
vergoedingen welke hij werkelijk ten bute 
van het slachtoffer of ziju rechthebbende 
uitgekeerd heeft. (Wet van 11 .Tuni 1874, 
art. 22; samengeor<len<le wetten van 
28 September 1931, art. 19, lid 7.) 

23 Maart 1953. 495 

13. - Vet·zelceraar il·ie in e·irten handen 
het lcapitaal van de aan het slachtoffet· 
of zijn Techthebbenile versclmliligile t·en
ten vestigt.- Vestig·ing die de wet·kelijlce 
betaliwg niet evenaat·t. - Onontvanlcel'ijlc
heiil van de door· de verzelcet·aar tegen de 

voo·r het ongeval ·ventntwoot·aeliilce de-rile 
·ingestelile VOTdering. - De vestiging in 
eigen handen en overeenkomstig artikel 15. 
nm het koninklijk beslnit van 7 Decem
ber 1931, door een verzekeraar van het 
kapitaal der aan het slachtoffer of zijn 
rechtllebbende verschul.digde renten. is 
geen werkelijke betaling clezer renten ten 
behoeve van voormelde schuldeisers. en 
rechtigt derhalve de verzekeraar niet om 
op grond van de artikelen 22 van de wet 
van 11 Jnni 1874 en 19 der samengeor
rlende wetten b.etreffende de arbeidsonge
vallen tegen de voor het ongeval verschul
digde derde een vordering tot terngbeta
ling van voormeld kapitaal te richten. 

23 Maart 1953. 496: 

14. - Openbat·e orde. - Kosten. -
Wet van 20 JJ1aat·t 1948. - Bepaling van 
openbare orde. - De wet van 20 Maart 
1948 tot aanvnlling van de samengeorden
<le wetten betreffende de arbeidsongeval
len is wat betreft de kosten der rechts
pleging deelachtig nan llet karakter van 
openbare orde van de door de wet be
paalde regelen tot vaststelling van de aan 
de slachtoffers van arbeidsongevallen ver
schuldigde vergoedingen. 

26 Maart 1953. 510· 

1:5. - l'erbod ·van het c·u.mule·ren van 
de schadevergoed-ing en de fot·faitait·e ver
goeclin_q. - Schadevergoeding en forfai
twiTe ·ve·rgoedin!f op verschillende g·l·ond
sla,qen berelcend. - V et·,qoeding van een
zelfde schacle. - Onmulet·en verboden. -
Het verbod; gesteld bi.i artikel 19, lid 8, 
van de samengeschakelde wetten op de 
vergoeding van de nit arbeidsongevallen 
voortspruitende schade, de schadevergoe
ding van gemeen recht en de forfaitaire 
vergoedingen te cumuleren, is van toepas~ 
sing ondanks de omstandigheid dat de· 
volgens het gemeen recht aan het slacht
offer toegekencle schadevergoeding· op een 
andere grondslag clan de forfaitaire ver
goedingen berekend wordt, zodra zij tot 
vergoeding van dezelfde schacle bestemrl 
iR. 

7 Mei 1953. 610· 

16.- Getneentewerkman.- Gemeente 
oehouden teyeUjlc de torfaitaire vet·goe
fli.noen en de valle ·wed(le te betalen. -
Samenlopende verpUchtingen. -· JJ1.odali
te'it va-n betaling.- Wanneer, ten gevolge· 
van een aan zijn werkman overkomen 
arbeidsongeval een gemeente gehouden is. 
aan deze cle forfaitaire vergoedingen voor
:iden cloor de wetten op de arbeiclsonge
vallen en de volle wedde voorzien door 
artikel 55 Ynn het koninkli.ik besluit van 
26 December 1938 betreffende de pensioen-. 
regeling van het gemeentepersoneel te be
talen, mogen deze samenlopende verbin
tenissen vervuld worden door de betaling 
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yan gezegde forfaitaire vergoedingen en 
de starting van het verschil tussen het 
voile loon en de aldus betaalde vergoedin
gen. (Samengeordende wetten op de ar
beidsongevallen, art. 9, al. 1; kon. besl. 
van 26 December 1938, art. 55.) 

11 M:ei 1953. 620 

17. - Verantwoor·delijke denle. 
V erzeker·aar van het bedr-ijfshoofd . . 
Vordering tot tentgbetaling van ver,qoe
dingen te,qen de veruntwoordelijlce derde 
uitgeoefend. - (}rondslag. - Door vast 
te stellen dat de door de wetten op de ar
beidsongevallen voorziene forfaitaire ver
goedingen aai1 het slachtoffer van een ar
beidsongeval betaald werden en dat de 
verzekeraar vaii het verzekeringshoofd ze 
Dvereenkomstig artikel !J van deze wetten 
vereffend heeft, · geeft de re.chter over de 
grond een wettelijke grondslag aan de 
door deze verzekeraar tegen de verant
woordelijke derde uitgeoefende vorde
ring tot vergoeding, deze vordering niet 
gegrond zijnde op de door de wei·kgever 
ondergane schade, doch op. de wettelijke 
indeplaatsstelling. (Wet van 11 Juni 1874, 
art. 22; samengeordende wetten op de ar
lJeidsongevallen, art. 19, al. 8.) 

11 JVI ei 1953. 620 

18. - ·wetten betr·effende de ver,qoe
tling van de schnde voortspntUenfle nit de 
ar·beidsongevnllen, snmengeordend bij lco
n·inlclijlc, beslrtit van 28 September 1931. -
Voor·wer·p ·van deze wetgeving en in 't b'ij
zonrler ·van artikel 6, ua 5. - De samen
geordende wetten betreffende de vergoe
ding der schade voortspruitende nit de 
arbeidsongevallen hebben tot voorwerp 
het verlies aan economisch vermogen van 
de arbeider te vergoeden en de vergoeding 
te verzekeren van de schade voortsprui
tende nit het verlies van het normaal 
loon. Artikel 6, lid 5, strekt tot de verwe
zenlijking van clit doel. (Bij koninklijk 
besluit van 28 September 1931 samenge
ordende wetten, art. 6, lid 5.) 

11 Juni 1953. 690 

19. - Bnsisloon. - Slachtoffer· van het 
onyeval rlat de ver·b·intenis heeft aange
gaan elke beroepsbefkijvigheid te stalcen 
en elke bezolfliyfle wrbe·id ver-zaalct heeft 
rZ·ie t·wee .en zeventig dngen per jaar· .over
schrijflt. - Niet-toepftsselijlche·id van ar
tilcel 6, lia 5, 1Jan de sarnengeorllende wet
ten op de vergoeding van de schade voort
Bpr·uitende rtit de arbeidsongevallen. -
V{anneer het slachtoffer van een arbeicls
ongeval, de verbintenis aangegaan heb
bende welke voorzien is ·door de artike
len 40, paragraaf 3, van de wetten be
treffende de verzekering tegen de gelde
lijke gevolgen van ouderdom en vroegtij
l.lige dood, samengeordend bij besluit van 

de Regent van 12 September 1946, en 12 
van het uitvoeringsbesluit van 14 Septem
ber 19±6, elke beroepsbedrijvigheid heeft 
gestaakt en elke bezoldigde arbeid die 
twee en zeventig dagen per jaar over
schrijdt heeft verzaakt, is artikel 6 lid 5 
van de wetten op de vergoeding van d~ 
schade voortspruitende nit de arbeidson
gevallen, samengeordend . bij koninklijk 
besluit van 28 September 1931, niet van 
toepassing tot bepaling van het loon dat 
tot grondslag van de vaststelling der ver
goedingen client. · 

11 Juni 1953. 691 

ASSISENHOF. 

1. - Art-ilcel 305 van het Wetboelc van 
str·ajvorder·ing. - JJ1edecleling van de 
stnlclcen aan ae besclmlfligde. - JJ1iddel 
af.qeleid hient.it dat de stulclcen niet over·
eenlcomstig die wetsbepaling tverden rne
degedeeld. - JJ1·iddel dat niet voor de eer
ste tnftal v66r· het hof rnag worden voor
gesteld. --, De beschuldigde mag riiet voor 
de eerste !maal v66r het hof een middel 
voorstellen afgeleid hieruit dat de stuk
ken van de procedure hem niet overeen
komstig artikel 305 vim het Wetboek van 
strafvordering werden medegedeeld. 

10 November 1952. 134 

2. - Overhandiging van de aan de jury 
gestelcle vmgen. - Vaststelliny in het 
pr·oaes-verbfutl der terechtzitting. - Ver
Jcl(tr'ing var~ de jrtT]I twee vragen en twee 
antwoorden bevattend. - Bewijs van het 
overhandi,qen van twee vragen aan de 
ftt!I'1J. - Wanneer in bet proces-verbaal 
uer terechtzitting van het hof van assisen 
wordt vastgesteld dat de voorzitter aan 
de leden van de jury de vragen waarop 
zij hebben te antwoorden heeft overge
maakt en wanneer de verklaring van de 
jury twee vra,gen en twee antwoorden be
vat, wordt er regelmatig vastgesteld 'dat 
twee vragen door de voorzitter aan de 
leclen van de jury werden ge.steld. 

30 JVIaart 1953. 523 

3. - ArTest van verw~JZtng. Voor-
z·iening ingesteld binnen de tien v1'ije da
rJen vanaf de betelcening. - Nietigheden 
aan het onderzoelc van het hof onderwor
pen. - De voorziening van de beklaagde 
tegen een arrest van verwijzing naar het 
hof van assisen, ingesteld v66r het ver
strijken van de tiende vrije dag vanaf de 
tebekening van het arrest, onderwerpt 
aan het hof de schending van de wet
ten betreffende de bevoegdheid van de 
kamer van inbeschuldigingstelling en van 
het hof van assisen, alsook het ond~rzoek 
van de nietigheden vermeld bij artikel 299 
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van het Wetboek van strafvordering of 
voortspruitende uit de niet-naleving van 
de wetten, die een tegensprekelijk _de bat 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling hebben ingevoerd en het gebruik der 
talen hebben geregeld. 

18 Mei 1953. 633 

4. - Onrege!rnatigheid in de betelcening 
·van de Ujst der getnigen. - Geen verzet 
tegen hnn verhoor. - Geen nietigheid. -
Een onregelmatigheid in de betekening 
aan de beschulcligde van de lijst der ge
tuigen kan de rechtspleging niet angel
dig maken, wanneer geen enkel der par
tijen zich tegen hun verhoor verzet heeft. 
(Wetb. van strafv., art. 315.) 

22 Juni 1953. 728 

5. - Lijst der· get·wigen. - Betelcening 
aan de besch7tlcligde. - Geen ver·plichtin_q 
desaangaande aan de beschnldigde · een 
vraag te stellen. - Geen enkele wetsbepa
ling verpFcht de voorzitter van het hof 
van assisen er toe aan de beschuldigde 
een vraag te stellen betreffende de hem 
gedane betekening van de lijst der getui-
gen. 

22 J uni 1953. 728 

AUTEUR.SR.ECHT. 
1. - Verbod, zonder toelating van de 

a.nteur, een letterlcundig of lcunstwerlc te 
reproduceren. - Verbod hct werlc als zo-

danig te repr·Od7wer·en. - Het door arti
kel 1 van de wet van 22 Maart 1886 op 
het auteursrecht bedoelcle verbod strekt 
zich uit tot ue reproductie, op welke wijze 
en onder welke vorm het ook zij, van een 
letterkundig of kunstwerk als zodanig. 

4 December 1952. 195 

2. - Ver·1Jocl, zondet· toelaf'ing van ile 
a7tte·lw, een letterkmndig of lcunstwerlc te 
r·eporducet·en. - Verbod toepasselijlc 01J 
c!e photog·rafie van een schilder··ij. - Het 
verbod een letterkundig of kunstwerk 
zonder de toelating van de auteur te re
produceren is toepasselijk op ue eenvou
dige photografie van een schilderij, of
schoon deze, daar zij de .kleuren niet 
weergeeft, slechts een onvolmaakte af
druk uitmaak't. (Wet van 22 Maart 1886, 
art. 1.) 

4 December 1952. 195 

3. - Ver·bofl, zonder toelating van de 
a·ntmtt·, een letterlc·lmdig of 7Mtnstwerlc te 
r·eproc!ucet·en. - Afwijlcing met betrelc
lcin.IJ tot het recht van aanhaling. - Af
wijlcing 1r.-itsl1titmid toepasseUjlc op letter·
lc7r.nfl·ige werlcen. - Dm wet van 22 Maart 
1886 op het auteursrecht bepaalt, ten aan
zien· van de plastische werken, geen af
wijking van het verboll een werk zoncler 
de toelating van de auteur te reprodu
ceren, daar de uitzondering met betrek
king tot het in artikel 13 van de wet om
schreven recht van aanhaling uitsluitend 
voor lette'rkundige werken geldt. 

4 December 1952. 195 

B 

"BANKBREUK. 

Ver·ool·deling we,qens bec!rieglijlce banlc
breulc. - Beslissing, c!ie zich e·r van ont
ho7~dt vast te stellen dat c!e belclaa.gde ge

fa.-illeerde koopman was. - Ve-roorde!ing 
n·iet wettelijlc gemotiveerd. - Is niet wet
telijk gemoti veerd de beslissing die een 
beklaagde wegens bedrieglijke bankbreuk 
veroordeelt, door zich er toe te beperken 
er op te wijzen, dat de beklaagde zich 
schuldig gemaakt heeft aan bedrieglijke 
bankbreuk in het geval voorzien door het 
Wetboek van koophandel, boek III, ti
tel II, artikel 577, 2°, om een gedeelte 
van zijn actief verduisterd te hebben, 
zonder vast te stellen dat de beklaagde 
gefailleerde koopman was, aldns verzui-

VERBR., 1953. - 53 

mend een bestanddeel van het misdrijf 
vast te stellen. (Grondwet, art. 97.) 

29 Juni 1953. 754 

BEDROG OMTRENT DE AAR.D 
VAN DE VER.KOCHTE ZAAK. 

Verlcoop oncler· voor·behoud ·van aan
'Vaan!ing. - Bedrieglijlce hanflelingen ten 
e-inde het bedTog te verber·gen. - Bedr·og 
flat niet bij de aanvaanlfng lean wor·den 
ondelct. - MisdTijf. - vYanneer een ver
koop oncler voorbehoud van aanvaarding 
wercl afgesloten, kan geen nalatigheid 
noch gebrek aan voorzichtigheicl, die het 
misclrijf van bedrog omtrent de aard van 
de verkochte zaak uitsluiten, aan de 
koper worden verweten ·zo de controle 

, bij de aanvaarcling het niet mogelijk 



834 BELASTINGEN EN TAXES. 

maakt het bedrog te ontdekken wegens de 
cloor de belrlaagde aangewende handelin
gen om het bedrog te verbergen. 

22 December 1952. 251 

BELASTINGEN EN TAXES. 

HooFDSTUK I. - Algemene regelen. 

HOOFDSTUK II. - JnlcomstenbelaBtingen. 

HooFDSl'UK III. 

HooFDSTUK IV. 
belasting. 

Bedrijfsbelasting. 

Awnvullende pm·sonele 

HooFnsTUK V. - Extrabelastin,q op de in 
oorlogstij.d behaalde excepUonele win
sten. 

HooFDSTUK VI. - Gerneentetaxes en 111'0-

vinciale ta.xes. 

HooFDSTUK VII. - Met het zegel gelijlcge
stelde taxes. 

HOOFDSTUK VIII. - Ta·xe Op de ·slijte
rijen van gegiste dTanlcen. 

HooFDSTUK IX. - VeTlceersbelasting. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE REGELEN. 

1. _: Belasting. - Rechtspleging be
trejfende de iquvin.q en de in.vo?·deTing ,;an 
de ten behoeve van de 8taat geheven 
belastingen. - Rechtspleging doorgevoe1·d 
door de Minister van jinaneiiJn optmden.d 
als of]icieel daa1·toe aangestelde m·gaan 
van de Staat. - In aile rechterlijke pro
ceduren tot inning of invordering van de 
ten belloeve van de Staat geheven belas-. 
tingen treeclt de Minister van financien 
ex officio op als dam·toe aangestelde or
gaan van cle Staat. 

31 .Maart 1953. 532 

2. - Belastingen. RecZamatie. -
Bepaling van de termijn om bezwaa·r in te 
dienen. - Uitlopen van de termijn. -
Aanvangsp7tnt vcm. de tennijn. - Tot 
vaststeliing van de terinijn om reclamatie 
in te dienen, is het heel wat anclers te 
onderzoeken of het bezwaar binnen de 
door de wet bepaalde termijn moet te
rechtkomen clan na te gaan op welke da
tum de termijn om reclamatie in te die
nen aanvang he eft genomen. (V\<-etten !Je
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 61, paragraaf 3.) 

14 .Januari 1953. 293 

3. - BelasUngen. - Ontlastin·g van 
ambtswege dooT de direote7tr de1· belas
tin,qen toegestaan na ve?·st?·ijlcing van de 

termijn tot het indienen ene1· reolamatie .. 
- Ontlast-ing wegens ovm·belasting voort
sp?·uitend ui·t aan eeq~ ag,ent dm· admi
nistratie toereTcenbaTe rnate1·iiJle ve?·gis
singen of wit dubbele belasting. - Terug. 
gave de1· oveTbelasting bevolen tot het ve1·
stt·ijlcen van een tm·mijn van drie jaar 
aanvang nemend op de dat7tm dC"J· ont
vangst. - Zelfs na verstrijking van de 
termijn tot reclamatie, wordt door de 
directeur der directe belastingen van 
ambtswege outlasting toegestaan van 
overbelastingen voortspruitend nit aan 
een ambtenaar der administratie toere
kenbare materiele vergissingen of uit 
dubbele belasting. 

Inclien de belasting reeds betaald werd,. 
wordt teruggave van de overbelasting be
volen tot het verstrijken van een termijn 
van drie jaar aanvang nemend op de da
tum der ontvangst. (Wet van 30 .Mei 1949,. 
art. 2.) 

27 .Januari 1953. 361 

4. - Belastingen. - Be1·oep vom· het 
h.of van beroep tegen de beslissing van de 
di1·ecte7w. - Arrest waarbij een pr.incipe 
lcenbaar wonlt gemaalct dat ·aan de admi-· 
nist1·atie toelaten zal tenui.tvoe?·leggings
nwatregelen te trejfen en waarbij de 
?'elcenlcttnclige bepaling van de onthef]ingen 
waa1·toe de toepassing van de lcenbaarge-" 
m.aalute 1·eg.el (utnleiding zal geven, aan. de· 
administratie wo1,dt ove1·gelaten. ~ Wet
t-igheid. - Ret hof van beroep uitspraak 
cloende in zaken van directe belastingen 
op het beroep van de belastingplichtige· 
mag, na een principe te hebben kenbaar 
gemaakt dat aan de administratie toe
laten zal de er uit voortvloeiencle tenuit
voerleggingsmaatregelEm te treffen, aan 
de administratie de rekenkundige bepa
ling overlaten van het bedrag cler ont
heffingen waartoe de toepassing van de 
kenbaar gemaakte 1·egel aanleiding ge
ven zal. 

17 Februari 1953. 418 

5. - Belctstingen. - Ve1·haal voor het 
hof van beroep. - JJ1idClelen ingeroepen 
tot staving van het vet·haal. - JJiiddelen 
wellce de aard de1· aa.n rZe directel/.1' onde1·
worpen ·aanspmke11 niet mogen tvijzigen. 
- Voor het hof van beroep mag de belas-. 
tingpliclltige tot staving van zijn verb,aal 
tegen de beslissing van de directeur 
nieuwe argumenten en miclclelen inroepen, 
op voorwaarde clat hij de aarcl niet wij
zige of verdraaie van de aanspraken 
welke hij aan het oorcleel van de direc
teur onderworpen heeft. 

21 April 1953. 567 

6. - Belastin.qen.. Reclamatie. -
V erplichting otJ stmf van verval de recla
matie te motive1·en.. - De reclamatie van 
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<de belastingplichtige tegen zijn aanslag 
in de inkomstenbelastingen moet op straf 
van verval gemotiveercl zijn. (Samenge
·ordencle wetten, art. 61, par. 3.) 

21 April 1953. 571 

7. - Be~astingen. Recl.amatie. -
:Recht van ae· 1Jelasti,gplichtige 1"ecla
matie in te dienen tegen ile a,anslag, waar
ove1· hij zich ale/coon~ heett ve1"1claa1·d 
()p voo1·waa1·de clat hij bewijs levere van 
.de te zijnen nndele· 1Jegnne vm·gissingen. 
~ De belastingplichtige die zich akkoord 
heeft verklaard met de door cle contro
leur-zetter voorgestelde verbetering van 
·zijn aangifte mag een reclamatie inclienen 
tegen de aanslag waarmede hij zich ak
koord heeft verklaarcl, wanneer hij het 
bewijs levert van de te zijnen nadele 
begane vergissing. 

21 April 1953. 571 

8. - BelastiJn.gen. Reclamatie. -
. Reolamatie vwn ile 1Jelastingpl'i'chtige te
gen een aanslag ge,q·ronc~ op een ve1·be
terile aangitte wellce hij tot ile zijne 
heett gemaakt iloor er zich ove1· alclco01·il 
te verklaren. ~ Reolarnatie d·ie cl.e Tede-
1ten ·omvatten moet .van de lcentering in 
ile hottd·ing van de 1Jelastingplioht'i,qe. -
De reclamatie door de belastingplichtige 
gericht tegen een aanslag gegrond op een 
verbeterde aangifte in de ·belasting welke 
hij door zijn akkoord tot de .zijne heeft 
gemaakt, moet om aan de vereisten van 
de wet te beantwoorden, de redenen om
vatten tot rechtvaarcling van de kente
ring .in de houding van Cle belastingplich
tige. · (Samengeordende wetten, art. 61, 
])ar. 3.) 

21 April 1953. 571 

9. - Bel-astingen. - Wet va1t 30 Mei 
1949 nitzonilerUjlce elL ·inte1·pretatieve 
rnaat1·egelen invoe·1·ende in zalce reoht
.st?-eekse 1Jelast'ingen. - l{'ieww 1·eoht tot 
1·eolamatie. - Aanslagen waartegen clie 
n.ienwe reolarnatie mag ·ingeilienil worclen. 
.- 'l'Mm'i.jn. - Voor de rechtstreekse be
lastingen die voor de fiscale clienstjaren 
1939 tot 1946 inbegrepen geYestigQ. zijn, 
hetzij op winsten aangewend tot afschrij
ving van oorlogsschade, hetzij op meer
waarden voortvloeiende uit de verkrij
ging van opeisingsvergoedingen, wordt 

. een nieuwe termijn voor reclamatie g·e
opend van zes maanden, die aanvang 
neemt, hetzij op de dag van de vaststel
ling van de definitieve herstelvergoecling, 
hetzij op cle dag van de definitieve uit
sluiting van het voordeel van de vergoe
ding, rekening houdende met de andere 
voorwaarden voorzien door artikel 5, pa
ragraaf 1, van de wet van 30 Mei 1949. 

12 Mei 1953. 630 

10. - Be~astinge,. Wet van 30 Mei 
1949 uitzonderlijlce en inteTpretatie'l:e 
rnaatregehin invom·ende in zalce 1'echt
streekse belastingen. - N,imtw recht tot 
Teclctrnatie. - Reolamatie ingedtiend na 
een ht lcracht van gewijsde gegane ?·ech
tm·lijke be-sli,sing. - Bevoegclheiil van het 
hot van be1·oep om over .de reclarnatie uit
S1J1'!halc te cloen. - Wanneer de schatplich
tige, binnen de termijn bepaald bij het 
laatste lid van paragraaf 1 van artikel 5 
van de wet van 30 Mei 1949, nadat een in 
kracht van gewijscle gegane rechterlijke 
beslissing gewezen wercl, een nieuwe re
clamatie indient, betreffende het bedrag 
van de aanslag· in de rechtstre-ekse be
lastingen voorzien bij paragr.aaf 1 van 
gezegd artikel 5, is het hof van beroep 
aileen bevoegd om over die reclamatie 
uitspraak te cloen. (Wet van 30 Mei 1949, 
art. 5, paragraaf 2.) 

12 Mei 1953. 630 
11. - Belastinge·n. Wet van 30 Mei 

19.19 uitzonderlijlce en inte'I'1J'retatieve 
maatrege~en invoerencl.e vn zake 1'echt
st?·eelcse 1Jelastingen. - Nie~tw 1·echt tot 
·1·eclarnatie. - Bevoegaheiil vwn het hot 
van be!·oep. - Aangeslagen winston of 
rneenvaanlen waa·rove1· het hot van 1Je
'I"Oep mag ~t.itsp·malc iloen. - Na een in 
kracllt van gewijsde gegane recllterlijke 
beslissing·, betreffende een verhaal tegen 
een beslissing van de directeur der belas
tingen u,itspraal;: doende over de reclama
tie van een schatpliclltig·e tegen het be
drag van zijn aanslag in cle rechtstreekse 
belastingen voorzien bij artikel 5 van de 
wet van 30 Mei 1949, mag het hof van be
roep slechts opnieuw uitspraak doen, in
clien de aanslag, waarvau de herziening 
aangevraagd wordt, op een van de win
sten of een van de meerwaarden bedoeld 
bij artikel 5, paragraaf 1, van gezegde 
wet gevestigd is. 

12 Mei 1953. 630 
12. - Beloast·ingen. Wet van 80 Mei 

1949 ·ttitzonclerlijlce e11 interp-retatieve 
maat1·egelen invoeTende in zalce recht
st·reekse belastingen·. - Nie~tw 1·echt tot 
Teclarnatie. ~ Hot van beroep uitspraalv 
rloencle na een in km,oht van gew·ijscle 
geoane beslissing. -Hot van bemep nict 
gebonclen dooT de beschouwinrten en i~et 
aclvies clie de bevoe,qde d·i1·ecte·u.1· cle1· be
lctstingen overmaakt. - Het hof van be
roep, geroepen om na een eerste in kracht 
van gewijsde gegane rechterlijke beslis
sing uitspraak te doen over een nieuwe 
reclamatie betreffende het bedrag van de 
aanslag in de rechtstreekse belastingen 
bedoeld bij artikel 5, paragraaf 1, van de 
wet van 30 Mei 194!.!, is niet gebonden 
door de beschouwingen en het advies die 
de bevoegde directeur na onderzoek van 
die nieuwe reclamatie aan het hof over-
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maakt. (Wet van 2 Mei 1949, art. 5, 
paragraaf 2.) 

12 Mei 1953. 030 

13. - Belctstingen. Reclamat'ie. -
Termijn Mmwn dewelke het moet inge
diend wonlen. - De termijn voor recla
matie tegen het beloop van een. aanslag 
neemt aanvang vanaf de datum vermeld 
op het anslagbiljet of vana;f de kennis
geving van de aanslag, cloch niet vanaf 
de clag van de ontvangst ervan door de 
belastingplichtige. (Samengeordencle wet
ten betreffencle de inkomstenbelastingen, 
art. G1, par. 3.) 

16 Jnni ;1953. 710 

14. - BelasUngen. ReclMnatie. -
'l'er·mijn. - Niet vdje te·rmi,jn. - Regelen 
van ar·tilcel 1033 van het Wetlioek van 
liwrgerUjlce rechtsplegino toepasseUjlc 
voor de ber·elcenArng van cleze tennijn. ~ 
De termi.in om I'eclamatie in te dienen 
tegen het beloop van de aanslag wordt 
berekencl yolgens de regelen van artf 
kel 1033 van het Wetboek van bnrgerlijke 
rechtspleging. (Samengeschakelde wetten 
betreffencle de belastingen op de inkom
sten, art. 61, par. 3.) 

16 Jnni 1953. 710 

15. - Belasti!ngen. ReclamaMe. -
Termijn. - Niet vrije tennijn. - Ter·
mijn die bere/,;end wonlt vwn cle izoveelste 
tot daags voor- de zo·veelste. - De termijn 
om reclamatie in te dienen tegen het be
loop van de- aanslag, niet vrij benoemd 
zijnde, worclt berekend van de zoveelRte 
tot daags voor de zoveelste. (Wetboek 
van bnrgerlijke rechtspleging, art. 1033; 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.) 

16 Jnni 1953. 710 

HOOFDSTUK II. 

lNKOMSTENBELASTINGEN. 

16. - Aangifte. - Verbeter"ing door· ·de 
administmtie. - BelasUngplichtige die 
z-ich omtrent de ver·beter·ing alckoor·d ver·
lclaart. - De aklus ver·beterde aangifte 
heeft dezelfde bewi:islcnwht als cle aan
vanlcelijlce a,angifte. - Admin4str·atie ge
machtigd op clie gegevens de aanslag te 
vestigen. - Daar het door de belasting
plichtige aanvaard en door hem voor ak
koord getekend bericht van wijziging de
zelfde bewijskracht heeft als de aanvan
kelijke aangifte, in de plaats waarvan het 
komt te staan, is de aclministratie ge
machtigd de aanslag in de belasting op 
zijn gegevens te vestigen. (Samengesclla-

kelcle wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 53 en 55.) 

21 October 1952. 78-

17. - i'fecht van de belast-ingplichtige 
om een Feclamatie in te clienen nadat zijn 
a.angiftc door· cle cul1n-lnistratie we1·d ver·
beter-cl en, hiJj zich 011 cTA.e ver·beter·in u 
alckoord heeft verlclaa·rd. - Ui.tg_estrekt
heicl 1J(l1i dat recht. - De door de belas
tingplichtige gedane aangifte of het door 
hem aanvaard en voor akkoord getekend 
bericht van wijziging, knnnen de belas-
tingpliclltige niet beroven van het recht 
om een schriftelijke reclamatie tegen het 
beloop van zijn aanslag in te dienen, niet 
enkel om reden dat dit beloop hoger zon 
zijn clan nit de op de documenten aange-
brachte aandniclingen blijkt, doch ook om
clat enige vergissing of verznim daarin 
zon zijn begaan geweest. (Samengescha
kelcle wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, art. 53 en 55.) 

21 October 1952. 78 

18. - Re'cht van de belastingplichtige 
om een reclarnatie in te dienen- nadat zijn 
actngifte door ·de adrninistratie we1·d ver·
beterd en hij zich nozJens die verbetering· 
alclcoonl heett ve1·1cw.ard. - Yoo1·waar·den 
u;aar-va.n da-t recht (tfhanlcelijlc is. - Het 
volgt, zowel uit de bij artikel G1, para
graaf 3, van de samengeschakelde wetten 
omschreven rechtspleging, clat aan lie be
lastingplichtige oplegt zijn reclamatie 
met redenen te omkleclen, als nit het ver
moeden van juistheid, hetwelk door de 
wet aan de aangifte van de belastingplich
tige is gehecht, dat het aan deze slecbts 
geoorloofcl is de aancluiclingen te betwis
ten welke. hij zelf verschaft heeft in zover· 
hij het bewijs brengt van de vergissing, 
het verznim of de omstandigheid welke 
de bewijskracht van zijn aangifte ver
zwakken. (Samengeschakelcle wetten be
treffeitde cie inkomstenbelastingen, arti
kel 61, par. 3.) 

21 October 1952. 78 

19. - Ontlast·ingen ver·leend dopr .de 
cli:1·ecteur tJ,er· directe belastingen. - Ont-
vanger· die deze ontlastingen aanr·eTwnt 
op een ander·e schukl wa.ar·aan de belas
·f!imgp,liahtige wegens. ~ln.lcom-steqtlJelaMin
gen onclerhevig is. - Betwisting dezer·· 
schuldve1·gelijlcing cloor· de belastingpliclt
tige. - Ann de 1·echtbanlcen te onder- · 
werpen eis tot tentggnve vnn Jwt onver-
sch~tld-i_qde. - Wanneer de ontvanger der 
belastingen, ii1 plaats van het bedrag der 
inkomstenbelastingen waarvan de belas
tingplichtige door ene beslissing van de 
directenr outlast werd, aan de belasting
plichtige terng te betalen, dit bedrag op 
een andere belastingsclmld waaraan de 
belastingplichtige onderhevig is, aanre-
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kent en wanneer dew schuldvergelijking 
door de belastingplichtige w:ordt betwist, 
moet.de eis tot teruggave van het onver
schuldigcle voor de rechtbanken gedragen 
worden. (Burgerlijk Wetboek, art. 1235 
en 1376.) 

8 Januari 1953. 277 

20; - Verbeter·ing ·van het bellmg llet' 
a,a,ngegeVfiJ inlcomsten. - Bch·atting op 
gmnll van telcenen en incUcii:in. ~ Vet·wij
zing n·aat· lle telcenen en inllicii:in wellce 
lle act·iva, van lle belctstingplichUge op 
9 Octobet· 19# .~titmnlcen. - WetteUjk
heill. - Tot verbetering ener aangifte 
in de inkomstenbelasting, kunnen de ac
tiva van de belastingplichtige op 9 Octo
ber 1944, behoudens tegenbewijs gelden 
als tekenen en indicHln waaruit een ho
gere graad van gegoedheid dan uit de 
dangegeven inkomsten blijkt. (Samenge
ordende wetten op de inkomstenbelastin
gen, art. 55. ) 

23 J anuari 1953. 340 

21. ~ Aanslng vn·n ambtswege. ~Be
w·tjslast van het jwist bellr·nu zijner in
lcomsten, t'tt.stenll op lle belastingplich
t~ge. - Wanneer een belastingplichtige 
van ambtswege worclt aangeslagen, rust 
op hem de bewijslast van het juist bedrag 
zijner inkomsten. (Wetten op de inkom
stenbelastingen samengeordencl op 31 .Juli. 
1953, art. 56.) 

27 Januari 1953. 358 

22. - Aans~ag vnn c~~~nbtswege. - Ver
pliohting· voor lle controlettt· op g·ronll van, 
·vet·moellens tot lle aansla,g over te gaan. 
- W anneer het belieer van ambtswege 
een aanslag vestigt onder voorbehoud van 
het recht van de belastingplichtige het be
wijs te leveren van het juist bedrag zijner 
inkomsten, wordt de vas'tstelling van het 
beclrag der belastbare inkomsten door de 
wet niet overgelaten aan de enkele beoor
deling van de controleur aan wien de wet 
oplegt daartoe door middel van vermoe
([ens over te gaan. (Samengeordende wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 56.) 

27 Januari 1953. 358 

23. - Reclnmatie. - Termijn. - Re
{felen van het a·rtilwl 1033 vnn het Wet
boek van b~wgerlijke t·echtspleging toe
passelijk voot' het bet·elcenen va;n voor
tnelcl termijn. - De termijn om tegen het 
bedrag van eeu aauslng in de inkomsten· 
belastingen reclamatie in te dienen worclt 
berekend volgens de regelen van het arti
kel 1033 van bet vVetboek van burgerlijke 
rechtspleging. (Samengeordende wetten. 
betreffende de inkomstenbelastingen, nr
tikel 61, paragraaf 3.) 

27 Januari 1953. 360 

24. - Reclama.tie. - Tern~ijn. - Te1'
m;ij'n ll·ie niet vrij is .. - Termifn te be
relcenen van zoveelste tot claags v661' zo
·vee~ste. - De termijn om tegen het be
drag van een aanslag in de inkomstenbe
lastingen reclamatie in te dienen, vermits 
hij niet vrij verklaard wercl, wordt van 
de zoveelste tot daags v66r de zoveelste 
berekend. (Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, art. 1033; samengeordencle 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 61, paragraaf 3.) 

27 Januari 1953. 360 

25. - l'erbetering, zijnet' aangijte lloo·r 
cle belastvngpHchtige ·aanvnat·ll. - Ann
vaanl'in{f •lli'e het vesUgen van een aan
mtllenlle aanslag lloot· lle allministm-tie 
n·iet' ve·l'h·i:nllert. - Voorwaarlle11 tot ·ztit
oejening van ll'it t·echt. - Indien het be
heer, na aanvaarding door cle belnsting
plichtige van ene verbetering van zijn 
aangifte, steeds nog vermag een aanvul
lende belasting te vestigeil, is het alstoen 
nochtans gehouden bewijs te Ieveren van 
de bestanddelen die aan de eerste verbe
tering vreemd zijn en waarop de tweede 
is gegroncl. 

24 Februad 1953. 437 

26. - Aanslag vatt arnbtswege. - TTm·
tJUchting van lle be~astingpl'ichtige bewijs 
te levet·en van het j~tist beclrag zijtter in
lcomsten. ~ W anneer de belastingplichtige 
van ambtswege in de belasting is aange
slagen, is het bewijs van het juist bedrag 
zijner inkomsten te zijnen laste. (Samen
geordende wetten, art. 56.) 

24 Februari 1953. 437 

27. - l' et'betering, lloo·r het beheet' van 
een onjuist bevonllen aangi.jte. - Uit
gaven met atstanll van lcctpitaal aan het 
onclerhou.cl van het gezin besteett. - Ele
menten wellce tot vestigin{f van lle belas
t·in{f bij wijze ·van telcenen of inclicii:in 
lloo·r het beheet' mo{fen. i;n a,cht genomen 
·wot·llen zowel wanneer lleze ttitgaven lle 
sommen nollig, tot aanlcoop van tot nor
maal verbntik bestemlle voorwet·pen ovm·
schrijclen, clan wanneet· z·ij lleze bellt·agen 
niet te boven gna11. - De uitgaven met 
afstand van kapitaal · welke aan het on
derhoud van het gezin besteed werden, 
mogen bij wijze van tekenen en indicH\n 
door het beheer in aanmerking genomen 
worclen tot vaststelling van de belastbare 
grondslag, om het even of zij, aldan niet, 
de tot aankoop van .verbruikvoorwerpen 
noclige bedragen overschreden hebben. 

31 ]daart 1953. 532 

28. - TTet·betet'·ing cloor het belW'eT 
va;n een onf~tist bevonclen ctangijte. -
Ramin{f op groncl ·van samengevoeg.lle 
telcenen of incliciiin. - De raming welke 
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het beheer gerechtigd is in de plaats te 
stellen van de aangifte va:ti de belasting
plichtige, een globale raming zijnde naar 
het geheel der verzamelde tekenen en in
dicien, mogen de tekenen en indicien 
welke de aan het onderhond van het ge
zin bestede nitgaven met afstand van ka
pitaal i1itmaken niet afzonderlijk in acht 
worden genomen, afgezien van de andere 
ramingen :waartoe het beheer volgens an
dere tekenen e:o. indicien is overgegaan. 

31 lVIaart 1953. 532 

29. - Ferbetering doo1· het beheer van 
een onj1tist bevonden aangifte. - Telcenen 
en in.dicien met beM·eJGking tot het ge
heel der in oorlogstijcl behaalde inlcom
sten. - F erdeling van het geheel tlezeT 
inlcomsten in gelijke delen t-nssen de be
troklcen dien.stjaren. - Geen mislcenn-ing 
van cle grondregel van eenjar-ighei.d der 
belastingeit. - Wanneer, tot verbetering 
van een onjnist bevonden aangifte het 
beheer tekenen en inclicien van gegoed
heid inroept met betrekking tot de geza
menlijke inkomsten van de oorlogsjaren, 
en tot vaststelling van de belastbare 
grondslag, de gezamelijke inkomsten in 
gelijke delen onder de verschillende be
trokken dienstjaren verdeelt, miskent het 
de grondregel niet van de eenjarigheid 
cler belasting welke door de samengeor
dende wetten op de inkomstenbelastingen 
gehnldigd wordt. 

31 lVIaart 1953. 532 

30. - Ve·rbeter·ing door het beheer van 
een onj1tist be·vo1ulen aangifte. - . Uit
gaven met verlo·ren penningen besteed tot 
cle behoetten van. het gezin. - Bestanrl
clelen wellce bij w·ijze van telcenen en in
clicien van gegoeclheicl cloo·r het behee1· in 
aanme1·Jcing · mogen genomen worden tot 
vesUging cle1· be lasting, om het even of 
deze 1titgav·en al dwn niet de bedragen 
nodig tot het aanwerven van voorwerpen 
van normactl gebnt.ik hebben ove?·schre
den. - De nitgaven met verloren pennin
gen die aan de benocligheden van het 
gezin besteed werden mogen bij wijze 
van tekenen en inclicien van gegoedheicl 
door het beheer in ·acht genomen worden 
tot vaststelling van de belastbare grond, 
om het even of zij al dan niet de sam
men nodig tot het aanwerven van voor
werpen van normaal gebrnik overschre
den hebben. 

21 April 1953. 566 

31. - V erbete?'ing door het behee1· van 
het bedrag der aangegeven inlcomsten. 
- Gezins1titgaven. - Uitgctven die telce
nen en indicien lcunnen 1t.itmalcen tot be-
1'elcen·ing vwn de belastingsgrond. - TToo1·
wctanlen •. - De door de blastingplichtige 

tot onderhond van zijn gezin gedane uit
gaven maken een indicie nit van het be
staan van de inkomsten welke hij tot 
deze uitgaven heeft besteed en mogen 
door het beheer weerhouden worden als 
tekenen en indicien van gegoedheid welke 
het beheer wordt toegelaten in de plaats 
van het bedrag der aangegeven inkomsten 
te stellen om de belastbare grond te be
rek·enen, wanneer nit de vergelijking van 
het bedrag der aangegeven inkomsten met· 
de door het beheer gedane berekening 
blijkt dat deze het bedrag der aangegeven 
inkomsten overschrijdt. (Samengeordende 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 55.) 

21 April1953. 566 

3.2. - TTe1·betering door het behem· van 
een onj1tist bevonrlen aangifte. - Be1·a
ming op gronrl van ee.n geheel van tekenen 
en inrlicii!n VU?t uerJoerlhe·id . . ---:- De bera
ming welke het beheer toegelaten wordt 
in de plaats te stellen van de aangifte 
van de belastingplichtige, een globale be
. raming zijnde gedaan op grond van geza
menlijke openomen tekenen en indicHln, 
:inogen de tekenen en indicien uitgemaakt 
door de tot cle benodigheden van het gezin 
bestecle uitgaven met verloren penningen 
niet afzonderlijk in acht genomen wor
den, afgezien van de berekening waartoe 
het beheer op grond van tekenen en in
clicien is overgegaan. 

21 April 1953. 567 

33. - VeTbeter·ing doo1· het beheer var~ 
een onjnist bevonrlen aangifte. - Uit
gaven met teloorgaancle penningen tot de 
behoeften van het gezin besteed. - Be
stanclclelen rlie tot vestiging van rle aan
slag in rle bela,sting floor het beheer· in 
acvnme1"7cttng moyen worden genomen, bij 
wijze van telcenen of inrlicii!n van gegoerl
heicl, om het even wanneer· cleze rtitgaven 
ctl 'clan niet de sommen hebben ove1·schre
rlen rlie tot het aanwer·ven van voorwer·
pen tot nm·maal gebntilc norlig zijn. -
De tot de behoeften van het gezin bestecle 
uitgaven met teloorgaande penningen mo
gen, bij wijze van tc~kenen en indicien van 
gegoedheid, door het beheer in aanmer
king genomen worden tot vaststelling van 
de belastbare · gronclslag, om het even of 
zij, al clan niet, de sommen noclig tot 
het aanwerven van voorwerpen van nor
maal gebruik overschreclen hebben. 

29 April 1953. 589 

34. - V erbetering cloor· het behee1· van 
een onj1t'ist bevonden aangt'j'te. - Ber·a
ming OZJ groncl vmi cle gezamenlijlce i'li 
aanmerlcin_q genomen telcenen of indicii!n 
vctn gegoerlheicl. - De beraming welke 
het beheer toegelaten worclt in de plaats 
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van de aangifte van de belastingplichtige 
te stellen, een globule beraming ?-<ijnde 
op grond van gezamenlijke opgenomen te
kenen of indicien blljkend nit de tot de· 
behoeften van het gezin bestede uitgaven 
met teloorgaande penningen mog·en niet 
afzonderlijk worden beschouwd, afgezien 
van de andere beramingen waartoe het 
beheer op grond van andere tekenen en 
indiciiin is overgegaan. 

29 April 1953. 589 

35. ~ Aanslag van ambtswege. - Aan
slag d·ie door· midflel van ver·moeflens moet 
gevestigfl wor·flen. - Om van ambtswege 
het bedrag van de belastbare inkomsten 
te bepalen, is de aministratie er toe ge
houden door middel van vermoedens te 
werk te gaan en mag zij de krachtens 
lid 1°, paragraaf 1, van artikel 25 van 
de samengeschakelde wetten belastbare 
winsten overe~nkomstig artikel 28 van ge
zegde wetten bepalen. (Samengeschakelde 
wetten betreffende cle inkomstenbelastin
gen, art. 28, 32, par. 1, en 56.) (Stilzwij
gende oplossing.) 

16 Juni Hl53. 712 

36. - Ve-rbeter·ing van een. onju'ist be
vonden aangifte. - Afwezigheifl van fle 
bewijselementen wellce · fle boekhoufling 
van fle belastingpUchtige lc·an omva.tten. 
- Beroep op de vergelijlcing met de nor
male winsten vctn soor·t.qelijlce belasting
pUchtigen. - Om de aangifte clie zij on
juist bevonden heeft te verbeteren, mag 
de administratie, bij gebrek aan bewijs
elementen, welke de boekhouding van de 
belastingplichtige zou kunnen omvatten, 
krachtens de nrs 1° en 3° van paragraaf 1 
van artikel· 25 van de sameng·eschakelde 
wetten betreffende de belastingen op de 
inkomsten, de belastbare winsten bepalen 
door op de normale winsten van gelijk
soortige belastingplichtigen te steunen. 
(Samengeschakelde' wetten betreffende de 
belastingen op de inkomsten, art. 28.) 

23 Juni 1953. 737 

37. ~ Verbetering van een onjuist be
vonden aangifte. Belastingplichtige 
die zich niet aklcoord ver·lclaar·t met het 
voorgestelde cijfer. - Bet·oep op het a.fl
vies van fle fiscale commissie. - Oom
missie die zich bij het door de ad-n~inistt·a
tie voorgestelfle cijfet· aansluit. - Ver·
plichting voor· ·fle belast-ingplichti.ge het 
bewijs te lever·en van het juiste cijfer· van 
zijn belastbare inlcomsten, om een ver·
minflering van fle aanslag te ver·Jwijgen. 
- Wanneer, binnen de termijn bepaald 
bij het laatste lid van paragraaf 1 van 
artikel 55 van de samengeschakelcle wet
ten, de belastingplichtige zich niet ak
koorcl verklaart met het cijfer clat de ad-· 

ministratie voornemens is in de plaats 
te stellen van dat der aangifte die zij 
onjuist heeft bevonclen, wanneer de con
troleur-zetter het ad vies van ·de fiscale 
commissie gevraagd heeft en wanneer 
deze het .door de administratie voorge
steld cijfer bekrachtigd heeft, behoort 
het aan de belastingplichtige, om vermin
clering van de aanslag te verkrijgen, het 
bewijs ervan te leveren dat het juiste 
cijfer van .zijn belastbare inkomsten lager 
is dan clit van de aanslag. (Sameng_escha
kelde wetten betreffende de belastingen 
op de inkomsten, art. 55, par. 1 en 2.) 

23 Juni 1953. 737 

38. - Verbete~·ing flom· fle ctflministt·a
tie van een onj1tist bevonclen aangifte. -
Belastingplichtige die zich niet alckoot·d 
ve1'7claart met het voor·gestelcl eijfer. -
Be·roep op het aflvies van de fiscale com
rnissie. - Oommissie clie zich aanslwit bij 
het floor de administr·atie voorgesteld 
C'ijfet•, floch onregelmatighei,d in het pro
ces-vei·baal van de zitting van fle com
n~issie, die de nietig.heid van de rechts
plegimg medebrengt. - Bewijslast nr.s
tende op fle ridministratie. - W anneer de 
controleur-zetter het advies van de fiscale 
commissie gevraagd heeft, naclat cle be
lastingplichtige zich niet akkoorcl ver
ldaard had met het cijfer clat de adminis
tratie voornemens was in cle plants te 
stellen van het door haar onjuist bevonc 
den cijfer van de aangifte, en wanneer, 
wegens de onregelmatigheid van het pro
ces-verbaal van de zitting · van de com
missie, de voor deze laatste gevolgde 
rechtspleging met nietigheid behept is, 
blijft de bewijslast, hoewel de commissie 
het door de administratie voorgesteld 
cijfer bekrachtigd heeft, ten laste van 
deZ"e. laatste. (Samengescllakelde wetten 
betreffencle de belastingen op de inkom
sten, art. 55, paragrafen 1 en 2.) 

23 Juni 1953. 737 

39. - Verbete~-b~g floor het beheer· van 
een onjuist bevonclen ria.ngijte. - Beu.,.ijs 
vat~ de belastbare gr·onclslag floor cle ad
ministrritie gelever;d floaT beroep te docn 
op de vet·gelijlcing met de normale win
sten van soor·tgelijlce bela.stingplichtigen. 
- Vm·plichting voor cle be!astingplichtige, 
op w1:e cle ~ast Vrin het tegenbcw,ijs nr.st, 
positieve en contTo~eet·bwre elementen vooT 
te br·engen. ~ W anneer de administratie, 
. een door haar onjuist bevonden, aangifte 
verbeterd hebbende, het bewijs van de be
lastbare grondslag voortgebracht heeft 
cloor beroep te doen op de vergelijking 
met de normale winsten van soortgelijl'e 
belastingplichtigen, moet het tegenbewijs, 
clat op de belastingplichtige rust, door 
middel van positieve en controleerbare 
elementen geleverd worden. (Samenge-
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scbakelde wetten betreffende de belas
tingen op de inkomsten, art. 28 en 55, 
par. 1 en 2.) 

28 Juni 1953. 737 

40. - Arrest wacu·in de 'i'eehtet· ovm· 
de gt·ond, enerzijds, verklanrt niet in lcen
nis te z·ijn gesteld rnet het geschU betrcf
tende nag niet werlcelijlc ten kohiet·e 
gebmehte en slechts in de di1·ecto1·inle be
slissing rwngelconcligde annvttllencle acm
slagen en, anclerz'ijds, de aanslag. ve·rnie
tigt h~ zover hij cleze gebe1t1'lijlce acm
vttllende actnslngen bet1·ett. ~ Ar·rest clat 
·1:edenen en een beschilclcend gedeelte be
vat rlie st1'ijclig zijn. - Arrest niet wet
teli!jlc gemot'ivem·d. - Berust op strijdige 
redenen en is bijgevolg niet wettelijk ge
motiveerd bet arrest, waarin de rechter 
over de grond, enerzijds, verklaart niet 
in kennis te zijn gesteld met een gescbil 
betreffende de gegrondbeid van in de· be
slissing van de clirecteur aangekondigde 
aanvullende aanslagen, die nog niet wer
kelijk ten kobiere zijn gebracbt geweest, 
en, anderzijds, de litigienze aanslag ver
nietigt, in zover llij op deze aanvullende 
belastbare grondslagen gegrond is. 

23 Juni 1953. 739 

41. - B·nUengewo1~e tennijn van in
lcohiering. - Aangifte wanrin een globale 
voorafnerning op vroegere reserves wegens 
belasUng op het lcapitaal en pt·ovis·ie tot 
instanclhoudvng der stocks wo11dt verrneld. 
- Bijvoegsel aan de aangifte die toelaat 
het bedrag v·ctn beide voo1•ajnerningen met 
jttistheid te schitten. - Aangifte die noah 
onvolledig noah onjttist is. - Geen uitzon
derlijlc tet·rnijn. - Is niet onvolledig en 
onjuist, en geeft derhalve geen aanleiding 
tot de buitengewone termijn van inko
hiering; de aangifte waarin een globule 
voorafneming op vroegere reserves wordt 
vermeld en bepaald wordt dat de voor
afneming tevens wegens belasting ov het 
kapitaal en wegens provisie tot instand
houding cler stocks gedaan werd, zonder 
aanwijzing nocbtans van het bedrag der 
voorafneming die op elkeen der I'ekenin
gen .aanrekenbaar ·is, wanneer de belas
tingplicbtige bijgevoegde stukken bij zijn 
aangifte heeft gehecht die toelaten de 
bedragen van beide voorafnemingen met 
juistbeid te scbiften. (Samengeordende 
wetten op de inkomstenbelasting·en, arti
kel 74.) 

7 Juli 1953. 781 

42. - Aanslag van arnbtswege. - Be
pal·ing van de belastbare tnlcornsteth doo·r 
rn·iddel van teitelijlce verrnoedens en onder 
mee1· van telcenen en ind'icien van gegoecl
heifl. - In de gevallen voorzien door arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten 
op de inkomstenbelasti:rigen mag de ad-

ministratie het bedrag van de belastbare 
inkomsten van ambtswege bepalen op 
grond ·van feitelijke vermoedens en onder 
meer van tekenen en indicien van ge
goedheid. 

14 Juli 1953. 809 

43. - Aanslag van mnbtswege. - Be
pal'ing van de belastba1·e inlcon~sten op 
U1'01Ul, als bewijslcraoht'ig element, van 
het bed1·ag cle1· aa1~ de tame op tle ve1'to
ningen onclerworpen ontvangsten·. - ·wet
t.elijlcheicl. - Door uitdrukkelijk << de 
door de belanghebenden of door de admi
nistratie geleverde bewijskrachtige ele
menten » voor t·e bebouden, laat arti
kel 28 van de samengeschakelde wetten op 
cle inko~stenbelastingen toe een door cle 
administratie geleverd bewijskrachtig 
element in acht te nemen zoals het be
drag van de aan de taxe op cle vertonin
gen en vermakelijkheden onderworpen 
ontvangsten van de belastingplichtige. 

14 Juli 1953. 809 

44. - Aetnsla.g van a1nbtswege. - Be
paling van de belastbat·e inkomsten bij 
vet·gelijlc·in,q met de no'l'male winston V(lJ~ 
.~oortgel'ijke bel(lstingplichf'igen. - Ve1'ge
lijking met .de wi.nsten va1v een enlcel 
soo1·tgelijlce beUtst'ingpNchtige. - Wette
lijlchei:d. - De waarcle van het vermoeden 
door artikel 28 van de samengescbakelde 
wetten op cle inkomstenbelastingen aan 
cle vergelijking met de normale winsten 
en baten van soortgelijke belastingplich
tigen toegekend, wordt niet afhankelijk 
gemaakt van de verwijzing naar ver
sclleidene soortgelijke bPlastingplichtigen. 

14 Juli 1953. 809 

45. - Aanslctg va;n a•mbtswege. - Be
paling Vct1L de belastbwre inlcomsten Mj 
ve1·gelijlcing met de nonnale winsten vetn 
soo1·tgelijlce belastingplichl'igen. - Bepa-, 
lingswijze wellce het beoorcle'lingsvenno
g.en vctn de 1·eehte1· niet 1titsl1ti.t. - Door
dat bet artikel 28 van de samengescha
kelcle wetten, in de gevallen waar bewijs
.krachtige elementen ontbreken, een wijze 
van bepaling instelt van de krachtens 
nrs 1° en 3° van paragraaf 1 van arti
kel 25 belastbare winsten en baten,. sluit 
het door te verwijzen naar de winsten en 
baten van soortgelijke belastingplichtigen 
alle beoordelingsmacht niet nit van de 
bestancldelen welke in acht dienen te wor
flen genomen. 

14 Juli 1953. 809 

HOOJJ'DSTUK III. 

BEDRIJFSDELASTING. 

46. - Bed1'ijfsbelasting. - Invorde
ring. - Echtgenoten. - Aetnslag ten laste 



BELASTINGEN EN TAXES. 841 

van ae rnan. - Invor·ae1'ing op ae goeae
ren van ae vro'nw. - Niet afhanlceUjlc 
van ae voorwaarde aat ae vr-onw even
eens bearijfs·inlcornsten heeft. - Volgens 
artikel 35, paragraaf 2, alinea 2, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, mag ue invordering 
van de bedrijfsbelasting, gevestigd ten 
laste van de man, op de door die bepaling 
niet uitgezonderde goederen van de. vrouw 
worden vervolgll, zelfs in geval, bij ont
stentenis van eigen bedrijfsinkomsten van 
de vrouw, de aanslag in feite slechts de 
bedrijfsinkomsten van de man treft. 

23 October 1952. 85 

47. - BeaTi:ifsbelasting.- VeTbeter·ing 
aoo·r ae aarniniskatie ·van een onjttist be
vonaen aangifte. - Gerniadelde van de 
tnssen 1 ,Jan~wr·i 1940 en 9 OctobeT 1944 
behaalde winsten. - Vennoeden dat voor 
de vestiging van de belasting dienen Jean. 
- Ret gemiddelue van de tussen 1 Ja
nuari 1940 en 9 October 1944 verwezen
lijkte baten kan, bij de verbetering van 
een door de administratie onjuist bevon
den aangifte, als vermoeden voor de ves
tiging van cle bedrijfsbelasting dienen. 
(Samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 55.) 

4 November 1952. 121 

48. - Bedr•ijfsbelastinu. - Aftrelcking 
van de bedrijfsit'ituaven. - AftTekking al
leen aangenornen wanneer· het gaat orn 
rtitgaven yedaan orn ae inlwrnsten te veT
Twijgen of te behonden en waaTvan het 
bef'lTag gedrwencle de belastbar·e tijd weTIZ 
betaalcl. - De wet neemt slechts aan dat 
de bedrijfsuitgaven welke gedaan werden 
om die 'inkomsten te verkrijgen of te be
houden, van het bruto-bedrag van de be
drijfsinkomsten worden afgetrokken, in 
zover het bedrag daarvan gedurende de 
belastbare tijd betaald werd. (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 26.) 

4 November 1952. 122 

49. - BedTijfsbelast-inu. - Over·dmcht 
van zijn Techten in een vennootschap on
der· gerneenschappelijlce naarn door een 
van ae vennoten aan een andeTe in ae 
loop van dever·effeninrJ.- Belasting·van 
de rneerwaar·de voortvloeiencle ·wit het ver·
schil tttssen het aan ae ove·rnemer· in het 
zniveT actief van ae veTeffe.nde vennoot
schap toegelcena aandeel en het gerevalo
TiseeTIZ kapitaal flat hij in ae vennoot
schap hacl belegcl. - Adrninistmt-ie ge
Techtigd die aanslag enlcel te vestigen op 
(le aau waaTop cle ver·effening van de ven
noo'tschap gee·iniZigcl ·is. - Wanneer, in de 
loop van een vereffening van een vennoot
schap onder gemeens.chappelijke naam, 
een van de vennoten, tegen betaling· van 
een bepaalde som; aan een andere zijn 

rechten in de vennootschap overdraagt, 
kan de administratie slechts na het ein
digen van de vereffening in de bedrijfs
belasting de meerwaarde belasten die 
voortkomt nit het verschil tussen het aan 
de overnemende vennoot toegekend aan
deel in het zuiver actief van de vereffende 
vennootschap en het gerevaloriseerd kapi
taal dat hij in cle vennootschap had be
legd. 

2 December 1952. 191 

50. - BedTijfsbelastingen. VeTgoe-
dingen of gezinsveTgoedingen. - Als in
lcornsten beschonwcle veTgoedingen en te
uernoetkorningen. - Gedeeltelijke belas
tinyvT·ijclorn. - Door te verklaren dat de 
voor elk kind ten laste toeg·ekende ver
goedingen of gezinsvergoedingen van be
lasting worden vrijgesteld ten belope van 
de soortgelijke· vergoedingen welke door 
de Staat aan zijn personeel worden toe
gekend, erkent de wet het karakter van 
inkomsten aan deze vergoedingen en ge
zinsvergoedingen. (Samengeoruende wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 29, par. 4, gewijzigd door de wet van 
8 J\!Iaart 1951, art. 13.) 

9 Februari 1953. 395 

51. - Beclr·ijfsbelasting. Winsten 
voor·tlcornende ·van de persoonUjlce aTbeid 
·van weTlcenae vennoten in bu-rger·lijlce of 
hanuelsvennootschappen welke een on(f,er
scheiclen rechtsper·soonUjlcheicl van d·ie 
der vennoten bezitten. - 1¥·insten belast
baat· in lle beclrijtsbelasting. - De be
drijfsbelasting treft de winsten van om 
het even welke nijverheicls-, handels-, of 
landbouwbeclrijven, met inbegrip van de 
winsten wegens cle persoonlijke arbeicl 
der werkencle cleelgen:oten in cle burger
lijke of hanclelsvennootschappen welke 
een rechtspersoonlijkheicl onderscheiden 
van clie der deelgenoten bezitten. (Samen
georclencle wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, art. 25, par. 1.) 

17 Februari 1953. 421 

52. - BeclTijfsbelasUng. - Bezoldi
uing wellce ae ondernemer zich wegens 
peTsoonlijlce ar·beicl t;oee·igent. - Belast
bare winst. - De bezolcliging die de on
clernemer zich wegens zijn persoonlijke 
arbeid toeeigent worclt voor cle toepassing 
<ler beclrijfsbelasting als winst beschouwd. 
(Samengeorclencle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 27, par. 1, 1°.) 

17 Februari 1953. 421 

.53. - Beclrijfsbelast-iny. ---: Verhoginu 
van een aeciern voorzien bij aTtikel 35, 
paTagTaaf 'I, lleT sarnen{!eor·uenae wetten. 
- Ver·hoging toepasselijlc op cle bezold·i
ging weuens persoonlijlce aTbeicl van (le 
wer·lcencle vennoot in een brtrgerlijlce of 
hanuelsvennootschap wellce een onller-
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scheiden t·echtspersoonlijlcheid van die 
der vennoten bezit. - De bezolcligingen 
wegens persoonlijke arbeid van een wer
kende vennoot in ene vennootschap welke 
een rechtspersoonlijkheid onderscheiden 
van clie der vennoten bezit zijn onderwor
pen aan de verhoging met een · deciem 
voorzien bij paragraaf 7 van artikel 35 
der samengeordende wetten van 31 Juli 
1943, wat betreft de bedrijfsbelasting 
overeenkomstig paragrafen 5 en 6 van dit 
artikel 35 geheven op de bezoldigingen, 
om het even wanneer het een burgerlijke 
vennootschap of een handelsvennootschap 
geldt. (Wetten betreffende de inkomsten
belastingen samengeordend op 31 Juli 
1943, art. 25, par. 1, 1°, en 35, par. 5, 6 
en 7.) 

17 Februari 1953. 421 

;54. - BedTijfsbelasting. - Belastbare 
inkomsten alle pensioenen en renten be
grijpend, welke om het even de voonvaa'r
den zijn ~vaaT·in en de wijze wnnt·bij zij 
1JJ01'den toegekend, met 7r,itsluUing noah
tans va.n de onderhoudsrenten. - Worden 
onder cle in de bedrijfsbelasting. belast
bare jnkomsten begrepen alle pensioenen 
en renten, welke om het even de voor
waarden zijn waarin en de wijze wuurbij 
zij worden toegekend, met uitsluiting 
nochtans van de onderhoudsrenten. (Wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeordend op 3 Juni 1941, art. 29, · 
par. 1, en 44, par. 1, 5°.) 

24 Februari 1953. 438 

55. - Bedri,jfsbelasting. VerUes 
zonder betreklf'ing met de lwndel van de 
belastingplichtige. - Niet nftrekbnclr ver
Ues. - Een verlies zonder betrekking 
met de handeL van de belastingplichtige 
is geen beroepsverlies naar de zin van ar
tikel 32, paragraaf 1, lid 2, der samenge
ordende wetten en is niet aftrekbaar van 
de in de bedrijfsbelasting belastbare in
komsten van zijn handelsbed~ijf. 

24 Februari 1953. 439 

.56. - BedTiifsbelclsUng. - Hnndels
overdl·ncht na stopzetting van het han
delsbedrijf. - Overdrncht wellce nanlei
ding geven lean tot' vestiging van de be
dt•ijfsbelnsting op de voor de overrlracht 
verwerl!enlijlcte vermogensaccressen. 
Wanneer de exploitatie van een handel 
einde heeft genomen kan niettemin de te
geldemaking van de bestandelen van zijn 
activa aanleiding geven tot belasting in 
de bedrijfsbelasting, vermits de over
dracht van het handelsfonds het bestaan 
van v66r de overdracht verwezenlijkte 
accressen aan het licht kan doen komen. 
(Samengeordende wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, en 
27.) 

3 Maart 1953. 453 

57. - Bedrijfsbelasting. --:- Ovm·dracht 
van het handelsfonds. --'- Tijdens de eai
ploitatie verwezenlijlcte meerwaarden 
welke slechts tm· rteleyenheid vnn de over
dracht ann het lich.t zijn gelcomen. -
Deel i'nn de prijs vnn de ovet·dmcht in de 
bedrijfsbelasting belnstbnar. - De in de 
loop der exploitatie verwezenlijkte meer
waarden welke in de inkomstenbelastin
gen ni.et werden aangeslagen, en welke, 
slechts ter gelegenheid van de overdracnt 
van het handelsfonds aan het licht zijn 
gekomen, maken een accres nit van het in 
het bedrijf belegd kapitaal en zijn in de 
door artikel 27 der samengeordende wet
ten voorziene mate in de bedrijfsbelasting 
belastbaar. 

3 Maart 1953. 453 

'58. - Bedrijfsbelastiny. - Overdracht 
van het handelsfonds. - In het bedrijf 
beleyd lcnpi.taal bey1·epen in cle prijs van 
de overdracht. - Deel van de .Pfi}s van 
de overdracht in de bedrijfsbelasting niet 
·belastbaa1·. - Ret aandeel in de prijs van 
de overdracht van een handelsfonds dat 
het in het bedrijf belegd kapitaal verte
genwoordigt is niet in de bedrijfsbelasting 
belastbaar. (Samengeordende wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kelen 25, par. 1, en 27, par. 1.) 

3 Maart 1953. 453 

59. - Beclrijfsbelasting.- Overdracht 
van het handelsfonds. - Pt·ijs van de 
overdracht de winst beyl·ijpend welke uit
sl7titend 7tit de voordelige vetTichting van 
de overdracht van het handelsfdnds 
voortkomt. - Deel van de pt··ijs van de 
overdracht in de bedrijfsbelasting niet 
belnstbanr. - Ret aandeel in de prijs 
van de overdracht van een handelsfonds 
dat de winst verbeeldt welke uitsluitend 
voorkomt nit de verrichting van de over
dracht van dit fonds doordat de over
dracht in voordelige voorwaarden werd 
verwezenlijkt, zijnde een winst voort
spruitende nit een latere en derhalve aan 
de exploitatie van de handel vreemde be
drijvigheid is, niet in de bedrijfsbelasting 
op de inkomsten van de handelsexploita
tie belastbaar. 

3 . lVIaart 1953. 453 

60. - Bedrijfsbelastiny. Koloniale 
vennootschappen. - Belastiny tegen het 
gewone percentage op het overschot der 
winsten geheven doch vrijstelling van de 
in de Kolonie binnen vijf jaa1· beleyde re-. 
set·ves. - De bedrijfsbelasting wordt te
gen het gewone percentage geheven op het 
overschot van de winsten der vennoot
schappen die hun maatschappelijke zetel 
of hun bestuurlijke hoofdinstelling in, 
Belgie hebben doch welker exploitatieze
tel in de Kolonie is gevestigd, behoudens 
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vri]stelling van de binnen vijf jaar in de 
Kolonie belegde reserves. (Wet van 21 Ju
ni 1927, art. 1, par. 2.) 

3 Maart 1953. 455 

61. ~ Bed?'ijfsbelasting. Koloniale 
vennootschappen. - Vrijstelling van de 
binnen vijf jaar in de Kolonie belegde re
serves. - Vennootschappen aan de belas
ting onderworpen wanneer de belegging 
einde neemt. - Indien de reserves van 
de vennootschappen die hun maatschappe
lijke zetel of hun bestuurlijke hoofdin
stelling in Belgie hebben doch welker ex
ploitatiezetel in de Koloni_e is gevestigd, 
van de bedrijfsbelasting zijn vrijgesteld 
indien zij binnen de vijf jaar in de Kolo
nie worden belegd, worden zij nochtans, 
wanneer de belegging eincle neemt, in de 
alstoen van kracht zijncle belasting be
lastbaar. (Wet van 21 Juni 1927, art. 1, 
par. 2, al. 2.) 

3 Maart 1953. 455 

62. -, Bedrijfsbelasting. - Koloniale 
vennootschappen. - Aftrelclcing der reeds 
belaste zuivere inlcomsten. - Aftrekking 
welke van de uitgelceerde inlwmsten dient 
te worden gedaan. - Uit het feit clat de 
reserves der vennootschappen die hun 
maatschappelijke zetel of hun bestuur
lijke hoofdinstelling in Belgie hebben 
doch welker exploitatiezetel in de Kolonie 
is gevestigcl, van de beclrijfsbelasting zijn 
vrijgestelcl indien zij binnen de vijf jaar 
in de Kolonie werclen belegcl, client te 
worden afgeleicl clat de reeds belaste zui
vere winsten. welke onder die reserves 
niet kunnim worden toegerekencl, onder 
de uitgekeercle inkomsten dienen te wor
den afgetrokken. (Samengeorclencle wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 

, art. 52, par. 6; wet van 21 Juni 1927, ar
tikel 1, par. 2, al. 2.) 

3 Maart 1953. 455 

63. - Bed?'ijfsbelasting. Koloniale 
vennootschappen. - Attrelclcing der reeds 
belaste zuivere inlcomsten. - Aftrelclcing 
·wellce slechts nadat de belegging einde 
heeft genomen, op het rteheel der niet uit
gekeerde winsten lean wo·rden gedaan, e1· 
in begrepen het deel der 1·eserves dat 
vroeger in de Kolonie belegd was. -
Slechts wanneer eincle wordt gesteld aan 
de _belegging in de Kolonie van de reser
ves van de vennootschappen die hun 
maatschappelijke zetel of hun bestuur
lijke hoofclinstelling in Belgie hebben 
cloch welker exploitatiezetel in ffe Kolonie 
is gevestigcl, kan dit deel der reserves sa
men met de belastbare reserves van clit 
dienstjaar het geheel cler niet uitgekeerde 
winsten uitmaken, waarvan vooreerst de 
reeds in den loop van hetzelfde clienstjaar 
belaste zuivere winsten zullen worden af
getrokken. (Samengeordencle wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 52, par. 6; wet van 21 Juni 1927, arti
kel 1, par. 2, al. 2.) 

3 Maart 1953. 455 

64. - Bedrijfsbelasting. Verbete-
ring door het beheer van een onjuist be
·vonden aangifte. - Vaststelling van de 
1Jelastbare g1·ondslag door middel van ver
moedens. - Telcenen en indioii!n van ge
goedheid. - Vergelijking met de normale 
·winsten van soortgelijke belastingplichti
gen. - Wanneer de aangifte van de be
lastingplichtige door het beheer onjuist 
worclt bevonclen, verbetert het lieheer de 
aangifte en stelt het de lielastbare groncl
s lag vast bij miclclel van vermoeclens 
welke namelijk uit tekenen of indicien 
van gegoedheicl of uit de vergelijking 
met de normale winsten van soortgelijke 
lielastingplichtige kunnen voortspruiten. 
(Samengeordende wetten betreffencle · de 
inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, 28 
en 55, par. 1.) 

24 Maart 1953. 504 

65. - Bedrijfsbelasting. Vm·bete-
ring door het beheer van een onjuist be
vonden aangifte. - Tegenbewijs aan de 
1Jelastingplichtige voorbehouden. - Be
wijs dat noodzakelijk wordt voorajgegann 
door de vaststelling bij middel van ver
moedens van de 1Jelastbat·e grondslag. -
Ret tegenbewijs clat de belastingplichtige 
naar luicl van artikel 55, paragraaf 1 
lid 4, van de samengeorclencle wetten te~ 
g·en de beraming van de belastbare grond
slag door het beheer, leveren mag, oncler
stelt de voorafgaancle vaststelling door 
het beheer van het vermoedelj_jk beclrag 
der belastbare inkomsten, waarvan het 
l)ewijs geleverd wordt bij midclel van ver
moeclens welke onder meer uit tekenen en 
inclicien van gegoeclheid of uit de vergelij
king met de normale inkomsten van 
soortgelijke belastingplichtigen kunnen 
voorstpruiten. (Samengeordende wetten 
betreffencle de inkomstenbelastingen, arti
kelen 25, par. 1, 1°, 28 en 55, par. 1.) 

24 Maart 1953. 504 

66.- Beddjfsbelasting. - Ve1·1Jete1'ing 
van een onj?tist bevonden aangijte. -
Ramling van de belastbare u-rondsln_q val
gens telc,enen en indioii!n vwn gegoedheid. 
- Bij verlietering van een onjuist hevon
den aangifte mag het beheer de belastbare 
gronclslag ramen door middel van vermoe
dens welke tekenen en inclicien uitmaken 
waaruit een hogere graad van gegoeclheid 
clan uit de aangeg·even inkomsten blijkt. 
(Samengeorclende wetten lietreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 55, par. 1.) 

24 Maart 1953. 506 

67. - Bedrijjsbelasting. - Ve·r1Jetm·ing 
·vwn een onjuist bevonden nangifte. -
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Ra1n·ing ·van de beW.stbare grondslag val
gens telcenen en indiC'ien van gegoeclheid. 
~ Tegenbewijs. - Dient te wonlen gelec 
vm:d door m:icldel vcm positieve en cont1'o
leerbare elementen.. - Het door artikel 55, 
paragraaf 1, der samengeorclencle wetten 
ten laste van cle belastingplichtige gelegd 
teg;enbewijs, wanneer het beheer de be
lastbare grondslag volgens tekenen en 
inclicH\n beraamcl heeft, laat aan de be
lastingplichtige niet toe zich te vergenoe
gen te beweren of te ontkennen clat hij 
gehouclen is positieve en controleerbare 
elementen oi,er te leggen. 

:!4 lVIaart Hl53. 506 

68. -· Beclrijfsbela.st'i-ng. Vermoe-
(lens -ingestelcl doo1· cwt'ilcel 2, pcwagraat 8, 
wm de wet va;n 16 October 1915. - Ve1·
moedens ei.gen nan de emtnt./Jela.sting. -
Eleme·nten WMl'I'OtJ {leze vennoede'lls wor
den toegepast, mouencle nochtcms, bij 
w·ijze ·van telcenen of ·inclic-ii!n van gegoecl
heicl, tot vest'iging va1v de gewone belas
t-inuen en numez.ijlv van do becl·/'ijfsbelas
f'i'ng, in ncht genomen wonlen. - Indien 
de door artikel 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 October 1945 ingestelcle verrnoe
clens een ann de extrabelasting eigen be
wijsmidclel uitrnaken, en derhalve op zicll 
zelf ter zake van gewone belasting niet 
toepasselijk zijn, verrnag het beheer niet
temin tot vestiging van cle aanslagen in 
de gewone belastingen zich bij wijze van 
tekenen en indicien te beroepen op de ele
menten waarop clie vermoedens van toe
passing zijn. 

31 lVIaart 1953. 

69. - Becl1·vjfsbelasti•ng. Ve1·moe-
clens ingestelcl doiJ1· cwUlcel 2, pamg1'CW/ 3, 
·Dnn de wet van 16 Octobe1· 1945. - Ver
moedens eigen ann cle emt1·abelasting. -
Bestnmldelen wctarop deze vermoeclens 
·vwn toepassing zijn niettem·in lcunnende 
bij w·ijze van telcenen ot indicien van ge
uoedheicl weae·rhoU•clen wonlen, tot ves
tiy'ing van de yewone belctsting en oncle1· 
meer van rle becl·r·ijfsbelast·ing. ~ Indien 
de door artikel 2, paragraaf 3, van cle 
wet van 16 October 1945 ingestelde ver
moedens een aan de extrabelasting eigen 
bewijsmiddel uitrnaken en derhalve op 
zich zelf op de gewone belastingen niet 
toepasselijk zijn, mogen nochtans de be
standdelen waarop clero<~e vetmoeclens wor
den toegepast, bij wijze van tekenen en 
indicien van gegoeclllekl tot vestiging der 
gewone belastingen door llet beheer inge
roepen worden. 

21 April 1953. 566 

70. - Bed1'ijfsbelasting. Vm·moe-
dens h~gestelcl cloo1· a1·tikel 2, 1Hwag1·aat 8, 
·van cle wet va1~ 16 October 1915. ~ Ver-

moeclens eigen a.an de ewt·rabelasUng. ~ 
Bestanclclelen waa·rop cleze ve1·moeclens 
toepa .. ssel'ijlc zijn mog,encle tot vestigin,q 
van de aanslag 'in de gewone belastingen 
en namelijlc i.n cle becl·rijfsbela.sting bi.j 
1)Jijze van tekenen of 'inclicWn van gerJoecl
hei.cl in aanrnerlcin,Q worden uenomen. -
Hoewel de door artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 October 1945 inge
stelde verrnoeclens een aan de extrabelas
ting eigen bewijsmiddel uitmaken en der
llalve uiteraard op de gewone belastingen 
niet toepasselijk zijn, mag het belleer 
nochtans, tot vestiging dezer gewone be
lastingen zich, bij wijze van tekenen of 
indicien van gegoedlleid, op de bestand
clelen beroepen waarop die vermoedens 
van toepassing zijn. 

29 April 1953. 589 

71. ~ Beclrijfsbelast'ing. - Som ove·r
handigcl nan cle cU·recteu1· van een hanrlels
vennootschaqJ clie ye1·oepen wenl on• van 
deze tunctie at te zien om van de 1'eye
r'lng deel ·uU te malcen. ~ Som die een 
vwrgoecling u.itmaalct toeg,estcwn wegens 
clerv'i.ng ·vwn voonlelen voo1·tTcomencle vnn 
cle ~vitvoerinu van het cont·ract clnt cle met 
rle sam begttnstigde met de ve·nnootschap' 
t'e·J'bond. - Som clie een vergoeclinu uit
ma.alct, weUce het lcnra1cte·r 'Vertoont van 
een nwn rle belasting op cle bec1rijfsinlcom
sten onclenvo1·pen v·e·rgoecUng. - De som, 
clie overhandigd wonlt aan de bestuurder 
van · een llandelsvennootscllap, welke ge
roepen werd om van deze functie af te 
zien om deel nit te rnaken van een rege
ring, som die bestemd is o1h het verlies, 
undergaan ten gevolge van llet vroegtijdig 
ophouden vanllet contract te compenseren 
en een vergoeding uitrnaakt, die toege
stann wordt wegens de derving van voor
delen welke door de uitvoering van llet 
contract aan de met de sorn begunstigde 
verschaft wercl, is een vergoeding naar 
de zin van nrtlkel 29, paragrnaf 1, van 
de samengeschakelde wetten, en heeft bij
gevolg, het karakter van een bezoldiging 
die aan de belasting op de bedrijfsinkom
sten onderworpen is. (Wetten betrefi'ende' 
de belastingen op de inkomsten, samen~ 
geschakeld bij besluit van cle Regent vail 
15 Januari 1948, artikel 25, par. 1, 2°, 
en 29, par. 1.) 

5 lVI ei 1953. 606 

72. - Becl1'ijfsbelastin,qen. Belas-
ting, op de becl1'ijfsinlcomsten. Voort-
brengselen van cle groncl. - Vom·waanten 
van de toepassing van cle belasting. -
Redenen. - Uit llet feit dat een belasting
plichtige llet beroep van landbouwer uit
oefent en dat zijn bedrijf enkel boom
gaarden en weilanden omvat, mag de 
recll ter over de grond wettelijk afleiden 
llat de uit clit beclrijf gellaalde baten de 
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uitslag ZlJn van een geschikte arbeid die 
tot doel hacl ze voort te brengen. 

26 lrei 1953. 656 

73. - Becl1··ijfsbelast'ing. - Attrelcba;re 
bedt··ijfslasten.. ~ Belast'in(J, 011 het lcap'i
taal. - Ubtgave d'ie n·iet bij w·ijze va•n be
dt"ijfslast v•an de ·inlcomsten ka;n wot·den 
c~fgetrolclcen. - De belasting op het kapi
taal mag niet bij wijze van bedrijfslast 
van de in de bedrijfsbelasting belastbare 
inkomsten worden afgetrokken. (Samen
g·eordende wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 26.) 

7 Juli 1953. 781 

HOOJWSTUK IV. 

AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

74. - Awnvu.llende 11e1·sonele belas
Ung. - Belastbare inkomsten al de be
drijfsinlwrnsten begrijpend met witslu.i
ting van deze vermelcl in ar·tilcel 29, para
gt·aaf 4, 2°, de·r samengeo'l'(lende wetten en 
mits aftreklcing van de door de belasting
plichtige ttitgelcem·de onderho-ndsrenten 
·voorzien bij artUcel 44, pwragmaf 1, 5°, 
derzelfde tvetten. - Zijn in cle aanvul
lende personele belasting belastbaar, alle 
bedrijfsinkomsten met inbegrip van deze 
voorzien bij artikel 29, paragraaf 1, der 
samengeordende wetten behalve deze ver
meld in artikel 29, paragraaf 4, 2°, mits 
aftrekking van de door de belastingplich
tige krachtens als bewijshoudend er
kende bescheiden, regelmatig uitgekeerde 
onderhoudsrenten aan personen die met 
hem niet samenwonen en ann wie hij 
krachtens de bepalingen van het Burger
lijk Wetboek onderhoudsbijstand ver
schuldigd is. (Wetten betreffem1e de in
komstenbelastingen samengeordend op 
3 Juni 1941, art. 42, par. 1, en 44, para
graaf 1, 5o.) 

24 Februari 1953. 438 

7.5. - Aanmtllende pet·sonele belas
Ung. - Door de belctsUngplioht-ige uitge
keerde r·enten ~vellce van het totaal be
dmg der belastbat·e inlcomsten aftrelcba,at· 
.<!ijn. - Onderhoudsrenten · doot· de belas
tingpliohUge wegens een wettelijlce ver
plichting witbetaald. - Door het arti
kel 44, paragraaf 1, 5°, van de samenge
ordende wetten, hetwelk beperkender
wijze client te worden verklaard, worden 
,uitsluitenu als aftrekbaar van de geza
menlijke, in de aanvullende personele be
lasting qelastbare inkomsten bedoeld de 
onderhoudsrenten door de belastingplich
tige betaald in uitvoering ener wettelijke 
verplichting en niet deze welke in uitvoe
ring van wederkerige overeenkomsten, als 
tegenwaarde van een door de belasting-

plichtige verworven voordeel, uitgekeerd· 
worden. 

24 Februari 1953. 438 

HOOFDSTUK V. 

EX'1$ABELAS'l'ING OP DE IN OORLOGSTIJD 
BEHAALDE EXOEPTIONELE WINSTEN, 

76. - Ewtrabelasting op de in oorlogs
N;icl behaalde ewceptionele inlcomsten, 
·w·insten en baten. - Meerwaarden en ba
ten voortvloe·iend -nit het aanlcopen en 
verl.:open van onroerende goederen of van 
een lcoopoptie op onroerende goederen. -
Meerwaarden en baten die als zodanig 
geen. in de ewtrabelastinq belastbare in
lcomsten 1titmalcen, dooh · d'ie het lcunnen 
.zijn 'inclien d·ie ·vm·rioht-ingen een. winstge
vende betrel"lcing uitmalcen. - Indien uit 
de aankoop en verkoop van om·om·ende 
goederen en uit het tegeldemaken van een 
optierecht vom'tvloeiende meerwaarden en 
baten principieel niet als zodanig onder 
toepassing vallen van de extrabelasting 
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, is het 'an
ders wanneer clie verrichtingen een winst
gevende betrekking uitmaken waarvan de 
baten in de bij artikel 2, paragraaf 1, o, 
van de wet van 16 October 1945 bepaalde 
voorwaarclen aan de belasting ondel'wor
pen zijn. 

21 'October 1952. 80 

77. - Ewtrabelasting op de in oorlogs
tijcl behaalde ewceptionele inlcomsten, 
winsten en baten. - Bepalingen van cle 
samengeschalcelde wetten betreffende cle 
'inl~omstenbelastingen die op de beclrijfs
belast-ing betrelclcing hebben. - Bepalin
gen cUe, behmtdens uitclntlclcelijlce afwij
lcing dom· cle wet van 16 October 1945, op 
de ewtrabelast-ing van toepassing zijn. -
In zover er door de wet van 16 October 
1945 niet uitdrukkelijk wordt van afge
weken, zijn de bepalingen van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, die betrekking hebben op 
de bedrijfsbelasting, op de extrabelasting 
van toepassing. (Wet van 16 October 1945, 
art. 19.) 

4 November 1952. 121 

78. - Ewtmbelasting op de in oorlogs
tijd. behaalde ewceptionele inlcomsten, 
winsten en baten. - Regel volgens wellce 
tle bedrijfsttitgaven alleen, die geclurende 
tle belastbat·e t-ijd werden gedaan om cle 
inkomsten te verlc·rijaen· of te behouclen, 
van de belastbare inlcomsten mogen wor
den afgetmlcken. - Regel die op cle ew
tntbelasting toepasselijlc is. - De regel 
volgens welke de bedrijfsuitgaven aileen, 
die gedurende de belastbare tijd werden 
gedaan om de inkomsten te verkrijgen of 
te behouden, van !let bruto-bedrag van de 
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inkomsten mogen worden afgetrokken, is 
van toepassing op de extrabelasting op de 
in oorlogstijd behaalde exceptionele in
komsten, winsten en baten. (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 26 ; wet van Hi Oc
tober 1945, art. 19.) 

4 November 1952. 121 

79. - Ewtrabelasting op de in oorlogs
tijd behaalde ewceptionele inlcomsten, 
winsten en baten. - Attrelcbar·e bedrijfs
uitgaven. - Overdrachtstawe over· een be
paald belastbaar· tijdperlc verschuldigd 
docll, niet ,qedurende dit tijdperlc betaald. 
- Niet att·relcbare uitgave. - Het bedrag 
van de door een belastingplichtige wegens 
overdrachtstaxe over een bepaald belast
baar tijdperk verschuldigde sommen en 
dat niet gedurende dit tijdperk werd be
taald, mag niet, als bedrijfsuitgave, van 
het bruto-bedrag van de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
eh baten worden afgetrokken. (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 26.) 

4 November 1952. 122 

80. - Ewtrabelasting op de in oorlogs
tijd behaalde ewceptionele inlcomsten, 
winsten en baten. - Bedragen opgesomd 
in a1·tiJcel 2, 1Jar·agr-aaf 3, van de wet van 
16 October 1945. - Bedmgen wellce. met 
betrelclcing tot de natuurlijlce of rechts
personen die aan de ewtrabelasting onder
hevig zijn, geacht worden van in die be
lasting belastbare inlcomsten voort te leo
men. - Wat betreft de natuurlijke of 
rechtspersonen die aan de extrabelasting 
onderhevig zijn, worden de activa en be
dragen opgesomd in het artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 October 1945 
vermoed van in die belasting belastbare 
inkomsten voort te komen. (Zie beide. ar
resten.) 

28 Januari 1953 (twee arresten). 336 

81. - Ewtrabelast-ing op de in oorlogs
tijd behaalde ewceptionele inlcomsten, 
winsten en baten.- We'ttelijlc vermoeden 
vom·zien bij art-ilcel 2 pamgraat 3 van de 
wet van 16 October 1945. - Ver·moeden 
dat slechts mag toegepast worden nadat 
de administr·atie in hoofde van de schat
plichtige het bestaan bewezen heett van 
de hoedanigheid van persoon die aan de 
ewtrabelasUng onderhevig is. - Het door 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 October 19!5, ingesteld wettelijk ver
moeden kan slechts toegepast worden, na
dat het bestaan in hoofde van de belas
tiugplichtige van de hoedanigheid van 
persoon die aan de extrabelasting onder
hevig is, door de administratle bewezen 
werd. (Zie beide arresten.) 

23 Januari 1953 (twee arre.;ten). 336 

8.2. - Ewtrabelasting op de in oor·logs-

t-ijd behaalde ewceptionele inlcomsten; 
- Hoedani,qheid van belastingplichtige in 
deze. belasUng. - Voorwaarden wellce ver
eist zijn doch volstaan opdat deze hoe
dani,qheid zou. bestaan en opdat de admi
nistratie aldu.s het door· artilcel 2 para: 
,q•raaf 3 van de wet van 16 October 1945 
ingesteld wettelijlc vermoeden aan de 'be
lasUngplichtige mage toepassen. - Opdat 
aan de schatplichtige de hoedanigheid van 
belastingplichtige in de extrabelasting 
worde toegekend en hem derhalve het 
door artikel 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 October 1945 ingesteld wettelijk 
vermoeden worde toegepast, wordt er ver
eist doch volstaat het dat hij, binnen het 
belastbaar tijdperk, inkomsten, winsten 
en baten verkregen hebbe welke vallende 
binnen de bij artikel 2, paragraaf 1, ge
stelde perken, wegens hun omvang, hun 
aard of enigerlei omstandigheid een uit
zonderlijk karakter vertonen. (Zie beide 
arresten.) 

23 Januari 1953 (twee an·esten). 336' 

83. - Ewtr·abelasting op de in oorlous
ti:id behaalde ewceptionele inlcomsten,_ 
- Bewi:is r;an de hoedanigheid van belas
tingplichtige in de ewtrabelasting. ,---- Be
w·ijs dat, hetzij lcmchtens ar·tilcel 16, het
zij lcra.chtens artilcel 19 van de wet va'l1! 
16 October 1945, behou.dens tei]enbewijs, 
door mid.del van feiteUjlce vermoedens. 
le-an woTden voo·rgebTacht. - Tot bewijs
voering van het bestaan in hodfde van de· 
schatplichtige van de hoedanighe~d van 
persoon die aan de extrabelasting onder
hevig is, vermag de administratie krach
tens artikel 16 van de wet van 16 October 
l945, ofwel krachtens het artikel 19 der
zelfde wet zich te beroepen op de door de 
samengeordende wetten betreffende de in
komstenbelastingen aangenomen feitelijke 
vermoedens, onder voorbehoud van het 
door de belastingplichtige te leveren te
genbewijs. (Zie eerste arrest.) 

23 J anuari 1953 (twee arresten). 337 

84. - Ewtrabelast1.ng op de in oorlogs
t·ijd behaalde ewceptionele inlcomsten, 
- Bewijs van de hoedanigheid van belas
tingplichtige in deze belasting. - Bewijs 
clat clam· alle bewijsmiddelen van gemeerz; 
r·echt lean geleverd wor·den, er· in begre
pen de feitelijlce vermoedens, doch met 
uitsl·uit·ing van de eedaflegging. - Tot be
wijsvoering van het bestaan in hoofde 
van de schatplichtige van de hoedanig-
heid van persoon die aan de extrabelas
ting onderhevig is, vermag de administra
tie, welke om het even het bedrag van 
het geschil weze, zich op al de door het 
gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen 
te beroepen, met uitsluiting van de eed
aflegging, en derhalve op feltelijke ver
moedens welke door de schatplichtige
kunnen · bestreden worden. (Wet Valli 
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15 October 1945, art. 16). (Zie tweede ar
l'est.) 

28 J!muari 1953 (twee arresten). 337 

85. - Ea:t1·abelasti·1ig op de in oorlogs
tijd behaalde er.vceptionele inkomsten, 
- Belasting fl'ie andere baten dan be
drijfs_wvnste'n t·reft. - De extrabelasting 
-op de in oorlogstijd behaalcle exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, treft andere 
winsten dan de door artikel 25 der sa
mengeordende wetten bedoelde bedrijfs
winsten, en onder meer de winsten en 
baten behaald uit toevallige of bijkom
stige · operatHln met nijverheids-, handels-, 
of landbouwkarakter, en de winsten 
voortkomend ·van verrichtingen inzake 
-spel, met uitsluiting van de toegelaten 
loterijen. (Wet van 16 October 1945, arti
kel 2, par. 1.) (Eerste arrest.) 

23 J anuari 1953 (twee arresten). 337 

86. - Ea:trabelasting op de in oorlogs
tijd behaalde er.vcept-ionele inlcomsten, 
1vinsten en baten. - Hoedanigheid van 
persoon die awn de er.vtrabelasting onder
hevig is. - Hoedanigheid wellce, krach
.tens artilcel 16 van cle wet van 16 October 
1945, voortlcomen lean 1£it de vermoeclens 
·wellce uit ae activa van de belastingplich
t-ige op 9 Octobe1· 1944 voortvloeien. - De 
-administratie mag zich beroepen op de 
activa van de belastingplichtige op 9 Oc
tober 1944, om bij toepassing van arti
kel16 van-de wet van 16 October 1945 en, 
llehoudens tegenbewijs, vast te stellen dat 
een belastingplichtige, gedurencle het be
lastbaar tijdperk exceDtionele inkomsten, 
winsten en baten heeft verkregen welke 
l1innen de perken vallen van het artikel 2, 
paragraaf 1, dezer wet en dat hij der
halve &an de extrabelasting onderhevig 
is. 

23 Januari 1953. 340 

87 ._ - Er.vtrcLbelastiny op de in oorlogs
t-ijcl Mhaalde er.vcept-ionele inkomsten, 
w·insten en baten. - Wettelijlce vermoe
dens ingesteld door artilcel 2, parayraaf 3, 
Jvan de wet van 15 October 1945. - Ver
moedens waarop cle administTatie zich 
slechts vermay te beroepen na ·in hoofde 
vrLn de belastingplichti,qe de hoedanigheid 
van persoon die aan de ea:trnbelc£stiny on
clerhevig is te hebben vastgesteld. - Na
vastgesteld te hebben dat de belasting
plichtige aan de extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten baten onderhevig is, ver
mag de administratie de door artikel 2, 
paragraaf 3, van de wet van 16 October 
1945 ingestelde wettelijke vermoedens in 
te roepen, de belanghebbende of zijn 
rechtverkrijgende geoorloofd zijnde deze 
vermoedens te niet te doen. 

23 Januar~ 1953. 340 

88. - Er.vtmbelasting op cle in oorlogs
tijd behaalde er.vceptionele inkomsten, 
winsten en baten. - Aftreklcing voorzien 
floor nrtikel 5 van cle wet van 16 Octobe1· 
1945. - Aftreklcing slechts toegelaten in 
yeval van uitoetening ener beclrijfsactivi
teit. - De aftrekkingen voorzien bij arti
kel 5 van de wet van 16 October 1945 
waarbij een extrabelasting wordt inge
steld op de in oorlogstij'd behaalde excev
tionele inkomsten, winsten en baten wor
den slechts toegelaten wanneer (le belas
tingplichtige een bedrijfsactiviteit heeft 
uitgeoefend. 

23 Januari 1953. 340 

89. - Er.vt·rabelasting op cle in oorlog~
tijcl behaalde er.vceptionele inlcomsten, 
winsten en baten. - Voorwaarde waarim 
cle inkomsten van cle zoon van de belas
t-inyplichtiye in het befkag. van fleze in 
de er.vtrabelasting belastbare inlcomsten 
l"u.nnen worden begrepen. - De activa 
krachtens de besluitwetten van 6 October 
1944 aangegeven door de zoon van de per
soon die aan de extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten onderhevig is kun
nen slechts in het bedrag van de· in de 
extrabelasting belastbare inkomsten van 
de belastingplichtige zelf begrepen wor
den, wanneer zij feitelijk inkomsten, 
winsten en baten uitmaken welke door de 
belastingplichtige zelf werden verkregen 
of wanneer de belastingplichtige, gedu
rende het belastbaar tijdperk, het wette
lijk genot van de inkomsten van zijn zoon 
heeft gehad. (Wet van 16 October 1945, 
art. 2, 3 en 11.) 

23 Janua1i 1953. 340 

90. - Er.vt·rabelasting op de in oorlogsc 
tijd beha-alde er.vceptionele ·inlcomsten. 
winsten en baten. - Bedragen opgesomd 
·in artikel 2, paragraaf 3, van de wet v_an 
16 October 1945. - Bedragen die, wat be" 
treft de nat1t1£rlijlce of rechtspersonen 
wellce aan de ea:trabelasting onderhevig 
zijn, verrnoed worden van in deze belas
ting belastbare inlcomsten voo1·t te kornen. 
- Wat betreft de natuurlijke of rechts
personen die aan de extrabelasting op de 
in oorlogstijd behaalde exceptionele in
komsten, winsten en baten onderhevig 
zijn, worden de activa en bedragen opge
somd in artikel 2, paragraaf 3, van d~ 

. wet van 16 October 1945, vermoed van in 
die belasting belastbare inkomsten voort 
te komen. 

23 Januari 1953. 342 

91. - Er.vtrabelastvng 01J de iln oo'J'lOfJ8-
t-ij d behaalde er.vceptionele inlcornsten, 
winsten en baten. - Wettelijlc vermoe
-aen in-gesteld door (L1'tilwl 2, pa1·ay1·aat 3. 
van de wet van 16 October 191,5. - Ve1·
·rnoeden slechts toepasselijlc nadat de ad-
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minist·ratle in hoofde van de belasting
pUchtige het bestaan van cle hoeda~tig.heicl 
·tJnn aan d.el extrabelnsUng onclerhev·ige 
peTgoon heej't bewezen. - Het wettelijk 
vermoeclen ingesteld door artikel 2, paru
graaf 3, van de wet van 16 October 1945 
tot invoering van een extrabelasting op 
de in oorlogstijd behualcle exceptionele 
inkomsten, winsten en baten vermag 
slechts te worden toegepast naclat in 
hoofde van de belastingplichtige het be
staan van de lloedanigheid van aan deze 
belasting ·onclerhevige persoon, door de 
administratie bewezen werd. 

23 .Januari 1953. 342 

92. - Extrnbela.sting op de in oorlogs
tijd behaalde except-ionele inlcomsten, 
·i.vinsten en bctten. - Belastfnu wellce an
rleTe baten· trett dan de vennogensaccres
sen. van de persoon die Ben inclu.stdele, 
handels-, of landbouwbed·rijvighe'icl heb
ben tbitgeoetend of die ,qiften genoten. heb
ben waaTvan cle schenke'l' onbelcend ge7 
bleven is. - Aan de extrabelasting op de 
in oorlogstijd behaalde exceptionele in
komsten, winsten en baten worden andere 
personen onderworpen dan deze clie een 
industrHHe, handels- of landbouwbeclrij
vigheid hebben uitgeoefend of. clie giften 
genoten hebben waarvan de schenker on
bekend gebleven is. Aan deze belasting 
wQrden onder meer ook onderworpen de 
personen die winsten en baten hebben ge
haald uit toevallige of bijkomstige ope
raties met nijverheids-, handels- of Iand
bouwkarakter alsook nit verrichtingen 
inzake spel, met uitzondering van de win
sten voortkomend uit geoorloofde Iote
rijen. (Wet van 16 October 1945, art. 2, 
par. 1.) 

27 .Januari 1953. 362 

93. - Extrabelasting op de in ool'logs
tijd behaalde exceptionele inlcomsten, 
winsten en baten. - Aftrelclcing van de 
reterentiewinst voo1·zien bij lid 6 van het 
nrtilcel 5 vwn de wet vnn 16 Octobe1· 191,5. 
- Attrelclcing1 wan1·op ·aanspranlc lcnn 
worde1i gemaalct door de belastingplich
tige nlleen rlie bewijst gedtwende het 
mfe1·entietijdperlc een winstgevende be
rl'l•ijvigheid te hebben t~itgeoefenrl. - De 
belastingschuldige der extrabelasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, die niet 
bewijst gednrende het referentietijdperk 
een winstgevemle bedrijvigheid te hebben 
uitgeoefend vermag geen aanspraak te 
maken op de aftrekking van de referen
tiewinst voorzien bij lid 6 van het arti
kel 5 van de wet van Hi October 1945. 

27 .Januari 1!153. 362 

94. - Extra.belrtsting op rle ln oo'l'lo,qs. 
t·ijcl beha.alde exceptlonele winsten. -

Tm·mijn nan de belastingpUchtige vet·
leend om hem toe te la.ten de verdolcen 
inlcomsten aan te geven. - Het artikel 1 
van de wet van 30 Mei 1!149, waardoor 
de datum van 31 Mei 1946 bepaald door 
artikel 1 van de wet van 2c! Mei 194;6 ge
handhaafcl wercl, heeft geen wijziging 
aangebracht aan de aan de belastingp)ich
tige verleende termijn om hem toe te 
Ia ten zijn vercloken winsten a an te geven. 

24 Maart 1!153. 506 

95. - Ext1'Clbelnsf'ing, op de in oorlogs
,Ujd behaalde excezJtionele winsten. -
Regelen door de wet van 30 1l1ei 1949 ,qe
stelcl tot vnststelling van de nttrelcba1·e 
1'efeTentie. - Regelen vooi· de. belasting
pUahtige gunst·iger dan de v1·oegen 1'f!ge
len. - Het artikel 1 van de wet van 
30 l'\'Iei 1!149 naar luicl waarvan de aftre'k
bare referentie niet mincler beclragen mag 
clan het door paragraaf 6 van artikel 5 
van de wet van 16 October 1945 bepaal(l 
minimum, hetzij 5.000 frank per maand 
bedrijvigheid geclurende het belastbaar 
tijdperk verhoogcl met 6.000 frank ·per 
jaar en per kind, ongeacht het bedrag van 
het bedrijfsinkomen over gezegcl tijdperk, 
heeft voor de belastingplichtige in de 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele winsten gunstiger re
gelen voor de vaststelling van de aftrek
bare referentie ingevoerd clan deze welke 
door de vroegere wetgeving· gesteld waren. 

24 Maart 1953. 506 

96. - Extrabelnsting op de it~ oorlogs
Ujd beha·alcle exaeptionele winsten. -
Herziening va~1 r~mbtswege van de in 
st1'ijd met de bepalingen 1!an de wet van 
30 Me•i 1949 gevestigde aftnslagen. - Ge
volgen : geen 1'e6lamntie of nanm·ang, ve1'
eist vnn de belnstingpUchtige en geen 
1'echt bepe1·1ct. do01· de< teTmi.in bepaaW 
bij nrtilcel 61, paragmaf 3, de1· samenge-
01'dende wetten. - Doordat de in strijd 
met de bepalingen van de wet van 30 Mei 
1949 gevestigde aanslagen in de extrabe
lasting op de in oorlogstijd bellaalde ex
ceptionele winsten aanleiding tot herzie
ning van ambtswege zullen geven, wordt 
de 'belastingplichtige niet meer gehou.den 
een reclamatie of welkerlei aanvraag in te 
dienen ten einde van het voordeel van 
die wet te genieten en kunnen <le uit de 
herziening volgencle ontlastingen zelfs bui
ten de termijnen bepaald door artikel 61, 
paragraaf 3, der samengeordende wetten 
op .de inkomstenbelastingen toegestaan 
worden. (Wet van 30 Mei 1949, art. 7.) 

24 l'\'Iaart 1953. 506 

97. - Extrabelasting op de in oorlogs
tijd. beha·alde exaeptionele winsten. -
Hm·ziening, van ambtswege van de in 
strijd met de bepali~tgen van cle 1vet 1;an 
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30 Mei 1949 gevesUgde a.anslagen. -Her
ziening ,die aan lle belasUngplicht'ige het 
recht n·iet ontneemt een recWmatie of een 
aanvraag in te cUenen of zijne aanspntJcen 
in lle loop van een voo1· het hot van be
·roep ingestelll gelling te cloen gelllen. -

· Ofschoon, naar luid van artikel 7 van de 
wet van 30 Mei 194g., de belastingplichtige 
geen reclamatie of aanv):aag indienen 
moet om van de herziening van de aan
slag te genieten, ontneemt deze wetsbe
jJaling hem noclltans llet recllt niet der
gelijke reclamatie of aanvraag in te die
nen noel! llet recht om in de loop van een 
voor llet hof van beroep aangegaan ge
ding zijn aanspraken te doen gelden. 

24 Maart 1953. 506 

98. - Emt1·abelasting op lle ·in oodogs
tijll behaallle emceptionele w·insten. -
Gronllslag va11 cle emtrabelasting,. - In
Twmsten ~vaa•rv·wn rle lloo'l' pa1·a.gn~at 3 
van het a1·tikel 2 va1b de wet vc~n 16 Octo
ber 1945 berloellle act·iva en sommen wo·r
llen vermoell voort te Tcomen. - vVorden 
door de wet van 16 October 1!l45 in de 
extrabelasting belastbaar gestelcl niet de 
vermogenaccressen op zich zelf, doch de 
inkomsten waarvan de in paragraaf 3 
van het artikel 2 van de wet van 16 Octo
ber 19!5 bedoelde activa en sonnnen ver
moed worden voort te komen. 

24 Maart Hl53. 506 

99. - Emtmbelasting op lle in 001'logs
tijll beha.allle emceptionele winsten. -
Sommen awngewend tot het aanlcopen van 
·1·oe1·enlle goede1·en. - 1Vo1·llen vermoed 
van belastbare inTwmsten voort te Tcornen. 
- Tot vestiging van de extrabelasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
winsten; worden, behoudens tegenbewijs, 
vermoed van belastbare inkomsten voort 
te komen, {le sommen welke reclltstreeks 
of onrechtstreeks aan het aankopen van 
roerende goederen aangewend werden. 
(Wet van 16 October 1H45, art. 2, llUra
graaf 3, e.) 

24 Maart 1953. 506 

100. - Emtntbelast-ing op lle ·in ou·r
logstijrl beTwalcle emcepUonele w·insten. 
- Onde1·1wullsTcosten. - UU,qaven cUe cle 
aard van tot het aankopen van '/'Oerenlle 
goedeTen aangewende somme1b vertone1t. 
- De gedurende het belastbaar tijdperk 
door de belastingplichtige tot onderlloud 
van zijn gezin gedane uitgaven, vertonen 
de aard van aan het aankopen van roe
rende goederen aangewende sommen. 

24 Maart 1953. 506 

101. - Emtra.belast'ing op ·cle in oor
logstijd behaalde ecmeptionele bate·n. -
Belasting. die het excellent tTeft van de 
gedunnde het belastbaar tijllpm·Tc be-

VERBR., 1953. - 54 

haalcle inlcomsten op cleze va11 het ref e
rentiet'ijclpedc. - Wijze van be1·eTcening, • . 
- De extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalcle exceptionele baten wordt bere
kend op een inkomstenexcedent, genoemd 
« exceptionele baat ll en samengesteld uit 
het gelleel der tijdens het belastbaar 
tijdperk behaalde inkomsten in de mate 
waarin het het geheel der inkomsten van 
het referentietijclverk te boven gaat, zo'
dat, tot vaststelling van de in de extra
belasting belastbare gromlslag, twee mas
sa's clienen te worden gevormd : .deze der 
belastbnre inkomsten naar de zin van itr
tikel 2, paragraaf 2, van de wet van 
16 October 1!l~5, en dezt~ der inkomsten 
van het referentietijdperk naar de zin 
van artikel 4, parngraaf 1, litter a IJ. ali
nea 2,, dezer wet. 

31 Maart 1953. 5il2 

102.,- EmtrabelasUng op lle -in oorlOf!S
Ujd behaalde emceptionel0 baten. - JJiassa 
lloO'I' de « belastba·re inTcomsten ll naa1· cle· 
z·in van artilcel i2, pa.1·agraat 2, van dr; 
wet van 16 Octobe1· 1945 samengesteld. -
Bewijs van cle ornvang cleze1· massa. -
Rechtst·reelcs en on1·echtst1·eelcs bewijs uit 
lle ve1·Pij Tcing vnn de belastingpli'chtige 
Mgeleicl. - Tot vaststelling van de uit 
de belastbare inkomsten naar de zin van 
artikel 2, paragraaf 2, van de wet van 
16 October 1945 samengestelde massa, 
voorziet de wet, benevens het reclltstreeks 
bewijs van llet bestaan clezer inkomsten, 
een onrechtstreeks bewijs afgeleid uit de 
verrijking van de. belastingplichtige, be
wijs dat namelijk voortvloeit nit de ver
gelijking van de op 9 October 1944 opge
nomen activa met deze bestaande op. 
10 lVIei 1940. 

31 Maart 1953. 532 

103. - Emt1'abelasting op de ·in om·loiJS
Ujll behaalde except'ionele baten. - Ver-· 
mo.qensacc1·essen. - Uitgaven met atstand 
'Uan Tc,apitaul tot levensonllerhmtcl 1Jesteecl. 
- Indien het vermogensaccress dat' aan 
cle dag wordt gebracllt door de vergelij
king van de op 9 October 1944 opgenomen 
activa met deze bestaande op 10 Mei 1940, 
het voortbrengsel is van door de belas
tingplichtige op zijn inkomsten gedane be
sparingen, is een deel ervan nochtans. 
noodzakelijk aan levensonderlloud be
steed geweest, dit is tot uitgaven met 
afstand van kapitaal welke << uitgaven 
voor het gezin ll genoemd worden. 

31 Maart 1953. 532 

104. - Emt1:ctbelusting op cle in oor
logstijll behawlcle exceptionele 1Jaten. -
Belastba1'e ·inTcomsten. ~ Inlcomsten, be
nwuens (le vastgestelde vennog,ensacc1·es
sen, cle sommen omvuttencl wellce aan 
·t~i.tgaven met afstMul van T,:apitaal en on-
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de1· mee1 aan nornu/ile zowel als aan ab
:normale ttitgaven tot levensonderhottd be
.yteed we1·den. - Om de gezamenlijke in
komsten van het belastbaar tijdperk 
welke in de extrabelasting belastbaar zijn 
samen te stellen, dienen bij de vastge
stelde vermogensaccressen de sommen te 
worden gevoegd die aan uitgaven met 
afstand van kapitaal besteed werden, en 
namelijk onder deze uitgaven aan deze 
die uitgaven voor bet gezin worden ge
noemd, hetzij zij normaal of abnormaal 
zijn geweest. 

31 Maart 1953. 532 

105. - Ext-rabelasting op de in, oo1·
logstvjcl behaalde exceptioneze baten. -
Winsten van het T:eje1·entieUjclpe·rlc. ~ 
Winsten wellce cle ttitgaven rnet atstand 
van lcnp'itrwl omvatten. - De winsten 
van het referentietijdperk die met de 
inkomsten van het belastbaar tijdperk 
moeten vergeleken worden, begrijpen, het
zij wegens hun werkelijkheid, hetzij we
gens het wettelijk fm:fait," al de inkom
sten, deze die tot uitgaven met afstand 
van kapitaal werden aangewend niet uit
gezondercl. 

31 lVIaart 1953. 532 

106. - Emtrctbelastinu op de in oor
logsf'ijd beh(talde emcept'ionele 1,vinsten. -
Belastinu die het batig slot trett van de 
gedurende het belastbaar tijdperlc be
hanlde inlcomsten op die vnn het 1"etm·en
tietijdper7c. - Wijze vnn berelcening. -
De extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele winsten wordt bere
kend op een batig slot van inkomsten, 
exceptionele winst genoemd, uitgemaakt 
door de gezamenlijke aan deze belasting 
onderworpen en gedurende het belastbaar 
tijdperk behaalde inkomsten in de maat 
waarin zij de gezamenlijke inkomsten 
van het referentietijdperk niet overschrij
den, zodat, tot vaststelling van de in de 
extrabelasting belastbare grand twee 
massa's dienen te worden gevormd, deze 
der belastbare inkomsten naar de zin van 
artikel 2, paragraaf 2, van de wet van 
16 October 1945 en deze van de inkomsten 
van bet referentietijdperk naar de zin 
van artikel 4, paragraaf 1, littera b, ali
nea 2, derzelfde wet. 

21 April 1953. 566 

107. - Exu·nbelnsting op de in oor
logsUjd behanlde emceptionele winsten. ~ 
Massa snmengesteld ttit belastbnre inlcom
sten nnnr de zin vnn artilcel 2, pa1·a
urnnt 2, vnn de wet vnn 16 October 191,5. 
- Bewijs van de omvnnu dezer massn. -
Rechtstreelcs en on1·echtstreelcs bewijs ge
urond op de verrijlcing vnn de belnsting
plichtige. - Tot vaststelling van de 
massa uitgemaakt door de belastbare in-

komsten naar de zin van artikel 2, para
graaf 2, van de wet van 16 October 1945, 
voorziet de wet, benevens het rechtstreeks 
bewijs van het bestaan dezer inkomsten, 
een onrechtstreelrs bewijs gegrond op de 
verrijking van de belastingplichtige, het
welk bewijs namelijk volgt uit de verge
lijkiitg van de op 9 Octobei~ 1944 opgeno
men activa met deze bestaande op 10 Mei 
1940. . 

21 April 1953. 566 

108. - Ewtrnbelastinu op de in oor
logstijcl behnalde exceptionele winsten. -
Vermo.qensnccressen. Uitgaven met 
·verlo1·en penningen tot levensbehoetten 
besteed. - Indien het vermogensaccres 
gebleken uit de vergelijking van de op 
9 October 1944 opgenomen activa met deze 
bestaande op 10 lVIei 1940 het- voortbreng
sel is van door de belastingplichtige op 
zijne inkomsten gedane bezuinigingen, is 
een ander deel dezer inkomsten nochtans 
noodzakelijk besteed geweest tot de beno
digheden van het levensonderhoud, hetzij 
tot uitgaven met verloren penningen wel
ke gezlnsuitgaven worden genoemd. 

21 April 1953. 566 

109. - Extrabelasting op de in oor
logst'ijd behnnlde emceptionele winsten. ~ 
In d·ie belasting belastbare inlcmnsten. -
Inkomsten begrijpend, benevens de vast
_qestelde vermogensnccressen, de sommen 
besteed tot ttitgaven met verloren pennin
uen en namelij lc de gezinsuitgaven, om 
het even of zij no1·maal zijn ot niet. -
Ten ei,ncle het geheel der aan 'de extra~ 
belasting onderworpen inkomsten van het 
belastbaar tijdperk vast te stellen, die
nen bij de vastgestelde vermogensaccres
sen de sommen worden gevoegd welke aan 
liitgaven met verloren penningen werden 
besteed en onder meer aan zogenoemde 
gezinsuitgaven, om het even of zij al dan 
niet normaal zijn geweest. 

21 April 1953. 566 

110. - Ewtrabelasting op de in oor
l.orJSt'ijd behanlcle ewoeptionele winsten. -
Winsten van het retereni'ietijdperlc. -
1-Vinsten die de uituaven met vm·loren 
tJenningen begrijpen. - De winsten van 
het referentietijdperk die met de inkom
sten van het belastbaar tijdperk dienen te 
worden vergeleken, begrijpen, hetzij we
gens hun werkelijkheid, hetzij wegens het 
wettelijk forfeit, al de inkomsten, deze 
die tot uitgaven met verloren penningen 
werden besteed niet uitgezonderd. 

21 April 1953. 566 

111. - Extrnbelasting op de in oor
logstijd behanlde exceptionele winsten. -
Belnsting het batig slot tretfende van het 
bedrau der gedurende het belastbaar tijd
peTlc ve1·worven inlcomsten op dit van het 
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t·eterentietijdperlc. -:- Wijze van berelce
ning. -:-. De extrabelasting op de ~n, oor
logstijd behaalde exceptionele winsten 
wordt berekend op een batig slot van in
komsten, exceptionele winst genoemd, en 
uitgemaakt uit de gezamenlijke belastbare 
inkomsten gedurende het belastbaar tijd
perk verworven in de mate waarin zij de 
gezamenlijke inkomsten van het referen
t\etijdperk niet overscbrijden, zodat, tot 
vaststelling van de in de extrabelasting 
belastbare grondslag twee massa's dienen 
te worden samengesteld, deze der belast
bare inkomsten naar de zin van artikel 2, 
paragraaf 2, van de wet van 16 October 
1945, en deze der inkomsten van het re
ferentietijdperk naar de zin van arti
kel 4, pamgraaf 1, litt. b, alinea 2, der
zelfde wet. 
· 29 April 1953. 588 

112. - Ext·rabelasting op de in oor
logstijd behaalde ewceptiiJnele winsten. -
Massa uitgemaalct uit de belastbare in
lwmsten naar .de zin van artilcel 2 van de 
wet van 16 October 1945. - Bewijs van 
de omvang aezer massa. - Rechtstreeks 
en onrechtstt·eelcs bewijs gegrond op de 
verrijking van de belastingpUchtige. -
Tot vaststelling van de massa uitgemaakt 
uit de belastbare inkomsten naar de zin 
van artikel 2, paragraaf 2, van de wet 
van 16 October 19i5, voorziet de wet, be
nevens het recbtstreeks bewijs van het 
bestaan dezer inkomsten, een onrecht
streeks bewijs gegrond op de verrijking 
van de belastingplicbtige, hetwelk bewijs 
namelijk zal worden afgeleid nit de ver
gelijkiug van de op 9 October 19i4 opge
nomen activa met die bestaande op 10 Mei 
1940. 

29 April 1953. 588 

113. - Ewtrabelasting op ae in oor
logstijd behaalae ewceptionele winsten. -
Vm·mogenacct·essen. ~ Uitgaven met te
looruaande penningen tot de behoeften 
van het bestaan besteed. - Indien bet 
vermogenaccres gebleken nit de vergelij
king van de op 9 October 1944 opgenomen 
activa met deze bestaande op 10 Mei 1940 
het voortbrengsel is van door de belas
tingplichtige op zijn inkomsten verwezen
lijkte bezuinigingen, is een ander deel 
der inkomsten noodzakelijk besteed ge
weest tot de behoeften van bet gezin, het
zij tot nitgaven met teloorgaande pennin
gen welke gezinsnitgaven worden ge
noemd. 

29 April 1953. 588 

114. - ExtrabelasUng op de in oor
logstijd behaalde exoeptionele winsten. -
In de belasting belastbare inlcomsten. -
Inlcomsten omvattend benevens de vast
gestelde vet·mogensaccressen, de sommen 
tot uitgaven met teloot·gaande penningen 
besteed en ondet· meet· de gezinsuitgaven 

om het even of zij not·maal zijn of niet. 
- Ten einde de gezamenlijke in de extra
belasting bel'a'stbaN~ inkomsten van het 
belastbaar tijdperk weder samen te stel
len, dienen bij de vastgestelde vermogen
accressen de sommen te worden gevoegd 
die tot nitgaven met teloorgaande pennin
gen werden besteed, waaronder onder 
meer de zogenoemde gezinsnitgaven, om 
het even of zij al dan niet normaal zijn 
geweest. 

29 April 1953. 588 

115. - Emtmbelasting op de in oor
logstijd bChaalde ewoeptionele winsten. -
Winsten van het reterentietijdperlc. -
Winsten de uitgaven met tcloorgaande 
penningcn om1jattende. - De winsten van 
het referentietijdlJerk, die met de inkom
sten van het belastbaar tijdperk dienen 
te worden vergeleken, begrijpen, hetzij 
wegens hun werkelijkheid, hetzij wegens 
hun werkelijkheid, betzij wegens bet wet
telijk forfeit, al de inkomsten, deze die 
tot uitgaven met teloorgaande penningen 
werden besteed niet uitgezonderd. 

29 April 1953. 589 

116. - Extrabelasting op de in oot·
logstijd behaalde exceptionele winston. -
TTermogensacn·essen. - Accressen die vm·
moed worden van belastbare winsten 
voort te lcomen. - Worden door de wet 
vermoed voort te komen van in de extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele winsten belastbare inkoni
sten, al de op 9 October 1944 opgenomen 
vermogenaccressen. (Wet van 16 October 
1945, art. 2.) 

29 April 1953. 589 

117. - Extmbelastin.Q op de in oor
logstijd beha.aldc exceptionele winsten. -
Uitzonderlijlce ·winst. - Winst die ,qe
bettrlijlc ten belope van ae provisie tot 
·instandhouding van de stocks van belas
t'ing is vt"'ijgesteld. - De exceptionele 
winst, hetzij het batig slot voortkomend 
uit het verschil tussen de gezamenlijke 
gedurende de oorlogstijd verworven in
komsten en de winsten van het referentie
tijdperk, wordt gebenrlijk van de extr·a
belasting vrijgesteld ten belope van de 
provisie tot instandhouding van de 
stocks. (Wet van 16 October 1945, art. 6.) 

29 April 1953. 589 

118. - Extrabelast-ing op de ·in oor
logstijd bChaa.lde ewoept'ionele winsten. -
Belasting d·ie de gezamenlijlce inkornsten 
tt·eft opgesomd in artilccl 2, paragraaf 1, 
·van de wet -van 16 Octobet· 1945, zonder 
onderscheid ttt.ssen de inlcomsten met be
httlp -waarvan vet·nwgensacct·essen ge
·vormd werden en degene die voo1· met te
loot·gaande penningen gedane ttitgaven, 
waarondet· de .lfezinsttitgaven voorlcomen, 
bestemd werden. - De gezamenlijke -in-
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komsten opgesomcl in artikel 2, para
graaf 1, van de wet van 16 October 1945, 
zijn in de extrabelasting op de in oor
logstijd behaalde exceptionele winsten en 
!Jaten belastbaar, zoncler clat er een on
<lerscheid client gemaakt te worden tussen 
de inkomsten die tot het vormen van ver
mogensaccr.essen gediencl hebben en deze 
die besteed zijn geweest aan de !Jestaans
behoeften, dit wil zeggen bestemd voor 
met teloorgaancle penningen gedane uit
.gaven, waarvan de gezinsuitgaven deel 
uitmaken. 

5 Mei 1953. 605 

119. - Ewtrabelast·bng op cle ewcept'io
nele in oorlogst-ijd behanlde baten. -Be
lasting die de winsten t·reft van om het 
even wellce n·i.ivm·heids-, hanclel.s- of land
bowwbedrijven. - Zijn onderhevig aan de 
ext.rabelasting op de exceptionele in oor
logstijcl behaalde inkomsten winsten en 
baten de winsteii van om het even welke 
nijverheicls-, hanclels- of landbonwbedrij
ven. (Wet van H\ October 1945, art. 2, 
par. 1; samengeordende wetten ])etref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
par. 1, 1°.) 

26 Mei 1953. 657 

120. - Ewtrabelctst·ing op de ewceptio
nele in oo·rloyst-ijtl beha.alcle bnten. -
Aansla(f op het beclrag vnn cle private wit
qaven. - Aanslagen cl·ie niet meer lcunnen 
betwist .worclen wanneer deze ttit_qaven 
mnvat zijn in de bedrijfs·lnlcornsten die in 
de genoe·mae gewone belnstin,qen belnst
banr z-iin. - Schemlt artikel 2, para
graaf 1,' van de wet van ~6 O~tob~r 1945, 
het arrest dat een belastmgplichtige toe
laat tot het betwisten van een aanslag in 
de extrabelasting op de · exceptionele in 
oorlogstijd behaalde baten, met betrek
king tot het bedrag van de private uitga
ven van deze belastingplichtige, wanneer 
deze uitga ven in de lledrijfsinkomsten, die 
in de genoemde gewone belastingen be
lastb~wr zijn, omvat zijn. (Wet van 16 Oc
tober 1915, art. 2, par. 1; samengeordende 
wetten betreffende de belastingen op de 
inkomsten, art. 25, par. 1, en 26.) 

26 Mei 1953. 657 

121. - Ewt·rnbelnsting, op de 11~ oor
.logstijd behaallle ewcepUonele ·winsten .. -
Aft1·eTGking van de nat·ion.ale crisisbel0s
ting vnn het be1lrar1 van ae .ewtntbelastm u 
-in ene maat in ve?'hottcUng met 1le ·in.lcom
sten die tevens aoo·r die belasti,ng en door 
.ae nationale cr-isibelast'ing wo1~aen get1·of
ten. - De uitbetaalde en d~finitief c~o~n· 
de Schatkist verkregen natwnale cnsls
belasting wordt gebeurlijk terugbetaald 
.of van de gewone belasting afgetrokken 
in ene maat in verhouding met de in
komsten die tevens door die belasting en 
-de reecls uitbetaalde crisisbelasting wor-

den getroffen. (Wet van 16 October, 1945, 
art. 13, par. 2.) 

7 Juli 1953. 779 

122. ~ Ewt·ra.IJelasting op de in 001"
logst'ijcl behaalcle ewceptionele winsten. ~ 
Geei~ ltft?"elclC'ing van ,de n·at'ionu/.e crisis
belasting bij wijze 'l)(tn ajtTelcba1·e be
llrijfslast, noch voo1· het ?'efm·entietijd
perlv noch voo1· het belastbaar Ujdperlc. 
- Tot vaststelling van de in de extrabe
lasting op de in oorlogstijd behaalde in
komsten belastbare gmndslag, mag de 
nationale crisisbelasting noch voor het 
referentietijdverk noch voor h.et belast
baar tijdperk bij wijze van bedrijfslast 
van de inkomsten worden afg·etrokken. 
(Samengeordencle wetten betreffende ·de 
inkomstenbelastingen, art. 26; . wet van 
16 October 1945, art. 4, par. 4.) 

7 Juli 1953. 779 

1:23. - Ewt·rnbelasting op ae in oo1·-
7.ogstij,ll behaalde ewceptionele winsten. -,
Wet van. 16 October 1915, nrtilcel 2, pa?··a
(]'l"aaj' 1. - TVetsbepnUng tlie tot doel 
~trelct ·n·iet cle nan de ewtrnbelasting on
derWO?'tJen personen cloch de in cleze be
lasti1~g belastbare inlwmsten te bepalen: 
~ Het artikel 2, paragraaf 1, van de wet 
van 16 October 1945 wijst de phsonen 
niet aan die aan de extrabelusting onder
worpen zijn, doch strekt tot bepaling van 
de in die belasting belastbare inkomsten. 

10 Juli 1953. 793 

124. - Ewtrabelnsting op de in oo?·
lOgst'ijcl IJehaalcle .ewceptionele winsten. -
H oedan·igheicl van belnstingpl'icht-ige wat 
betreft cle.ze belasting. - Hoecl·anigheid 
weUce n·iet vereist dat cle belnstinplicht.ige 
aoor ei:gen bedrijvigheic~ cle ewceptionele 
wi,nsten behaalcl heeft cloch dnt volgen 
lean ·wit het feit <lnt hij clei·g.elijlce winsten 
behaalcl heeft. - Om de hoedanigheid 
van belastingplichtige te hebben wat be
treft de belasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele winsten wordt er niet 
vereist dat men door eigen bedrijvigheid, 
bilmen de door artikel 2 van de wet van 
16 October 1945 gestelde perken vallende 
exceptionele winsten behaald heeft. Ret 
volstaat, dat men, buiten het uitoefenen 
van een eigen beclrijvigheid, gedurende 
het belustbaar tijdperk, inkomsten, win
sten of baten heeft behaald, welke, bin" 
nen deze perken, wegens hun belangrijk
heicl, hun aarcl of enigerlei omstandig
heicl, een exceptioneel karakte1· vertonen. 
(Wet van 16 October 1945, art. 2 en 11.) 

1Q Juli 1953. 793 

125. - Ewtt·abelasting 011 lle in oor
logstijll behaaZde ewceptionele winsten. ---' 
Aa4'Cl van het dooT cle culmi·nistrntie te 
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le·veren bew·ijs o·m vast te stellen clat cle 
1JClastingpliehtige cle Tweclanigheicl van 
belastingschuldige met bet·relclci?1.g tot de 
exu·abelasting bezit. - Tot vaststelling 
in hoofde van de belastingplichtige van de 
hoedanigheicl van belastingschuldige wat 
betreft · de extrabelasting, volstaat het 
·dat de administratie door alle bewijsmid
delen met inbegrip van vermoedens doch 
de eed uitgezonderd, bewijze dat geclu
rende het belastbaar tijdperk de belas
tingschuldige winsten heeft behaalcl die, 
·vallende bim1en de door paragraaf 1 van 
artikel 2 van de wet van 16 October 1945, 
wegeris hun belangrijkheid, hun aard of 
enigerlei omstandigheicl, een exceptioneel 
lmrakter vertonen. 

10 Juli 1953. 793 

. . 126. - Extmbelasting OlJ cle ·in 001'
lbg,stijcl behaalrle exceptionele ~vinsten. -
Gronden . wuantit ae ·rechte1' het geb1'elc 
aun hoedun;igheid van belastingplichtige 
wut 1Jet1·ett cle extra.belasting n1:et ujle-iden 
mug. - Uit het louter gebrek aan bedrij
vigheid van de belastingschulclige, al 
weze het zelfs toevallig, mag het hof van 
beroep het gebrek ann hoedanigheid van 
belastingplichtige wat betreft de extra
belasting niet afleiden. 

10 Juli 1953. 793 

HOOFDS'.rUK VI. 

GEMEEN,TETAXES EN PROVINCIALE TAX·ES. 

127. - Veronlening-tuxe van de ge
meente J1.t·met doo1· beslwit v·an cle go1.tver
neur van Henegou.wen op 30 Augustus 
1946 goeclgeTce1.p-cl. - Beslnit waarbij de 
nanslag in de belnst1ng wonlt voo1·zien 
van de sl'ijte1·s vnn te1· plaats te vm·bnti
lcen (lranken alsoolc nog, van de hande
laurs ·d·ie geestrij'lce d·ranlcen ve1'01Jen. -
De verordening-taxe van de gemeente 
Jumet, goedgekeurd bij besluit van de 
gouverneur van Henegouwen op 30 Augus
tus 19'46, voorziet de belasting· niet alle"n 
van de slijters van ter plaats te verbrui
ken dranken, doch ook van eli'~ door arti
kel 1, paragraaf 2, van de wet van 29 Au
gustus 1913 op het regiem van de alcohol 
bedoelde hanclelaars die geestrijke drun
ken verkopen, hetzij de handelaars aan 
welke alleen toegelaten wordt buiten hun 
inrichting te verbruik·en geestrijke clran
ken te verkopen of aan te bi,eden, mits 
·elke verkoov of levering min dan twee 
liter bedraagt. 

10 Jnli 195.3. 795 

128. - 'i'axe op cle dranlcsUjte1'ijen 
i:ngevoerd dooT VC1'01'dening van de ge
meente Jttmet, goedgelcennl bij besl·uit 
'van de gouve·rne'lw van Henegouwen op 
UO August·us 1946. - T·axe die het bed1'ijf 

tTeft op g1·oncl van a(l;nw·ijzing,en wellce 
de bed1·ijvigheAcl vw1 de belastingplichUge 
7cenbaa1' malcen ,aoch zoncle·1· inachtneming 
van cle behaalcle ·w·inst. ~ De door de ver
orclening van de gemeente Jumet goedge
keurd door besluit van cle gouverneur van 
H€negouwen op 30 August1L<s 1943 inge
voerde taxt! die de op het grondgebied 
rlezer gemeente gevestigde drankslij
ters, bedoelt, h·eft het in deze gemeente 
door de belastingplichtige uitgeoefend be
drijf op grond van aanwijzingen welke 
zijn bedrijvigheid kenbaar maken en on
der meer in voorkomend geval van zijn 
omzetcijfer doch zonder inachtneming van 
de behaalde wil1st. 

10 Juli 1953. 795 

129. - OnTechtstreelcse gemeentctaxe . 
- DoM een gelcli.g reglement ingevom·d. 
- Vri.jwillige betaling. - Geen be1·oe11 
mogel'ijlc. - Bij afwijking van de arti
kelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk 
Wetboek, laat de wet van 29 April 1819 
niet toe aan cle belastingplichtige die een 
door een geldig reglement ingevoerde on
rechtstreekse gemeentetaxe, zoals een 
taxe op de leurhanclel, vrijwillig heeft 
gekweten cle terugbetaling v66r 'het ge
recht te eisen van hetgeen hij betaald 
heeft, zelfs om reclen dat het om een niet
verschuldigde betaling zou gaan. (Ge
meentewet, art. 138; wet van 29 april 
Ul19, art. 1, 2, 4 en 5.) 

13 November 1952. 141 

130. - Onrechtstn;elvBe gemeentetuxe. 
- Betaling lam van cle belastingplichtige 
niet wonlen geii'ist v661· het instellen· van 
het beTOeJJ v6M tle 1·echter. - De betaling 
van een onrechtstreekse gemeentetaxe, 
zoals een taxe op de leurhanclel, kan van 
de belastingplichtige niet worden geiHst 
vooraleer hij 1n verzet teg·en het dwang
bevel is gekomen of vooraleer hij zich 
tegen een door de gemeente betekende 
dagvaarding tot betaling· venledigd heeft. 

13 November 1952. 141 

131. - 17 oonvaarclen en bepe1·1cingen 
van cle toepctssing van de 1·egel «Non bis 
in idem ll. - Een zelfde voorwerp mag· 
niet tweemaal in eenzelfcle belasting over 
eenzelfde dienstj aar ten bate van een
zelfcle gemeente en ten laste van een
zelfcle belastingplichtige belast worden. 

17 Februari 1953. 420 

1·32. - Bez-itter van een hond tevens 
vom- eenzelfde hond belast wegens ge
meentelijlce opcentiemen op de 1JTDVin
ciale taxe op cle honden en in de gemeen
tetaxe op de ren- en lnxehonden. - On
wettigheid van de samenloop dezer· tames. 
- De bezitter van een hond kan niet, een 
eerste maal wegens het bezit van een 

__ s_- --.-
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hond zonder onderscheid van ras belast 
worden wegens gemeentelijke-- opcentie
men op de provinciale taxe welke op 
algemene wijze _door de provincie Bra
bant op de honden wordt gesteld, en een 
tweede maal, wegens het bezit van de
zelfde _hond in de bijzondere gemeente
lijlre taxe op de luxehonden, ten aanzien 
van zekere raskenmerken welli:e de hond 
vertoont. (Gemeentelijk reglement der ge
meente Schaarbeek van 28 October 1949 
tot invoering van opcentiemen bij de pro
vinciale taxe op de honden, .art. 1 en 2; 
gemeentelijk reglement der gemeente 
Schaarbeek van 20 April 1950 tot invoe
ring ener taxe op de ren- en luxehonden, 
art. 1, 2, 3, 5, 10 en 11.) 

17 Februari 1953. 420 

133. - Belasting op de in de duinen 
gelegen onbebouwde ,qoederen, in,qevoerd 
door verorclening van cle gemeente Kok
sijde van- 29 Januari 19lj9. - Belasting 
,qevesti,qcl om te voorzien niet enlcel in de 
onclerhottclskosten van de weg doch oolc in 
ande1·e ·uitgaven wellce het toenemen van 
cle belan.q1·ijlcheicl van de badplaats en het 
in waarde stijgen van cle in de dttinen ge
legen gronclen tot gevolg hebben. _:__ De 
belasting ingevoerd door het reglement 
van de gemeente Koksijde van 29 Januari 
19!9 op de in de duinen gelegen onbe
boUwde goederen, werd gevestigd om te 
voorzien niet enkel in de onderhoudskos
ten van de wegen, doch ook· in andere uit
gaven, cUe het toenemen van de belang
rijkheid van de badplaats en het in waar
de stijgen van de in de duinen gelegen 
gronden tot gevolg hebben. 

12 Mei 1953. 629 

134. - Taxe gelijkaardig met het pa
tentrecht. - Begrip. - Maakt een met 
het patentrecht gelijkaardige taxe uit de 
taxe, die een belastingschuldige treft we
gens de uitoefening van een beroep, onge
acht de werkelijke winst die hij eruit 
haalt, en die berekend wordt volgens de 
indicH\n die nit de handelsbedrijvigheid 
blijken. (Wet van 22 ,Januari 1849.) 

Hi Juni 1953. 711 

135. - Taxe op de toestellen dienende 
tot het bevoor1·aden van de autovoerttti
gen met brandstof, ingevoerd door het 
taxereglement van de stad Antwerpen 
tJan 29 Ap·r·il 1949. - Taxe gelijlcaa'l'(lig 
met het patentrecht. - Maakt een taxe 
gelijlmardig met het patentrecht uit de 
taxe op de toestellen dienende tot het be
voorraden van de autovoertuigen, inge
voerd door het taxereglement van de stad 
Antwerpen van 29 April 1949, hetwelk een 
verschillende taxe voorz~et naar gelang 
het om toestellen gaat, die uitsluitend 
dienen tot het bevoorraden van autovoer
tuigen die aan de eigenaar van het toe-

stel toebehoren, ofwel om toestellen_- die 
aan kopers brandstof leveren. 

16 Juni 1953. 711 

1-36.- Gemeenteta.xe gelijkaardig met 
het pa-tentrecht. - Reclamatie tegen het 
beloop van de aanslag van een naamloze 
vennootschap. - Reclamatie voor de be
stendige cleputatie gebracht die in eerste 
aanleg ttitspraalc doet. - De bestendige 
deputatie van de provincieraad' doet uit
spraak in eerste aanleg over de reclama
tie van een belastingplichtige tegen het 
beloop van zijn aanslag in een met het 
patentrecht gelijkaardige gemeent,etaxe, 
intlien de !Jelastingplichtige een naamloze 
vennootschap is. (Wet van 22 Juni 1865, 
art. 1 en 2; wet van 22 Juni 1877, art. 1 
en 14.) 

16 Juni 1953. 711 

HOOFDSTUK VII. 

Ml!.-vr HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAXES. 

137. - Inb1·eulc 011 -artilcel 81 t~an het 
algemeen 1·eglement. - Mis(l1'ijf met be
drieglijlc opzet gepleegd. - Ve1·volging 
voo1· het st1'afgwrecht. - Vrijsp-raalc. -
Ji'iscale boete door de 1·echter toegepast. 
- Onwett-igheid. - Wanneer de straf
rechtelijke rechtsmacht waarbij cle open
bare vordering tegen een beklaagde inge
steld wegens een met bedrieglijk opzet ge
pleegde inbreuk op artikel 81 van het Al
gemeen Reglement betreffende de met het 
zegel gelijkgestelde taxes aanllangig wen! 
gemaakt, vrijspraak verleent, is zij uiet 
gereclltigd om ten laste van de beklaagde
de door voormeld artikel 81 voorziene fis
cale boete nit te spreken. (Wetboek van 
de met llet zegel gelijkgestelde taxes,_ 
art. 207'.) 

30 Maart 1953. 52!J. 

HOOFDSTUK VIII. 

'rAXE OP DE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN. 

138. - Belasting door de lastge'IHW 
van de slijte1· ve1·schuldigd bij geb1'elc aan 
betaling (loor cleze laatste. - Recht
streelcse vert~olging teg.en cle zastgever. -
Ondersoheiden uitvoerba1·e 1'ol niet ve1'
e·ist. -,---- De voor de belasting betreffende 
~en slijterij aansprakelijke lastgever van 
een slijter van gegiste clranken kan, bij 
gebrek aan betaling door de zaakvoerder· 
of aangestelde, rechtstreeks vervolgd 
worden zonder dat tegen hem een onder
scheiden uitvoerbare rol worde gevt>stigd. 
(Wet van 29 Augustus 1919, art. 8.) 

13 November 1952. 143 

139. - Wet van 31 December 1925. -
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HnndeLaars die geestrijlce dranken bij 
Jweveelheden van zes liter of minder ver
lwpen of nanb·ieden. - Handelaat·s die de 
hoeaanigheid van slijters hebben. ~ Ver
mits artikel 58 van de wet van 31 Decem
ber 1925 aan de openingstaxe op de drank
slijterijen diegene onderwerpt die, als 
hoofdebtlrijf of als bijbedrijf geestrijke 

· ·drJJ;nken bij hoeveelheden , van zes liter 
of minder verkopen of leveren, hebben 
deze handelaars de hoedanigheid van slij
ter, zelfs wanneer zij buiten hun inrich
ting te verhruiken dranken verkopen of 
leveren. _ 

10 J uli 1953. 795 

HOOFDSTUK IX 

VERKEERSBELAS'l'ING. 

140. ~ vm·mindet•inu der belasting 
tot een denle of een twaalfd,e van haat· 
bedrag voot· het gehele :iaar. - Voor
waarden dezer vet·minflet·ing. - De ver
'keersbelasting wordt respecti.evelijk tot 
een derde of tot een twaalfde van haar 
bedrag voor het gehele jaar teruggebracht 
voor de voertuigen die wegens hun aard, 
hun bestemming of hun speciale aanwen
ding slechts ten hoogste gedurende negen
tig of twaalf dag·en per jaar op de open
bare weg en slechts voor het vervoer van 
enigerlei goederen of voorwerpen met uit
sluiting van personen gebruikt worden. 
{Wet van 10 Augustus 1950, art. 5.) 

14 J anuari 1953. 292 

BEilOEPSGEHEIM. 
Schenfling. - Meflerlel-ing ann .flet·flen 

tJati docum~enten die geheime inlichtingen 
inhouden. - Vaststellinu flnt ,qeheime in
lichtingen aan deTflen lcenbaat· ,qemaakt 
werden. - Door er op te wijzen dat de 
verdachte geregeld aan derden mededeling 
heeft gegeven van documenten die berich
ten inhonclen welke voor een deel.een ge
heim karakter hebben, stelt de rechter 
over de grond vast dat de in deze docn
menten omvatte geheime inlichtingen aan 
·deze derden vero11enbaard werden. 

13 April 1953. 538 

BERUSTING. 
1. - Btwoet·U:ilce znlcen. - A·r·rest uit

spraalc flo en de over wefleTzij dse vot·derin
gen tot echtscheifling. - Betelcenin_rj mits 
tJoorbehoufl floor de winnenfle pat·tij. -
.Betekening flie geen bentstino in fle oveT 
ae anflet·e vot·de-rino aewezen besUssing 
insluit. - De betekening trouwens met 
voorbehond gedaan van een arrest over 
weerzijdse vorderingen tot echtscheiding 
gewezen, dat aan de betekenende slechts 

wat · zijn eigen vordering betreft gelijk 
geeft, kan niet beschouwd worden als be
rusting nitmak;end in de beslissing van 
het arrest over de andere vordering. 

13 Maart 1953. 474 

2. - Stilzwijgende be·ru.stin.IJ in een 
oerechtelijlce beslissing. - Begrip. - Een 
stilzwijgemle berusting in een vonnis of 
een arrest kan slechts . afgeleid worden 
nit daden of feiten die op zekere en niet 
dnbbelzinnige wijze het inzicht laten bli.i
ken om zich aan de gevelde beslissing te 
onderwerpen. 

12 Juni 1953. 698 

3. ~ B·zwgeTlijlce zaken. - Beslissino 
rUe slechts een rleel van de eis toekent. -
,J3etelcening met bevel flo01· fle aanlegger. 
~ VooTbehotLfl zich voor liet ovedge te 
vooTzien. ~ Betelcening die geen bentsting 
tt.itmaalct. - Maakt geen berusting uit in 
cle gezamenlijke beschikkingen van een 
arrest, dat een eis slechts gedeeltelijk 
heeft ingewilligd, de betekening met b~
vel, van het arrest door de eiser, wanneer 
de betekening melding bevat van het 
voorbehoucl van de eiser zich voor het 
overige te voorzien. 

12 Juni 1953. 698 

BESCHEilMING VAN DE MAAT·. 
SCHAPPIJ TEGEN DE ABNOil
MALEN (WET TOT). 

1. - TeTbeschikkingstellin.q van de Te
gering van recidivisten en gewoontemis
flafligers. ~ Geval waat·in fle maatregel 
floor de wet niet is voorgescht·even. ~ 
Verplichting voor fle Techter fle beweegre
flenen van de bevolen maatregel te om
schrijven. - De beslissing, waarbij bevo
len wordt dat de veroordeelde ter beschik
king van de regering zal worden gesteld, 
in een geval waarin die maatregel door 
de wet niet is voorgeschreven, moet op 
concrete en nauwkeurige wijze de beweeg
redenen aandniden waarom de rechter 
van oordeel is gebrnik van het hem door 
cle wet toegekend vermogen te moeten ma
ken. (Wet van 9 April1930, art. 25 en 26.) 

27 October 1952. 93 

2 . ..,... Bevel van de TaadlcameT. - De 
veTlengin[l gel.nstenfl van fle intet·neTino 
van een a'bnonnale. ~ Debatten op tegen
spraak. - Bevel gewezen op tegenspraalc 
zelfs wanneer het in afwezigheid van fle 
abnormale wot·dt tt.itgesproken. - Bevel 
flat niet moet worden betelcenfl. - Is op 
tegenspraak gewezen, zelfs wanneer het 
in afwezigheid van de abnormale uitge
sproken wordt, het bevel van de raadka
mer waarbij, op grond van artikel 22 van 
de wet van 9 April 1930 en na debatten 
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op tegenspraak, de internering voor een 
nieuwe termijn gelast wordt; de beteke
ning van dergelijk bevel wordt door de 
wet niet opgelegd. 

5 J anuari 1953. 255 

BESLAG. 
Stratzalwn. - Vr·ijspmak van de ver

rlaohte. - Vot·dering van de bttrgerlijke 
partij tot terug,qave van in beslag gena
men voonverpen. - Niet in beslau gena
men voorwerpen. - Onbevoegdheid van de 
strafreohter. - Zo de strafrechter, welke 
over de publieke vordering een eindbeslis
sing wijst, bevoegd is om over de terug
gave van de in beslag genomen .voorwer
pen uitspraak te doen, en daartoe zelf& 
gehouden is in geval te dien einde con
clusies werden genomen, mag hij, in ge
val hij de verclachte vrijspreekt, niet over 
een vordering van de burgerlijke partij 
tot teruggave van niet in beslag genomen 
voorwerpen uitspraak doen. (Wetb. van 
strafv., art. 370.) 

6 October 1952. 28 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
HOOFDSTUK I. - Jn btwgerlijke zaken. 

HOOFDSTUK II. - In stt·afzaken. 

HooFDS'rUK III. -In hrtndelszaken. 

HOOFDSTUK I. 

IN BURGERLIJKE ZAKEN. 

1. - Bttrgerlij ke zaken. - Vom·werp 
en oorzaak van een eis. - Worden in 
prinoipe door de dagt!aarding bepaald. -
Wijziuinuen voortlcomende ttit de conol·tt
sies van de eisende partij. - Vereiste 
vom·wnarden tot kennisnerning et·van door 
de reohter. - 'Indien het voorwerp en de 
oorzaak van een bij de rechter aanhangig 
gemaakte eis in principe door de dagvaar
ding worden bepaald, het voorwerp niette
min mag worden uitgebreid en de oor
zaak gewijzigd door de conclusies ener 
partij wanneer de tegenpartij de ontvan
kelijkheid dezer uitbreiding of dezer wij
ziging niet betwist en erover heeft gecon
cludeerd. 

15 Januari 1953. ,296 

2. - BttrqerUjke zalcen. - Vonler·ing 
tegen een koopman tot betalinq vrtn het 
hono'rat·ittm vdn een bottivmeester. - Ho
norarium qevonlercl wegens wet'ken aan 
de fabr-ielcen van de koopman en weqens 
het vervaardigen van ttitbt·eidingsplans 
et·van. - Ji'abrielcen die goederen, voor-

·werp 11an lcoophctndel, voortbt·engen. -
Bevoeqdheid van de reohtbanlc van koop
handel. - De rechtbank van koophandel 
is bevoegd om kennis te nemen van de 
door een bouwmeester tegen een koopman 
ingestelde vordering tot !Jetaling van een 
honorarium wegens werken van weder
opllouw, verbouwing en inrichting van de 
falJrieken van die koopman en wegens 
het vervaaruigen van uitbreidingsplans 
ervan, wanneer die fabrieken dienen moe
ten tot het voortbrengen van goederen, 
welke het voorwerp van zijn koophandel 
zijn. (Wet van 25 l\IIaart 1876, art. 12 en 
13.) 

18 December 1952. 240 

3. - Bw·qe'l'lijlce zaken. - Aanhangiq
lwid en verlcnoohthe·id. - Verwijzing. -
Nn te lcomen t·eyelen. - Het artikel 37bis 
van de wet van 25 Maart 1876 (wet van 
15 I\IIaart 1932, art. 9) bepaalt de voor
keursorde die, in het belang ener goede 
rechtsbedeling vastgesteld zijnde, client te 
worden gevolgd tot aanduiding van ' de 
rechtbank naar dewelke in geval van aan
hangigheid of verknochtheid de zaken zul
len worden verwezen. 

23 Februari 1953. 435 

HOOFDSTUK IL 

IN STRAFZAKEN. 

4. - Stt·atznlcen. - Annslau van ·de 
eerbaat·heid met geweld of bedreigingen 
yepleegcl. - 111Uitnk met onbepnald vm·
lof. - Bevoegdheid vnn de ,qewone reoht
l!anlcen. - De militair met onbepaald ver
Iof die een aanranding van de eerbaar-· 
heid met geweld of beclreigingen pleegt, 
moet door de gewone. rechtbanken gevon
-nist worden. (Wet van 15 .Juni 1899, arti
kel 4.) 

27 October 1952. 91 

5. - Stmtznken. - Verblijfplaats van 
de verdnohte wanrvnn de bevoegclheid. vnn 
de onflerzoelcst·echtet· en van de oorreotio
ne/.e t·eohtoanJ,; afhnnlcelijk is .. - Ver
bUjfpl.ants op cle dag van het ·instellen vnn 
cle vervolging. -De verblijfplaats van de 
verdacl1te waarvan, volgens artikel 23 van 
het Wetlloek van strafvordering, de be
voegdheid van de onderzoeksrechter en 
van de correctionele rechtbank afhanke
lijk is, is de verbli,ifplaats van de ver
dachte op de clag waarop de vervolging 
wercl ingestelcl. 

17 November 1952. 145 

6. - Stmfzalcen. PoUtiereohter bi:,i 
wellce reqelmnUg een gecontmventionnli
seerd wnnbedt'ijf door de Tnadlcamer ann
hnngig wet·d gemnalct. - Beschilckin,q. die 
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1wvendien een. ·inbre~tlc op de Wegcode ten 
laste van deze1jde verdachte le_qt. - Laat
ste inbl"e~tlc die een bestanddeel van een 
niet gecontra·ventionaliseerd wanbed1·ijj 
van .onvrijwiUi.qe verwondingen nit1naalct. 
- Ondeel11aarheid van die misd1"ijven. -
Onbevoegdlteid van de politierechter. -
Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de politierechter lweft verwezen we
gens een wanbedrijf van onvrUwillige ver
wondingen, waarvoor zij verzachtencle 
mnstandigheclen heeft aangenomeu, en 
wegens een inbreuk op de Wegcode, moet 
Lle politierechter zich onbevoegcl verkla
ren incli~n de tweede inbreuk een bestancl
cleel uitmriakt van een ancler wanbedrijf 
van onvrijwillige verwonclingen, clan· clat
gene dat gecontraventionaliseerd wercl, 
en indien er tussen die aau de verclachte 
ten laste gelegde misclrijven ondeelbaar
heid bestaat. 

1 Decerrrber 1952. 180 

7. - Stmtzalcen. - Een enlcele be
schilclcing V(tn de -raa(lkamer (/;ie twee ver
dachten naar de poUtierechte1· verwijst. 
- Politie1·echter die vnn de ten lnste vnn 
·de eerste ve1·dnchte gelegde· misdrijven 
geen kennis ma[t nemen. - Ten laste van 
de 'tweede ve1·dachte ,qelegde misdrijven 
wellce tot de bevoegdheid ·van de politie
rechter behoren. - Door de raadkame1· 
·impliciet vastgestelde verlcnochtheid tus
sen .de miscll"'ijven. - PoUUerechte1· voo1· 
het geheel onbevoegtl. - Wanneer de 
raadkarrrer een verdachte naar de politie
Techter heeft veTwezen wegens verschil
lende rrrisdrijven waarvan die Techter 
geen kennis rrrag nemen omclat zekere on
der hen niet tot zijn bevoegdheid behoren 
en, orrrdat alle onder ling ondeelbaar zijn, 
en wanneer door clezelfcle beschikking de 
raaclkamer een tweede verdachte naar cle
zelfde politieTechter heeft verwezen, al
clus impliciet het bestaan vaststellend van 
een verbancl van verknochtheid tussen de 
aan beide verdachten ten laste gelegcle 
misdrijven, is cle politierechter onbevoegcl 
om kennis te nemen zelfs van de ten laste 
van de tweede verclachte gelegcle misdrij
ven, hoewel deze, afzonderlijk beschonwcl, 
tot zijn bevoegdheid behoren. 

1 December 1952. 180 

8. - St1·atznken. Politierechte1· bij 
wellce een ann een ve·rclnchte toegm·eTcena 
gecontraventio,naliseerd wanbedrijf van 
onvrijwillfge ve1·woncl·ingen 1"eltelmatig 
door ae raadlcame1· aanhanu·ig wenl ge
mnnlct. ~ Dauvnanling doo1· de ojfic·ie1· 
-van het openbaar minister·ie van dezelfcle 
-verdachte ·uit hoofcle van een ·lnbTeulc op 
de Wegcode. - Tevens anuvna1·ding aan 
een tweede veTclachte uit hoofcle van een 
·inbreulc op aezelfcle coae. - Laatste in-
7weulc die een bestnncldeel tt.itmaalct 1'an 
een tot ae bevoegdheid vnn de correctio-

nele Techtbnnlc behorend wnnbed1"ijf dat 
bij deze nog niet (tctnhangig werd ge
maalc;t. - PoUtie1·echte1· bli.ift bevoegd 
om lcennis te nernen vnn de eerste twee 
mi.sd1"·ijven, zelfs zo zij met het derde ver
lcnocht sch-ijnen te zijn. - Wanneer de 
raaclkamer, bij aanneming van verzach
tencle omstandigheclen, een verclachte we
gens onvrijwillige verwonclingen naar de 
politierechter heeft verwezen en wanneer 
de of!icier 'van het openbaar ministerie bo
venclien die verclachte uit hoofcle ·van een 
inbrenk op de Wegcocle heeft geclagvaard, · 
blifjt de politierechter bevoegcl om van 
die twee misclrijven kennis te nemen, niet
tegenstaande tevens, door een dagvaar
cling van de of!icier van het openbaar mi" 
nisterie betekencl aan een andere ver
clachte, de kennis van een inbreuk op de 
Wegcocle ten laste van die tweecle ver
clachte aan de politierechter werd opge
clragen, inbreuk die aan zijn bevoegclheid 
ontsnapt omdat zij in werkelijkheid een 
bestandcleel van een tot de bevoegclheid 
van de correctionele rechtbank behorend 
wanbeclrijf uitmaakt, en niettegenstaancle 
er tussen de aan beide verclachten toege
rekencle misclrijven verknochtheid kan be
staan. 

1 December 1952. lSi 

9. - Strnjzalcen. Vreemdelingenpo-
Utie. - Besl~t.itwet 'Van 28 Septembe1· 1938, 
nTUlcel 3. - Bevoegdheid vnn de con:ectio
nele 1·echtbanlc. - De inbreuken op arti
kel 3 van de besluitwet van 28 September 
1938 betreffende de vreemclelingenpolitie 
gewijzigcl door de wet van 14 Juli 1951, 
behoren tot de bevoegdheicl van de correc
tionele rechtbank en niet tot deze van de 
politierech:tbank. (Wetb. van strafv :, ar
tikelen 182 en 138.) 

8 December 1952. 198 

10. - Stmjzalcen. - Jnct1"l'ijlcs betaald 
verlof. - Jnb1'ettlcen op nrtilcel 59 van de 
op 9 Maart 1951 samengeo1·dende wetten. 
- Bevoegclheid van de politie1·echtbanlc. 
- Behoren tot de bevoegclheicl van de po-
litierechtbank, de inbreuken ojJ artikel 59 
van de oP 9 Maart 1951 samengeordende 
wetten betreffencle het jaarlijks verlof der 
loonarbeide1's, zelfs in het geval waarin 
de datum van het jaarlijkl':l verlof over
eenkomstig artikel 28 van het besluit van 
cle Regent del. 19 September 1949 door een 
paritair comite wordt vastgesteld. 

8 December 1952. 206 

11. - Stmjzalcen. - JJ1ilitai1' in wer
lcelijlce dienst en militair met onbepaald 
veTlof. - Beiden vervol,qcl wegens ver
wonclingen door onvoo1·zichtigheid en de 
tweeae tevens wegens inb1·enlc op cle We_q
code. - Samenhnn,qende m:isd,rijven.- Be
voegdheid vnn de militni1·e rechtsmacht. 
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- Wanneer een militair in· werkelijke 
dienst en een militair met onbepaald ver
lof beide wegens . onvrijwil1ige -verwon
dingen en de tweede tevens ·wegens een 
inbreuk op de Wegcode worden vervolgd, 
is de militaire rechtsmacht bevoegd, al de 
misdrijven samenhangencl zijnde. (Wet 
van 15 Juni 1899, art. 21 en 22.) 

5 J anuari 1953. 258 

12. - Stratzalcen.- Ovm·tre(ling.en van 
de wetten en verorden·ingen bei1·ettende 
de openbare diensten van _qemeen vervoer. 
- Bevoegdheid van de vredereohter. ~ 
Vredereohter als reohter van politic lcen
nis nemend van deze overtredingen. - De 
vrederechter aan wie de wet bevoegdheid 
toekent om de overtredingen van de wet
ten en verordeningen betreffende de open
bare diensten van gemeen vervoer te 
laude te beoordelen neemt kennis van 
deze overtreclingen in hoedanigheid van 
politierechter; wanneer derhalve ·een bij
gevoegd vredegerecht is opgericht geweest 
waarvan de titnlaris nitslnitend met het 
waarnemen van de dienst van de politie
rechtbank is gelast, is het deze rechter 
die bevoegd is om van voormelde over
tredingen kennis te nemen. (Wetb. van 
strafv., art. 137 en 138, 6°; besluitwet van 
30 December 1946, art. 30.) 

30 lVIaart 1953. 516 

13 .. - Strafzalcen. - Politiereohter bij 
wie een ten Zaste van een belclaagde ge
Zegd geoontraventionaliseerd wanbedrijf 
regelmat-ig aanhangig gemaalct werd. -
Dagvaarding van dezelfde be7clac£gde we
gens inbrettlc op de W egoode. - Dagvaar
ding van een tweede belclaagde ·wegens 
inbrettlc op dezelfde Code. - Laatste in
brettlc een bestanddeeZ ttitmalcend van een 
wanbedr·ijf beho1·end tot de bevoegdheid 
van de oorreotionele reohtbanlc en ter 7cen
nis van die reohtbanlc niet gebraoht. -
Pol-itiereohter bevoegd bZijvend om 7cen
nis te nemen van de eerste twee rp,isd?"·ij
ven ondanlcs zij hem bZijlcen ·met een 
denle samenhan.qend te zi}n. - Wanneer 
de raadkamer, bij regelmatige aanneming 
van verzacl1tende omstandigheden een be
klaagde nit hoofde van verwondingen door 
onvoorzichtigheid naar de politierechter 
heeft verwezen en de officier van het 
openbaar minlsterie deze beklaagde bo
vendien uit hoofde van inbrenk op .de 
Wegcode heeft gedagvaard, blijft de poli
tierechter bevoegd om de beide misdrij
ven te beoordelen ondanks hem door een 
dagvaarding betekend aan een andere be
klaagde door de officieren van het open
baar ministerie een inbrenk op dezelfde 
Wegcode ter kennis werd gebracht, welke 
aan zijn bevoegdheid ontsnapt omdat zij 
een bestancldeel uitmaakt van een tot de 
bevoegdheid van de con'ectionele recht
bank behorend wanbedrijf en ondanli's 

tnssen de aan beiue beklaagden te last ge
legde misdrijven samenhang bestaan kan. 

30 Maart 1953. 528 

14. - Strafzalcen. - Rechtsmacht van 
wijzen ivaarbij vier telastleggingen aan
hangig werden gemaalct. - Bevoegdheid 
ratione loci wegens een (Zezer teZastZeggin
gen. - Tweede telastlegging samenhan
gend met de ee1·ste en met de twee Zaat
ste een enlceZ misdrijf ttitmalcend. -
Reohtsmaoht bevoegd blijvend om over de 
drie laatste teZastZeggingen te om·deZen ot
sohoon uit hoofde van de ee1·ste telastleg
ying vrijspraalc wm·d verleend. -- De uit
sprekende rechtsmacht waarbij vier te
lastleggingen aanhangig werden gemaakt 
waarvan de eerste alleen binnen zijn be
voegdheid ?"atione Zooi viel doch samen
hing met de tweede welke met de derde 
en de vierde een enkel misdrijf uitmaak
te, blijft bevoegd om kennis te nemen van 
de laatste drie telastleggingen ondanks de 
nit hoofde van de eerste verleende vrij
spraak. 

27 April 1953. 578 

15. - Stratzalcen. - .MiUta·k in ao
tieve dienst en militai1· in onbepaald ver
Zof vervolgd we.qens onvrijwilUge verwon
dinrJen en inbrettlcen op de Wegoode._ -
Misdrijven door de militair in aotieve 
dienst begaan gedurende de (lienst. -
Ve1"7cnoahtheid tttssen alle misdrijven. -
Bevoegdhei(l van het militair gereoht. -
Wanneer een mUitair in actieve dienst en 
een militair met onbepaald verlof wegens 
onvrijwillige verwondingen en inbreuken 
op de Wegcode vervolgd worden, de eer
ste de feiten gednrende de dienst ge
pleegd. hebbende -en de misdrijven ver
lm<icht zijnde, is de militaire rechtsmacht 
bevoegd 0m kennis er van te nemen. 
(Wet van 15 Juni 1899, art. 21, 22 en 23.) 

11 Mei 1953. 626 

16. - Strafzalcen. Politie1·eohter 
floor fle 1·aadlcamer in Jcennis gesteld met 
een geoontraventionaZiseMfl wanbedrijf 
van door onvoorziohtigheid aan het. 
slaohtoffe?· veroor.zaalcte verwondj,ngen. 
- F'eit flat oolc een wanbedrijf tt.itmaalct . 
van aan een ander slaohtoffe?· door on
voorziohtigheid veroomaalcte verwonflin
yen. - Ondeelba1·e m·isdl"ijven. - Onbe
voeyflheifl van de politiereohtet·. - Wan
neer, de raadkamer een beklaagde verwe
zen hebbende naar de politierechter we
gens een gecontraventionaliseerd wanbe
drijf van verwondingen door onvoorzich
tigheid aan een bepaald slachtoffer ver
oorzaakt, deze rechter vaststelt dat, in
cHen het feit bewezen was, het meteen een 
door de raadkamer niet gecontraventiona
liseerd wanbedrijf zou uitmaken van ver
wondingen door beklaagde aan een ander 
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slachtoffer veroorzaakt door onvoorzich
tigheid, ontsnapt de kennis van beide mis

{}rijven a an de politierechter, wegens on
deelbaarheid. 

18 Mei 1953. 636 

17. - Stratzaken. - Een en Teele be
schiklcing van de raadkamm· twee be
klaagden .verw·ijzend naar de poUtierech
ter. - Misdrijven begaan naar aanlei
ding van eenzelfde verlceersongeval. -
Politierechter die geen kennis mag nemen 
van het ten laste 'van de eerste be7claagde 
gelegde m.isdrijf. - 'l'en laste van de 
tweede beklaagde ,Qele.Qd misdrijf tot de 
bevoegdheid van de politierechter beho
·rend. - Verlmochtheid ertu.ssen impliciet 
dam· de raadlcnm.er· vnstgesteld. ~ Poli
tierechter onbevoegd voor het geheel. -
Wanneer de raadkamer een beklaagde 
naar de politierechter verwezen heeft we
gens een misdrijf waarvan de politierech
ter geen kennis mag nemen, en wanneer 
zij, bij zelfde beschikking, een tweede 
beklaagde naar dezelfde rechter verwe
zen heeft, wegens een naar aanleiding van 
hetzelfde verkeersongeval gepleegd niis
drijf, en aldus impliciet het bestaan vast
stelt van een verband van verknochtheid 
tussen de ten laste van de twee beklaag
den gelegde misdrijven is de politierech
ter onbevoegd om zowel van het eerste als 
van het tweede misdri,if kennis te nemen. 

18 Mei 1953. 636 

IS. - Stratzaken. - Misd·rijf nan het 
oevoegd rechtspreTcend rechtscollege. pn
derworpen. - Beslissing over de g1·ond 
rZoch vntbnar voor hager beroep. - Sa
menhangend misdrijf aan een ander rech
ter onderwo1·pen gedurende de nnnleg in 
hogm· beroep. - Verlcnochtheid die geen 
1titbreiding vnn bevoegdheid knn mede
brenyen. - De verknochtheid tussen twee 
misdrijven kan geen uitbreiding van be
voegdheid rechtvaardigen, wanneer de 
tweede ·vervolging slechts aan het recht
sprekend rechtscollege onderworpen 
wordt nadat de rechter, die bevoegd is 
om van. de eerste kennis te nemen, reeds 
over de grond van deze laatste uitspraak 
gedaan heeft, al was zijn · beslissing in 
eerste aanleg gewezen. 

15 Juni 1953. 706 

HOOFDSTUK III. 

IN HANDELSZAKEN. 

19. - H·andelszalcen. ~ Betwistinrwn 
bet;·ejjende de ve1Tichf'inyen vnn zeevaart
·verzelceriny doo1· de onclernem.ingen van 

. onderlinye verze7ceriny. - Bevoegdheid 
van het handelsgerecht. - Het handels
gerecht neemt kennis .van alle betwistin
gen betreffende de door de ondernemingen 

van onderlinge verzekeringen gedane ver
richtingen van zeevaartverzekering. (Wet 
van 15 December 1872, art. 3; , wet van 
11 Juni 1874, art. 2 en 3.) 

16 April 1953. 551 

BEWIJS. 

I. - Bur,qerlijlce zalcen. - Bekentenis. 
- Belcenne;· bewerend dat zijn 1Jelcentenis 
het yevoly is van een veryissing of dat 
zij hem. door 1Jedroy we1·d afgedwongen. 
- Afwijzing deze1· bewering. - Afwij
zing op ve;·moedens gegrond. ~ Rechter 
dusdoende het bew·ijs doo1· ve;·moedens 
niet in de plaats stellend van het bewijs 
door be7centenis. - De rechter die op 
groncl van vermoedens cle bewering af
wijst van de bekentenis al~dat zijn beken
tenis het gevolg ener vergissing of hem 
door bedrog afgedwongen is geweest, stelt 
zo, wat lletreft het bekend feit een bewijs 
door vermoedens niet in de plaats van een 
hewijs bij bekentenis. 

18 September 1952. 1 

2. - Aan de a7cten versch~tldigd geloof. 
- Btwyerlijke zalcen. - ATcte door een 
latere alcte vernietigd. - Vonnis · dat het 
aan de ee;·ste akte verschuldigd geloot 
niet heett kunnen schenden. - Vermits 
geen geloof meer · verschuldigd is aan een 
akte die op geldige wijze door een latere 
akte werd vernietigd, kan het · aan het 
eerste dezer akten verschuldigd geloof 
niet door een vonnis worden geschonden. 

25 September 1952. 12 

3. - Strafza.Tcen. - Belclaagde een om·
zaak van rechtvaardiginy im·oepend. -
Vonnis vaststellend dat geen element toe
laat aan deze bewering yeloof te hechten. 
- Vonnis dat geen bewijsvoering aan be
klaagde oplegt doch het yebrek aan ge
grondheid dezer bewering vaststelt. -
Geen bewijsvoering van het bestaan van 
ene door de beklaagde ingeroepen oorzaak 
van rechtvaardiging wordt aan de be
klaagde opgelegd door llet vonnis dat- wei
gert deze oorzaak van rechtvaardiging in 
aanmerking te nemen omdat geen enkel 
element toelaat aan de bewering van de 
beklaagde geloof te hechten. · 

29 September 1952. 20 

4. - Aan de akten vm·sc7mldigd geloof. 
- Burgerlijke zalcen. - Oonclusies. -

Inte1·pretatie door de rechter. - Verenig
baa?· m.et de terrnen van de conclusies. -
Geen schenrTiiny van het aan de akten ver
sclmldirJd geloof. - Schendt het aan de 
conclusies verschuldigd geloof niet, het 
vonnis dat van die conclusies een inter
pretatie geeft die met de bewoordingen 
ervan verenigbaar is. 

16 October 1952. 63 
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5. - B'ttrgerlijke zalc'en. - Ve1·zoe1c om 
deslc,undigenonderzoek. - Vonnis dat uit 
bestandielen afleidt flat het feU, over het 
bestaan waarvan een deskttncligenoncler
zoelc wonlt ,gevraagd, bewezen is. - Be
slissing waar,uit volut dat het deslcttndi
uenonderzoelc overbodig is. - Door uit 
elementen, welke het opsomt, af te leiden 
dat het feit over het bestaan waarvan 
een partij een deskundigenonderzoek 
vraagt vaststaat, beslist de rechter stil
zwijgend, doch ondubbelzinnig, dat de 
aanstelling van deskundigen overbodig is. 

16 October 1952. 63 

6. - Aan de alcten versohttldigcl gelooj. 
- Strajzalcen. - Eerste vonnis dat zioh 
ertoe beperlct een venlaohte te maohtigen 
zijn verded,iging vom· te aragen tegen een 
qttalifioatie clie van cleze van cle dagvaar
ding versohilt. -'- Tweede vonnis dat ver
lclaart dat het eerste vonnis daa1·door be
slist heejt dat de reohter ter zalce toepas
si?ig van de voor clie qttalijioarie gelclencle 
wetsbepaling mooht malcen. - Sohencl,ing 
van het aan het ee1·ste vonnis versohttl
rl'igd geloof. - Schendt het geloof dat 
verschuldigd is aan het vonnis, hetwelk 
zich ertoe beperkt een verdachte te mach
tigen zijn verdediging voor te dragen te
gen een qualificatie die van deze van de 
dagvaarding verschilt, de latere beslis
sing die verklaart dat het eerste vomiis 
beslist heeft dat de rechter ter zake toe
passing van de voor die qualificatie gel
dende wetsbepaling mocht maken. 

20 October 1952. 73 

7. - A an de alcten versohttlcligd gelooj. 
- Btw,qerlijlce zalcen. - Intenn·etaUe van 
een ewploot van reohtsingang door de 
1·eohter over de g1·oncl. - Gemotiveerde 
interpretatie clie met de termen van het 
ewploot verenigbaar is. - Sou,vereine in
terpretatie. - Is souverein, de door de 
rechter over de grond aan een exploot van 
rechtsingang gegeven interpretatie, wan
neer deze met reclenen omkleed is en met 
de termen van het exploot verenigbaar is. 

23 October ~952. 83 

8. - Stmjzalcen. - Belclaagde clie het 
bestaan van een bestanddeel van het mis
clr,ijf betwist. - Vonn,is flat vaststelt niet 
alleen dat de belclaagde in gebrelce blijjt 
en,ig be,wijs te brengen dooh bovendien 
dat het tegenbew,ijs werd ingebraoht. -
Wettelijlce veroonleling. - Wanneer de 
beklaagde tot staving van zijn betwisting 
over het bestaan van een bestanddeel van 
het misdrijf een feit heeft ingeroepen, 
miskent het vonnis de regelen van de be
wijslast niet door vast te stellen niet ai
leen dat de beklangde het aangevoerd feit 
niet bewijst, doch bovendien dat het te
genbewijs werd gebracht. 

10 November 1952. 131 

9. - Aan de alcten versohttldigd ge'looj. 
- Stmjzalcen. - Middel dat de door de 
reohter aan de oonolnsies gegeven inter
pretatie oritiseert. - Antwo<wd dat ge
past is zelfs ind,ien de oonolttsies overeen
lwmstig het middel moeten worclen ge'in
terpreteercl. - Jl!icldel van belang ont
lJloot. - Is van belang ontbloot, het mi,d
rlel afgeleicl hieruit clat de rechter ,de ccin
clusies verkeercl geinterpreteerd heeft 
wanneer het vonnis een gepast antwoorcl 
op de conclusies inhoudt, zelfs in de on
derstelling dat deze overeenkomstig het 
middel rnoeten worden geinterpreteerd. 

17 November 1952. 150 

10. - Aan (le alcten ve,rsohnldigd ge
looj. - B,m·ged,ijlce zalcen. - Oorspron
J,;eli,ilce (tanlegger die de verweenler alleen 
heejt gedagvaarcl. - Ve1·weerde1· die een 
andere parf'ij tot t,ussenlcomst en tot vr,ij
'Wa1·ing heejt opgeTOepen. - Geen oonolu
sies noah ve1·haal vanwege de oorspron
l.,elijlce aanlegger tegen de tot vrijwaring 
opger·oepene. - Reohter die laatstgemelde 
jegens cle aanlegge1· in de hoojdeis veroor
(leelt. - Sohending van het aan de dag
vaarding, nnn cle alcte vnn hager beroep 
en ann de oonol'ttsies versahttlcUgd gelooj. 
- Schendt het geloof dat aan de dagvaar
ding, aan de akte van hoger beroep en 
aan de conclusies is verschuldigd, de rech
ter in, hoger beroep die, wanneer de oor
spronkelijke aanlegger de verweerder ai
leen heeft gedagvaard en niet heeft ge
conclucleerd noch verhaal heeft ingesteld 
tegen de door de verweerder tot tussen
komst en tot vrijwaring opgeroepen paJ"
tij, deze laatste partij jegens de aanleg
ger in de hoofdeis veroorcleelt. 

11 Decembei· 1952. 216 

11. - BttrgerUjlce znken. - Getuige 
die lcnn gewrnnlct worden. - Getu,ige die 
omtrent cle met het gecling in betrelclcing 
stnnnde jeUen een getu,igsohrijt heejt af
qeleve1·d. - Betelcenis van het woord 
~c getuigsohr,ijt ll. - .Artikel 283 vari het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
volgens hetwelk de getuige die omtrent de 
met het geding in betrekking staande 
feiten een getuigschrift' heeft afgeleverd 
kan gewraakt worden, bedoelt door het 
woord cc getuigschrift ll het attest '.clat, 
Jmiten het vervullen van een verplichting 
voortvloeiend nit de wet .of nit het door 
de afieveraar uitgeoefend beroep, of bui. 
ten het nakomen van een rechterlijk be
vel, aan een partij gegeven wordt en van 
zulke aard is dat de afieveraar daardoor 
vooraleer zelfs verzocht te worden in 
rechte getuigenis af te leggen zijn woord 
zou hebben verpand. 

12 December 1952. 223 

12. - Sohenlcing met nietigheid lJehept 
k1·nohtens nrtilcel 909 van het Btwgerli{k 
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Wetboelc. - Vermomd. onder de vorm 
ener m;e·reenlcomst onde1· bezwarende ti
tel. - Bewijs der verdichting door de 
m·fgenaam van de schenlcer. - Kan door 
alle rechtsmiddelen wo1·den geleverd. -
Kan door de erfgenaam van de schenker 
door alle rechtsmiddelen het bewijs wor
den geleverd flat een akte waarin deze 
onder de vorm ener overeenkomst onder 
bezwarende titel heeft toegestemd, een 
vermomde schenking is, welke met nie-

. tigheid behept is krachtens de artike
len 909 en 911 van het Burgerlijk Wet
hoek. 

5 J anuari 1953. 256 

13. - Schending van het (W1L de a,kten. 
ve1·sohuldigd geloof. - Schend·ing va-n het 
a,a,n de dagva,arding en a,a,n de oonclttsies 
ve1·schuldigd geloof. - G·rief zonde1· wet
telijlce rechtvaa1·diging in a,rt-ilcelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboelc. -
Geen wettelijke grondslag wordt ·door de 
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek verschaft aan de grief waarbij 
aan de rechter wordt verweten aan de 
dagvaarding en aan de conclusies een 
draagwijdte te hebben gegeven welke zij 
niet hebben en derhalve het geloof dat er 
aan verschulcligd is te hebben geschon
den. 

15 Januari 1953. 296 

14. - Strafzalcen. - Oo1·za,a,T!; va-n ver
schoning door de vet·da,chte ingeroepen. -
Beslissing va,ststellenil da,t aan de bewe
ring van de belcla,agde om het even welk 
element va,n geloojba,a1·heid ontbreelct. -
Beslissing wellc geen bewijs aan de be
lclaa,gde oplegt. - Het bewijs van een 
door de verdachte ingeroepen grond van 
verschoning wordt aan de verdachte niet 
opgelegd door de beslissing die weigert 
de bewering van de verdachte in .acht te 
nemen omdat zij aan om het even welk 
element van geloofbaarheid ontbreekt. 

19 Januari 1953. 327 

1:5. - Aan de Mcten versch·uldigd ge
loof. - Burgerlijlce zMcen. - V1·oeger ge
wezen arrest. - Interpretatie door de 
1·echter ove1· de ,qmnd. - Ve1·en·igbaar 
met de bewoordingen van het a1·rest. -
Geen schend·ing van het aan de alcten ver
schnldi.qd u·ezoof. - Schendt het aan een 
vroeger gewezen arrest verschuldigd ge
loof niet, het arrest dat er van een inter
pretatie geeft die met zijn bewoordingen 
verenigbaar is. 

22 Januari 1953. 331 

16. '--- Aan de alvten verschttTdigd ge
loof. - Btwge1·lijlce zaken. - Verlclaring 
ener bepaling van het lastenlcohier ene1· 
openbare verlcoping va,n onroerende goe
lleren. - Gemotivee1·de en met de be
woordingen van de bepaling verenigbare 
verlclaring. - Geen schending van het 1 

ctan 1le alcten verschttld·igd geloof. 
Schendt . het aan de akten verschuldigd 
geloof met de rechter's verklaring van 
ene bepaling van het lastenkohier ener· 
openbare verkoping van onroerende goe
deren, wanneer deze gemotiveerde ver
ldaring met de bewoordingen der bepa
ling verenigbaar is. 

5 Februari 1953. 384 ' 

17. - Strafzalcen. - Be lasting op 
openbare ve1·toningen en vermalcelijlche
den. - P-roces-verbaal·opgesteld do01· een 
beed·igde ambtenaar van het beheer der· 
belast-ingen. - Bewijslcmcht. - In zaken · 
van belastingen op openbare. vertoningen 
en vermakelijkheden wordt door geen en
kele wetsbepaling aan de processen-ver
baal der inbreuken opgesteld door een 
ambtenaar van het beheer der belastfn
gen kracht van bewijs tot tegenbewijs • 
van de er in vermelde feiten toegekend. 

23 Maart 1953. 502 

18. - Strafzalcen. - BtwgerUflce vor-. 
de·r·ing. - Belclaagrle een g-rona van recht
vaarrl·iging im·oepenrl. - Ve1·eiste voor-. 
waa1·den oprlat rle rechtm· zijn beslissing· 
er OJJ moge stetmen. - Wanneer een 
grond van rechtvaadiging door de be
klaagde wordt ingeroepen, mag de rechter · 
een beslissing van vrijspraak of van on
bevoegdheid om van de vordering van de 
burgerlijke partij kennis te nemen slechts: 
op dit verweer steunen, indien de be
klaagde zijn stelling met gegevens staaft · 
welke van aard zijn deze geloofwaardig 
te maken en het bewijs van de onjuist
heicl ervan noch door het openbaar minis
terie noch door de burgerlijke partij ge
leverd wordt. 

30 Maart 1953. 520· 

19. - Stmfzalcen. Inl-ichtingsblarl 
en ttittrelcsel van het stmjregiste1·. - Le
ve1·en op zioh zelf het bewijs niet van de· 
er in vermelde veroonleUngen. - De in
lichtingsblaclen en de uittreksels uit het 
strafregister leveren op zich zelf het be
wijs niet van de er in vermelde veroor1 
clelingen. 

20 April 1953. 558 

20. - Strafzalcen. - Geval waarin 
geen bi;izondere bewijsvoering aoo1· de wet 
wordt ogpelegrl. - GewichUge, nau,wlceu.-
1'·ige en overeenstemmende vermoedens. -
B'inrlenrle beoo1·deling aoo1· ae rechter 
over de .oronrl. - Behoudens de gevallen 
waarin de wet er anders over beschikt, 
oordeelt de rechter over de grond souve
rein of de voorgeclragen elementen ge
wichtige nauwkeurige en overeenstem
mende vermoedens uitmaken waaruit het 
bewijs van het bestaan van het misdrijf' 
en van de schulcligheid van de beklaagde 
kan worden afgeleid. 

20 April 1953. 563: 

F 
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' 21. Aan de alcten versohuldigd ge
loof. - Inleidende dagvaarding en oonolu

.sies. - Interpretatie door de reohter over 
de grand. -Met de bewoordingen van de 
dagvaarding en van de oonolusies verenig
{Jare mtm·pretat-ie. - Geen sohending van 
het aan de ale ten versoh~tldigd · geloof. -
Schendt het geloof niet dat aan het ex
plqot van rechtsingang en aan de conclu
s~es is verschuldigd het vonnis dat van 
deze akten ene interpretatie geeft die met 
hunne bewoordingen verenigbaar is. 

23 April 1953. · 572 

22. - Strafgereoht. - Belclaagde (lie 
een j~t·/"i(lisoh feit inroept dnt v66r het 
misdrijf bestond. - Bewijs van d'it feit. 
- Bewijs niet a·an de r·egelen van het 
b~trgerlijlc recht onderworpen. - Beslis
sende eed niet a.annemelijlc. - Het straf
gerecht is niet gebonden door de bewijs
regelen van het burgerlijk recht, wanneer 
beklaagde, tot verweer, een v66r het mis
drijf bestaand juridisch feit inroept, het
welk het recht waarop de benadeelde 
partij steunt niet in betwisting stelt; be
klaagde kan clerhalve niet toegelaten 
worden tot bewijs van dergelijk feit cle 
beslissencle eed aan de burgerlijke partij 
op te dragen. (Wet van 17 April 1878, ar
tikel 16.) 

4 lVIei 1953. 603 

23. - Strafzalcen. - Belcentenis van 
een derde. - Verlclar·ing zonder eed afge
legd. - Kan een bewijs van de valsheid 
van een ten laste van belclaagde gelegd 
feit ~titmalcen. - In strafzaken, wanneer 
de wet geen bijzondere wijze van bew:ijs
voering heeft ingevoerd, mag de rechter 
het bewijs van de valsheid van een ten 
laste van' beklaagcle gelegd feit afieiden 
uit de bekentenis van een derde en uit 
de verklaringen welke zonder eed tijclens 
een door het openbaar ministerie gedaan 
vooronderzoek werden afgelegd. 

18 lVlei 1953. 635 

24. - BH.rgerlijlce zalcen. - Overeen
Jcomst. - Intertwetatie. - Ve·reni,qbaar 
met de bewoor·dingen van de overeen
Jcomst. - Geen sohending van het aan de 
alcten ver·soh~tldig(l geloof. - Schendt het 
aan een overeenkomst verschuldigc1 ge
loof niet het arrest dat er een interpreta
tie van geeft clie met hare bewoordingen 
ve1;enigbaar is. (Burgerlijk Wetboek, ar
tikelen 1319 en 1322.) 

·22. lVIei 1953. 649 

2.5. - B~tr·gerl-ijlce zalcen. - Over.een
Jcomst. - Inter-pretatie. - Verenigbaar 
met de. bewoordingen van de overeen
Jcomst. - Geen sohenrling van het aan ae 
alcten ver-soh~tlrlig(l geloof. - Schendt het 
aan een overeenkomst verschuldigd geloof 
niet het arrest dat er een interpretatie 
van geeft die met hare termen verenig-

baar is. (Burgerlijk Wetboek, art. 1319 en 
1322.) 

22 lVIei 1953. 650 

26. - Bewijslc·raoht van de alcten. -
Bnr-gerlijlce zalcen. ---'- Gereohtelijlc des
Jcundig verslag. - Mater-iele · vaststellin
,qen. - Advies. - Bewijslcmoht. 
Schendt de bewijskracht van een gerechc 
telijk c1eskunc1ig verslag niet, de rechter 
d~e, zonder de mater1ele vaststelllngen 
van de deskundige te miskennen, van de- · 
zes advies afwijkt. 

11 Juni 1953. 692 

27. - Eis tot vergoeding van de uit 
een onr-echtmatige daad voor-tspntitende 
sohade. - Bewijs van het bestaan en van 
(le ~titgestrelctheid van de sohade. - Be
wijs rlat op aanlegger ntst. - De partij 
die in rechte vergoeding' vordert van de 
door een ongeoorloofde daad veroorzaakte 
schade moet het bestaan en de uitge
strektheid van deze schade bewijzen. 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1315 en 1382.) 

12 Juni 1953. 698 

28. - Bewiislcmoht van de alcten. -
Bw·ger-lijlce zaken. - Inleidenrl exploot. 
- Inter·pretatie door de r·eohter- over de 
gr-ond.- Interpr-etatie met de ter·men van 
het exploot ver-enigbaar-. - Geen sohen
(ling van de bew-iislcraoht van rle alcten. 
- Schendt de bevvijskracht niet van het 
inleidend exploot, het vonnis dat van 
deze akte een interpretatie geeft, die met 
cle termen ervan verenigbaar is. 

20 Juni 1953. 721 

.29. - Bewijslcr-aoht van de alcten. -
Bur-gerlijlce zalcen. - Huumver-eenlcomst 
betreffende een onr-oerend goed. - Huur
der- die er·in er·Jcent het goed in goede 
staat te hebben ontvangen wat (le hurw
herstelUng~n betr·eft.- Vonnis dat beslist 
dat deze er·Jcenning zich niet tot andere 
her·stellingen dan de hrw.rherstellingen 
~/.itstrelct. - Geen sohending van rle be-
1./J'ijsJcr·aoht V(tn de h~turover-eenlcomst. -
Schendt de bewijskracht niet van een 
lnmrovereenkomst, waarin de lnmnler 
erkent het verhuurde goed jn goede staat 
ontvangen te hebben wat al de huurher
stellingen betreft, het vonnis dat deze er
kenning interpreteert als zich niet uit
strekkencle tot andere herstellingen dan 
de huurherstellingen, 't is te zeggen tot 
herstellingen clie wettelijk, behoudens 
strijdig heeling, op de eigenaar rusten. 

26 Juni 1953. · 749 

30. - Aan de alcten ver-sohnl(Jigd ge
loof. - Btwgerlijlce zalcen. - Exploot van 
r·echtsingang. - Inter-pretaUe door de 
r-echter over· de grand. -Met de bewoor
rlingen van het exploot verenigbar·e inter-
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pretatie. - Geen schending van het aan 
de alcten vet·schttldigd geloof. - Schendt 
nh~t het aan het exploot van rechtsingang 
verschuldigd geloof, de beslissing die, zon
der enige wijziging te brengen aan de · 
aard en het voorwerp van de eis zoals 
deze werd uiteengezet, van deze akte een 
interpretatie geeft die niet hare bewoor
dingen verenigbaar is. 

2 Juli 1953. 757 

31. - Aan de akten verschuldigd ge
loof. - Stt·atzalcen. - Interpretatie door 
de rechter over de grand. - Intet·pretatie 
met de bewoordingen vqn de conclusies 
verenigbaar. - Schending van het aan de 
alcten verschuldigd geloof. - Schendt het 
aan de akten verschuldigd geloof, de be
slissing die van de conclusies een met him 
bewoordingen onverenigbare interpretatie 
geeft. (Burgerlijk Wetboek, art. 1319, 
1320 en 1322.) 

7 September 1953. 820 

BEZIT. 
Roerende zaalc. - Voot·waarden van 

het bezit. - Niet bepaald bij artilce
len 711 en 712 van het Bw·get·lijlc \Vet
boelc. - Artikels 711 en 712 van het Bur
gerlijk Wetboek betreffen de wijzen van 
verkrijging en overdracht van de eigen
dom van goederen doch niet de voor
waarden waarom men beweren kan eige
naar te zijn van een roerende zaak. 

28 Mei 1953. 660 

BINDENDE BEOOR.DELING 
DOOR. DE R.ECHTER. OVER 
DE GR.OND. 

1. - Strat in verhouding met de 
zwa.at"te van· het misdt·ijf. - Bindende 
beoordeling binnen de bij de wet vastge
stelde perlcen. - Binnen de bij de wet 
vastgestelde perken, bepaalt de rechter 
over de grond souverein de straf welke in 
verhouding is met de zwaarte van het 
misdrijf. 

27 October 1952. 92 

2. - Stratzalcen. - Gepastheid van 
aanvullende onderzoelcsmaatregelen. 
Gelet op de reeds ingewohnen bewijsele
menten, beoordeelt de rechter over de 
grond souverein in feite de gepastheid 
van aanvullende onderzoeksmaatregelen. 

27 October 1952. 96 

3. - Strafzalcen. - Verhoor van gettti
gen in hager beroep. - Sottvereine beoor
deling. - In strafzaken beoordeelt de 
rechter in hoger beroep souverein in feite 

of het verhoor van getuigen tot de ver
openbaring van de waarheid dienstig is. 

10 November 1952. 131 

4. - Stratzalcen. - Alcte van hager be
roep. - Interpretatie. - Grenzen. - De 
feitelijke interpretatie, die de rechter
over de grond aan een akte van hoger be
roep geeft, is souverein wanneer zij met . 
de termen van die akte verenigbaar is. 

8 December 1952. 211 

5. - Burgerlijlce zalcen. - Oot·zalce
lijlc verband tttssen een tout en een 
schade. - l!'eitelijlce beoordeling. - Sott
ve·reine beoordeling. - Is souverein, de 
feitelijke beoordeling door de rechter 
over de grond van het bestaan van een 
oorzakelijk verband tussen een font en 
een schade. 

12 December 1952. 226 

6. - Misdadige deelneming. - De 
rechter over de grond beoordeelt souve
rein in feite of de verdachte in de bij ar
tikel 66 van het Strafwetboek bepaalde 
voorwaaruen aan de uitvoering van een 
misdrijf deelgenomen heeft. 

15 December 1952. 228 

7. - Strafzalcen. - Bewijselementen. 
- Getuigenissen. - Behoudens bijzondere 
wettelijke bepaling, beoordeelt de rechter
o.''er ue grond souverein de waarde van 
de hem onderworpen hewijselementen en, 
onder meer, deze van de getuigenissen. 

22 December 1952. 252 

8. - Verlceet·. - Linlcsaf inhalen. -
Verboden in de om~tandigheden waar ge
vaat· t!an ongeval bestaat. - Bindende be
oot·delin,q. - De omstandigheden waar 
enig gevaar voor ongeval bestaat waarin 
het inhalen verboden wordt, worden aan 
de souvereine beoordeling van de rechte1· 
·over de grond overgelaten. 

19 Januari 1953. 317 

9. - Inbrettlc op at·tilcel 2 van de wet 
van 29 Attgttstns 1919 op het regiem van 
de alcohol. - Misdrijven weUce door een
zelfde feit oj door ondet·scheiden feiten 
worden ttitgemaalct. - Sottvereine beoor
deling door de t·echter ovet· de gt·ond. -
De rechter over de gtond beoordeelt sou
verein in feite of een inbreuk op artikel 2 
van de wet van 29 Augustus 1919 op het 
regiem van de alcohol ·en een inbreuk op 
artikel 12 van ue wet van 12 December 
1.912 door eenzelfde of door onderscheiden 
feiten worden uitgemaakt. 

26 Januari 1953. 345 

10. - Inlcomstenbelastingen. - Reclar 
matie. - Tenni.in. - Is het bezwaar
schrift b-innen, de door de wet bepaalde 
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termijn tm· bestemming gekomen. ~ Sott
vereine beoonleUng. - Door de rechter 
·over· de grand wordt souverein beoordeeld 
<Jf de door de. belastingplichtige tegen het 
bedrag van zijn aanslag ingediende recla
matie werkelijk binnen de door de wet 
bepaalde termijn is terechtgekomen. (Sa
mengeordende wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 61, par. 3.) -

27 ;r imuari 1953. 360 

11. - St·mtzaken. - Dowt,neu en ac
djnzen. - Aanwezen vrm een afgevaa~·
(ligde van het gerneentest·u.ur in het pro
ces-verbaal vrm htt,is.zoeking niet vastue
steld. - Vervolgende tJartij het hot van 
beroep vet·zoekende flaa·rover getuigen te 
onflc?'horen. - Ar1·est rlit verzoelG afwij
zend. - BesUssing gegrond op feUeUjlre 
beschotttvingen. - Sonvereine beoorde
ling. - De rechter over de grond beslist 
souverein dat wegens de oprechtheid en 
de juistheid van een door de ambtenaren 
van het bestuur van douanen opgesteld 
proces-verbaal van huiszoeking er geen 
aanleiding be'staat om aan dit bestuur, 
vervolgende partij, toe te laten bewijs 
te leveren van de in het proces-verbaal 
niet vastgestelde aanwezigheid bij de 
huiszoeking van een afgevaardigde van 
het gemeentebestuur. 

2 Februari 1953. 374 

12~ - Beslissing flat een dwaUng om
trent het recht niet onoverkomelijlc was. 
- Afwezigheifl van oonolusies. - Bin
flenfle beoo·rfleling. - Bij afwezigheid van 
conclusies beslist de rechter over de grond 
souverein dat een dwaling omtrent het 
recht voor de beklaagde niet onoverko
melijk is geweest. 

2 l\1 a art 1953. 451 

13. ·- M-ilit-ie. - Dienstpliohtiue in ha
ger beroep overrnaoht inroepenfl orn de 
afwezighe·irl van voor eoht verlclaring vftn 
zijn hanrltekening op rle beroepsalcte te 
reohtvaarrligen. - Beslissing van de hi.Jge 
rnilitiemftrl waa1·bij het hager beroep af
gewezen we1·fl. - Binflende beoorfleling. 
- Door het hoger beroep van cle dienst
plichtige te verwerpen omdat de door 
hem op de akte van beroep aangebrachte 
handtekening niet overeenkomstig cle be
palingen van artikel 33, paragraaf 1, 3°, 
van de wet van 15 Juni 1951 voor echt 
was verklaard, beschouwt de hoge mili
tieraad noodzakelijk als onbestaande de 
door de beroeper ingeroepen overmacht 
om de afwezigheid van voor echt verkla
ring te rechtvaardigen. 

23 Maart 1953. 493 

14. - Strn[zalce-n. - Bewijsmiflrlelen. 
--:- Getu·igen·issen. - Behoudens bijzon
dere wetsbepaling, beoordeelt de rechter 
over de grond souverein de waarde der 

bewijselementen en onder meer der getui
genissen die hem onderworpen worden. 

23 Maart 1953. 502 

1-5. - Stm[zalcen. - Be-wijselernenten. 
- Get·nigeni.~sen. - Behoudens bijzon-
dere wetsbepaling, beoordeelt de rechter 
over de grond souverein de bewijselemeJ,l
ten en namelijk de getuigenissen die hem 
worden overgelegd. 

23 Maart 1953. 503 

16. - B·m·gerl-ijlce zalcen. - Verdioh
ting van een alcte. - Binrlende beoo~·de
ling floor de reohter over fle grond. -
De rechter over de grond oordeelt souve
rein in feite of een akte al dan niet een 
verdichte akte is. 

26 Maart 1953. 513 

17. - Stratzalcen. - Bewijselernenten. 
- Bekentenis. - Draa,r;wijdte en be
trou.tvbaarhe·id. - Bindende beoorfleling. 
- Behoudens bijzondere wetsbepaling, 
beoordeelt de rechter over de grond sou
verein de waarde van de hem onderwor
pen bewijselementen en namelijk de 
rlraagwijdte en de betrouwbaarheid ener 
bekentenis. 

l3 April 1953. 540 

18. - Stra[zalcen. - Gepastheid van 
aanv·nllenrle onderzoeksverrichtingen. -
De strafrechter beoordeelt souverein in 
feite ten aanzien van de reeds ingewon
nen bewijselementen de gepastheid van 
a an vullende onderzoeksverrichtingen, 

13 April 1953. 540 

19. - Stratzalcen. - Bewijselernenten. 
-

1Behoudens bij.zonclere wetsbepaling, 
beoordeelt de rechter over de grond sou
verein de waarde der hem voorgestelde 
bewijselementen. 

13 April 1953. 544 

20. - Bn·rgerlijlce zalcen. - Overeen
lcornst. - Interpretatie rnet de. bewoor
fl-ingen ve1·enigbaar; - Sonvereine inter
pretatie. - De interpretatie door de rech
ter over de grond van de aard ener over
eenkomst is souverein wanneer zij met de 
bewoordingen der overeenkomst verenig
baar is. 

16 April 1953. 547 

.21. - Stm.[zalcen. - Btwgedijke vo?·
rle-r·in.r;. - N·iet-bestaan. van fle beweeTde 
schafle. - Is souverein de beoordeling in 
feite, door de rechter over de grond, van 
het niet-bestaan van de door de burger
lijke partij beweerde schade. 

1 J uni 1953. 667 

22. - Strft[zalcen.- Bewijselernenten. 
- Behoudens bijzondere wetsbepaling, be-
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oord~::!elt het strafgerecht souverein de 
waarde van de bewijselementen die aan 
dit gerecht onderworpen worden. 

22 Juni 1953. 731 

23. - StratzaJcen. Dmagwijdte en 
oprechtheid van de verlclaringen van. de 
getuigen. - Perlcen waarin hun beoor
deling dam· de 1·echter bindend is. - De 
l'echter over de grond beoordeelt souvec 
rein de draagwijdte en de oprechtheid 
van de verklaringen van de getuigen op 
voorwaarde dat de interpretatie welke hij 
er van geeft met de bewoordingen er van 
verenigbaar weze. 

6 Juli 1953. 764 

BOSSEN EN WOUDEN. 

1. - Ve1·volging op een p1"0ces-verbaal 
van boswachters bentstend. ~ De dag
vaardiny moet een atschrift van het tJro
ces-verbaal bevatten. - De dagvaarding 
moet de vermelcling, niet inhouden clat het 
atschrift vctn het proces-ve-1·baal eenslui
dend is met het o1·igineel. - - Indien, 
krachtens het artikel 133 van het Boswet
boek de dagvaarding voor de politierecht
bank afschrift moet inhouden van het 
proces-verbaal waarop de vervolging be
rust en indien dit afschrift derhalve ver
melding moet bevatten van het onder
tekenen van het origineel door de .opstel
lers van het proces-verbaal, cleze wets
bepaling niet voorschrijft dat de dagvaar
ding, bovendien de bevestiging inhoude 
dat het afschrift met het origineel van 
het proces-verbaal overeenstemt. 

5 Januari 1953. 268 

2. -Koper van omg.ehalcte bomen. -
Miscl1"ijf gepleegd cloot· een lasthebber. ~ 
Straf?'echtelijlce vemntwoo?,deUjlchei·d van 
de leaper. - Bepe1·1cing. - De koper van 
omgehakte bomen is strafrechterlijk ver
antwoordelijk voor de misdrijven gepleegd 
door de door hem aangewezen lasthebber 
tot de aankoop of binnen de r·uimte waar 
de bijlslag wordt gehoord, met deze uit
zondering nochtans dat hij de hoofdge
vangenisstraf niet oploopt. 

5 Januari 1953. _268 

3. - Stedebouw. Ontbossing, zonam· 
vooraf.qaancle machtiging. ~ Bebossing 
bij wijze van herstel van cle doo1· het m·is
drijf bm·olclcencle schacle, door de .Ministe-r 
van openbare wm·Tcen afgeeist. ~ Schade
loosstelling wellce ten laste va1i de dacle·r 
van het misdrijf dient te wo1·den witge
sprolcen. -_ Zelts wannee·r hij geen eige
naa?' van cle grana is.- Wanneer iemand 
veroordeeld wordt DID bij inbreuk op arti
kel 18 van de besluitwet van 2 December 
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1946 betreff'ende de stedebouw, -zonder: 
voorafgaande machtiging, tot ontbossing 
te zijn overgegaan op een grondgebied 
omschreven in een koninklijk besluit 
waarbij tot het opmaken van een aanlegs
plan wercl besloten, en wanneer de J\fi
nister van openbare werken herstel van 
de door het misdrijf berokkende schade 
l;tetzij de bebossing heeft gevordetd, moet 
clit herstel ten laste van de dader van het 
misdrijf worden tlitgesprok.en, zelfs wan
neer }lij geen eigenaar der te bebossen 
gronden is. (Besluitwet van 2 December 
1946, art. 27.) 

16 ]'ebruari 1953. 415 

BIUEVEN. 

1. - Man eigmtaa1· van brie·ven. -
Vrijwillige afstancl doo1· achte1·lating ·in 
cle echtelijlce woonst. - Voorlegging -voor 
het ge1·echt door de vromo. - Regelmatige 
ove1·legyiny.. - Bekomt niet op onwette
lijke wijze het bezit van brieven van haar 
echtgenoot en mag ze bijgevolg in rechte 
voorleggen, de vrouw die ze in de echte
lijke woonst gevonden heeft waar de 
man, door achterlating, er vrijwillig af
stan<i van gedaan heeft. 

28 Mei 1953. 660 

2. - Bl'ieven aan cle post toeve•rt·rottW-d. 
~ Opening door een becliende bvj cle pos
teri:jen. ~ Wetboelc van stmtrecht, .a1·ti
lcel 149. - Brieven waa1·op deze we·tsbe
paling, toepassel-ijlc ·is. - In artikel 149 
van het Wetboek van strafrecht, dat on
der meer de bediende bij de posterijen 
straft die een aan de post toevertrouwde 
brief geopend heeft, betekent de term 
<< brief >> een « gesloten brief>>, 't is te 
zeggen een geschrift waarvan de uitwen
clige vorm de wil van de afzencler duet 
blijken om het aan onbescheidenheden te 
onttrekken. 

15 Juni 1953. 703 

BURGERLIJKE OPEISINGEN. 

Ope,isi:ny in h~tu1·. - SchacleveTyoeding 
clom· de opC'isende overheicl veTschu.lcligrl 
ivegens haar erlcende veTantwooTclelijlc-
heicl voo1' cle schade of het ve1·Ues elm· 
opyeeiste voorwerpen. - Toepassiny op 
cle scharleve1'g,oecliny van artilcel 11 van 
het 1'c.Qlement op· de bw·ye'l'lijlce opeisin
yen. - Artilcelen 10 en 48 niet toepasse
li:jlc. - De bepaling van het artikel 10 
van het koninklijk besluit van 1 Februari 
1938 houdende reglement op de burger
.lijke opeisingen waarbij de toekenning der 
opeisingsvergoeclingen wordt geregeld op 
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grondslag van het door de verstrekker op 
de dag der opeising ondergaan verlies 
evenals de bepaling van het artikel 48 
aangevuld door het koninklijk besluit van 
10 October 1939 naar luid waarvan tot 
vaststelling van de toe te kennen vergoe
ding, wanneer een opeising in huur in 
een opeising in eigendom wordt omgezet, 
met de wegens huur betaalde sommen 
rekening client gehouden, zijn vreemd aan 
de bepaling ·van de schadeloosstelling 
waaraan de verantwoordelijk erkende op
eisencle overheid krachtens artikel 11 van 
het reglement gehouden is in geval van 
schade of geheel of gedeeltelijk verlies 
ondergaan tijdens bet genot van de on
roerende goederen of de roerende voor
werpen welker gebruik tijdelijk opge-
eist werd. · 

5 Februari 1953. 382 

CIVIEL ~EKWEST. 

Raadplegirng van driJe advocatern die 
sedert minstens tien jaar hun ambt uit
oefenen. - Betekenis van deze termen. ~ 
Artikel 495 van het W etboek van burger
lijke rechtspleging, door te bepaJen dat 
bij civiel rekwest een raadpleging moet 
gevoegd zijn van drie advocaten die se
dert minstens tien jaar hun ambt uitoe
fenen bij een van de rechtbanken van het 
rechtsgebied van het hof van beroep, ver
eist iliet dat de ondertekenaars van de 
raadpleging sedert · minstens tien jaar 
ingeschreven zijn op de tabel van de Orde, 
doch slechts dat zij sedert minstens tien 
jaar hun ambt uitoefenen; de jaren ge
durende dewelke zij op de lijst van de 
stagisten en deze gedurende dewelke zij 
op de tabel van de Orde ingeschreven zijn 
mogen samengevoegcl worden. 

8 Mei 1953. 615 

CONGO. 

1. ~ Voorzierning tegen een dom· een 
hot 1Jan bemep van Belgisch Oongo ge
wezen an·est. "--- BttgerUjke zalcen. - 'l'e1·
m.ijn. - De termijn om zich in verbre
king te voorzien tegen een definitief en 
op tegenspraak, in burgerlijke zaken, 
door een hof van beroep van Belgisch 
Congo gewezen arrest, beloopt tien maan
den na de dag waarop de bestreden uit
spraak werd betekend zo de voorziening 
bij een in BelgHl opgemaakt exploot be-

c 

BUIWE~LIJKE VO~DE~ING. 

Stmtzalcen. - Belclaagde overleden in 
(le loop van het geding, v66r de . 1"echts
macht van wijzen. - Btwge1·lijlce pa1·tij 
die (le e1·jgenamen van de belclaagde tot 
hervatting van het geding dagvaardt. -
Geen nieu1ve vorde1·ing. - Wanneer de 
beklaagde in de loop van het geding v66r 
de rechtsmacht van wijzen overleden is 
en wanneer 'de burgerlijke partij, die 
zicli tegen de beklaagde had aangesteld, 
de. erfgename van de beklaagde tot her
vatting van het geding dagvaardt, stelt 
de burgerlijke partij geen nieuwe vorde
ring in, doch vervolgt zij de tegen de 
beklaagde ingestelde vordering. (Wet van 
17 April 1878, art. 20; Wetb. van burg. 
rechsvordering, art. 345.) 

10 November 1952. 131 

tekend werd. (Wet van 25 Februari 1925, 
art. 27.) 

12 December 1952. 225 

2. - Inlcomstenbelast1Jngen. - Dem·eet 
van 12 Augttstus 1937 gewijzigd doo1· het 
dem·eet van 7 Jttli 1948. - Decreet toe
passelijlc vom·· het vaststellen dm· aan
slagen op .de uitslag,en · aangewezen door 
de van ·at 31 Decembm· 1947 afgesloten 
balansen ·der. Oongolese vennootschappen. 
- De bepalingen van het decreet van 
12 Augustus 1937 gewijzigd door het de
creet van 7 Juli 1948 aangaande de in
richting cler inkomstenbelastingen in de 
Kolonie zijn toepasselijk voor het vast
stellen der aanslagen betreffende de uit
slagen aangewezen door de van af 31 De
cember 1947 afgesloten balansen der Con
golese vennootschappen. (Wetgevende or
donnantie van 17 Juli 1948, art. 1.) 

6 J anuari 1953. 276 

3. - Maat1·egel dat· de Koning voo1· 
Belgisch Oongo nemen mag. - Alcte niet 
als dem·eet betiteld. - Omstandigheid 
wellce alleen zondm· uitwerlcing is op de 
wettigheid van. de genomen maatr,egel. -
De omstandigheid dat een maati'egel die 
de Koning, bij wijze van decreet, voor 
Belgisch .Congo nemen mag, voortvloeit 
nit een akte die niet als decreet wordt 
betitelcl is zonder uitwerking op de wet
tigheid van de genomen maatregel ·wan
neer die akte al· de kenmerken van een 
decreet verenigt. · 

16 Februari 1953. 410 
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DAGVAARDING. 

Dagvaat·ding. - Stmfzaken. - Af
schrift der dagV(tarding. - Materiiile ver
gissing. - Vergissing waardoor de belan
gen van de gedaa,qde niet worden bena
deeld. - Zander invloed op de geldigheid 
det· dagvaarding. - Is zonder invloed op 
de geldigheid ener dagvaarding om voor 
de rechtbank van enkele politie te ver
schijnen, de in het afschrift der dagvaar
tling begane materHlle vergissing, wan
neer niet bewezen wordt dat door deze 
vergissing nadeel aan de belangen van de 
gedaagde werd berokkend. (Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, art. 173.) 

5 Januari 1953. 268 

DEURWAARDER. 

1. - Tuchtkamer voot· deurwaarders. 
- Plichtenleer met betrekking tot het 
ambt van dmcrwaarder. - Machten van 
de tuchtlcamet·.·- Indien de tuchtkamer 
voor deurwaarders zorg dragen moet tot 
het handhaven van orde en tucht on
der de deurwaarders van het arrondisse
ment, heeft zij nochtans de macht niet 
·om met bindenue kracht de regelen ·van 
de plichtenleer met betrekking op het 
deurwaardersambt vast te stellen en het 
door haar uitgebracht advies betreffende 
onderwerpen welke het deurwaarders
korps aanbelangen wordt slechts verplich
tend wanneer het ·door de rechtbank van 
eerste aanleg is bekrachtigd geweest. 
(Decreet van 30 :Maart 1808, art. 64; cle
creet van 14 Juili 1813, art. 70.) 

6 Februari 1953. 393 

2. - Tuchtvervolging. Maatregel 
door de tuchtkamer getroffen. - So~tve
reine beslissing. - Betelcenis dezer be
woordingen. - De beslissing waarbij de 
tuchtkamer op een wegens tekortkoming 
aan zijne ambtsplichten vervolgde deur
waardei· een binnen hare bevoegdheid 
vallende tuchtmaatregel ' toepast, is ene 
souvereine beslissing in deze zin dat geen 
beroep tegen deze beslissing door de wet 
wordt ingesteld. 

6 Februari 1953. 393 

DEURW AARD ERSEXPLOOT. 

Nietigheid. - S~tbstantii:ile rechtsvor
men die de openbare orde t·aken. - Arti
kel 173 van het Wetboek van b~wgerli.ilce 
rechtspleging niet van toepassinu. - Het 
artikel 173 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging gewijzigd door het ar-

D 

tikel 10 van het koninklijk besluit nr 300 
van 30 Maart 1936 is eigen aan de nietig
heden van exploten en akten van rechts
pleging die private belangen kunnen scha
den en vreemd aan de substantiele 
rechtsvormen die de openbare orde raken. 

13 April 1953. 536 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

1. - Hwiszoelcinu. - llfachtiging door 
de vredet·echter. - Aand~t·iding van het 
onroerend goed vereist. - Aanduiding 
van een enlcele van de bewoners van dit 
goed. - Geldigheid. - Ter zake van mis
drijven tegen de wetten over de douanen 
en accijnzen, moet de door de vrederech
ter verleenue machtiging tot huiszoeking 
het onroerend goed aanduiden waarin de 
huiszoeking toegestaan wordt. De om
standigheid dat de machtiging slechts de 
na-am van een van de bewoners van dat 
goeu aanduWt, brengt geen nietigheid 
mede. (Wet van 26 Augustus 1822, arti
kelen 200 en 201.) 

6 October 1952. 29 

2. - Stoffelijlce schending van een 
wettelijk voorschr·ift. - JJHsdrijf. - Op
zettelijlc bestanddeel in principe niet ver
eist. - De wetten, waarbij de misdrijven 
inzake douanen en accijnzen worden be
teugeld, bestraffen in principe de eenvou
dige stoffelijke schending van hun voor
schriften, afgezien van het opzet van de 
overtreder. 

20 October 1952. 69 

3. - Alcoho.l. - Werle van weking of 
beslag zonder aangifte. - Strafbare in
bre~tlc, afgezien van het opzet van de da
(let·. - Het misdrijf · dat ei·in bestaat, 
zonder aangifte, een werk van weking, 
beslag of gisting uit te voeren is straf
baar, afgezien van het opzet van de da
der. (Wet van 15 April189~, art. 124, 1°.) 

20 October 1952. 69 

4. - Onvrije tolkr·ing. - Opslag van 
koopwaar. - Opsla,q die de behoetten van 
de handel niet te boven gaat. - Smtve
reine beoot·deling door de rechter over de 
gt·ond. - De rechter over de grond be
oordeelt souverein in feite of de J;weveel
heid door de handelaar in bezit gehouden 
koopwaar, de behoeften van zijn handel 
te hoven gaat. (Wet van 26 Augustus 
1822, art. 177 en 185, 2°.) 

3 November 1952. 112 

5. - Onvt"ije tollcring. - Vervoer van 
leoopwaar zomlet· bescheiden. - Vt'ij-
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spraalv geg1·ond op de bepaling van . arti
lcel 8, alinea 2, van de wet vcm 6 April 
181/1. - An·est aat slechts op een van ae 
toepassingsvoorwaartlen van £lie bepaling 
tvijst. - OnwetteUjlvheia. - Is onwette
lijk, het arrest clat van de telastlegging 
van vervoer, zonder bescheiclen, van koop
waar binnen de tolkring vrijspreekt om 
de enige reden dat de plaats vanwaar de 
koopwaar kwam gelegen is in het gebiecl 
waar, volgens artikel 8 van de wet van 
6 April 1843, geen b_escheid wordt ver
eist, zonder vast te stellen dat cli_e plaats 
een gesloten plaats of een vesting is. (Wet 
van 6 April 1843, art. 8.) 

3 November 1952. 113 

6. - Onwettelijlc ver·voe1· van lcoopwa
Ten binnen de tolli:ring. - TTe1·be·wr£lvm·
lclat·inu van het tot sln·ilce1·ij uebntilct 
voert·uirt. - Doo1' ae ~vet bevolen ve1·
beunlve1·Jcla1·in,q. - In geval van wanbe
clrijf van vervoer van kOOllWaren binnen 
de tolkring, zoncler geldige bescheiden, 
moet de verbeurclverklaring van het tot 
sluikerij gebruikt voertuig bevolen wor
den. (Wet van 6 April1843, art. 23 en 25.) 

1 December 1952. 184 

7. - Bi,Jzonde1·e aan!Jifte voo1· de sta
tist-ielc. - TVet vnn 31 Decembe1· 1947, a1'
tilcel 5. - Aangifte niet veTeist in ueval 
van ve1·voe1· zonde1· in- of nitvoe1' van 
Jcoopwaren binnen de tollcrinu. - De bij
zondere aangifte voor ue statistiek, voor
zien door artikel 5 van de wet van 31 De
cember 1947 inzake douanen en accijnzen, 
wordt niet vereist in geval van onwette
lijk vervoer van koopwaren. binnen de 
tolkring, zoncler clat er in- of uitvoer be
staat. 

1 December 1952. 184 

8. - Onwettelijlc vervoer van lcoopwa
ren b·innen de tollwinu. - TTorder·ing van 
het bestmw. - Toepasselijlve st?'aj'fen. -
Het wanbedrijf van vervoer van koopwa
ren binnen de tolkring, zonder geldige 
bescheiclen, is, op de vorclering van het 
bestuur, met geldboete en met verbeurd
verklaring van de koopwaren strafbaar, 
onverminderd, in voorkomend geval, de 
veroordeling tot de ontdoken rechten. 
(Wet van 6 April 1846, art. 23 en 25.) 

1 December 1952. 186 

9. - Bijzonde1·e aanuifte voo1' de sta
tistielc. - Wet vnn 31 Decembe1' 1947, a1'
tilcel 5. - Anngifte niet veTeist in ueval 
van ve1'voe1· zonde1· in- of nitvoe1' van 
lcoopwa1·en b·innen de tollc1'ing. - De bij
zondere door artikel 5 van de wet van 
:n December 1947 inzake douanen en ac
eijnzen voorziene aangifte voor de statis
tiek wordt niet vereist in geval van on
wettelijk vervoer van koopwaren binnen 

de tolkring, zonder dat er in- of uit{oer 
bestaat. 

1 December 1952. 186 

10. - Dading do01· het behee1' get1'of
ten. - Uitvoe1·ing.- TTerhinde1't ellc later 
vervolg doo1· het behee1· wegens eenzelfde 
feit. - TJU.zonde1'ing. - De regehnatig 
door het beheer van douanen en accijnzen 
toegestane en uitgevoenle dading verhin
dert elk later vervolg door het beheer 
wegens hetzelfde feit zelfs wanneer dit 
feit onclerscheiden misclrijven uitmaakt 
waarvan een enkel in de eluding werd 
voorzien, behalve wanneer het in de dfl
fling niet bedoelcl misdrijf door een tis
kale l1oete wordt beteugelcl. (Strafwetb. , 
art. 6lS en 100, al. 2.) 

26 Januari 195:$. 345 

11. - 11'-iscaal ?'e!J·ime van de· taba/c. -
Tnbalcslijter ·in zijn winlcel in het bezit 
bevonden van een _qeopend pctlc siga1'illo's. 
- Inbreulc op Ud 1,6 v1m het ministerieel 
beslwit van 22 Janncwi 1948. - Pleegt in
brenk op ltd 46 van het ministerieel· be
sluit vtm 22 Januari 1948 genomen in uit
voering van de wet van 31 .December 1947 
betreffende het fiscaal regime van de ta
bak, de slijter die in zijn winkel een g·e
opend pak sigarillo's bezit. 

2 Februari 1953. 375 

12. - Sluilce,l"ij. - T'erbeunlverlcla·ri;ng 
'/Jn-n vervoe1'micldelen. - F oorwaa1·den. -
Wet van 6 A11ril 1843, artikel 23. - Arti
lcel 42 van het Strafwetboelv niet van toe
passing. - Naar luid van artikel 23 van 
de wet van 6 April 1843 kan de verbeurd-· 
verklaring van de tot de sluikerij aange
wende op clienstbaar gestelde vervoermid
delen slechts uitgesvroken woruen wa!l,
neer de niet aangegeven goederen er in 
geplaatst werden; het artikel 42 van het 
Strafwetboek is ter zake niet toepasse-
lijk. . 

2 Februari 1953. 376 

13. - Tollc1·ing. - Be!Jeleidm· van een 
koe zonde1· geldiu 1Jescheicl. '--- Inbreulc. -
Het begeleiclen zoncler geldig bescheid van 
ene koe binnen de tolkring valt onder toe
passing van artikel 25 van de wet van 
6 April 1843. 

2 Februari 1953. 377 

14. - Bewijslv·racht van de rloor de 
nmlitenaar van het bestmt;r opgestelde 
p1·ocessen-verbaal; - Beg1'·ip. - In zake 
van inbreuk op de wetten over de cloua
nei:t en accijnzen, verdienen de regelmatlg 
uoor de ambtenaren van het bestuur op
gemaakte processen-verbaal .voile geloof 
tot dat de valsheid er van worcle bewe
zen, wat betreft de persoonlijke binnen 
de perken hunner bevoegclheid door de 
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verbaliserende agenten gedane vaststel
lingen. (Wet van 26 Augustus 1822, arti
kel 239.) 

16 Februari 1953. 413 

1:5. - UUvoer vnn goede1·en. - Ver
znim 1!ctn nnn,qifte bij de ttitvoe1·. - Ont
Ntenten'is vnn becl1·'ieglijlc inzicht. - Zan
der ttit·we1·ksel. - De ontstentenis van 
hedrieglijk inz~cht sluit het misdrijf niet 
uit van verzuim van aangifte, bij de uit
voer uit Belgie, van aan aangifte onder
worpen goederen. 

18 Mei 1953. 631 

16. - Uitvoe1· vnn nnn nnn,q·ifte ondel·
worpen goede1·en. - Goecleren nflcomstig 
ttit het lnnil wnn1·toe ze lnter ttitgevoeril 
worden. - Aangifte niettemin vereist. -
De aan aangifte onderworpen goederen 
moeten bij de uitvoer uit Belgie aangege
ven worden zelfs indien zij vroeger uit 
bet land waartoe zij uitgevoerd worden 
in Belgie ingevoerd werden. 

18 Mei 1953. 631 

17. - Regelmntig pmce;;-ve1·bnnl vnn 
het beheeT. - .M~nteTU!le vnststelling. -
Rewi;islcmcht. - Knn slechts omv.erge
worpen woTclen door een wettelijlc bewijs 
vnn de vnlsheid vnn de vnststelling. -
Begrip vnn het wettelijlc 7iewijs. -Wan
neer, in zaken van overtreding van de 
wetten op de douanen en acijnzen, een 
regelmatig proces-verbaal van het beheer 
een materiele vaststelling bevat welke 
door de agenten van het beheer binnen de 
perken van hun bevoegclheid gedaan 
werd, bewijst dit proces-verbaal de ge
clane vaststelling, tenzij de rechter vast
stelt dat het bewijs van de valsheid van 
gezegde vaststelling op een wettelijke 
wijze, 'tis te zeggen volgens een in straf
zaken toelaatbare bewijsvoering, geleverd 
is. 

18 Mei 1953. 635 

18. ~ Misdr·i.if. - JJfnciLten vnn het 
beheer. - ·Ornvnt deze niet de rechte1·- bi.i 
w·ie de znctlc nnnhnngig is, te verplichten 
zich van cle znalc te ontlnsten om ze aan 
een ande1· ge1·echt te onderwerpen. - In
dien, in zaken van inhreuken op de wet-

. ten betreffende de douanen en accijnzen, 
het beheer het initiatief van de vervolgin
gen bezit alsook het recht om een dading 
aan te gaan of. van elke vervolging af te 
zien, kan het van de rechtcr, bij wie de 
vervolgingen aanhangig werden gemaakt, 
niet eisen dat hij zich er van outlast om 
ze bij een ander gerecht aanhangig te rna
ken. 

18 .Mei 1953. 637 

19. - Misd1·ijf. - Proces-verbaal van 
rle· agenten vnn het beheer. - Bewijs-

lc1·ncht. - De bewijskracht door de wet 
gehecht aan de regelmrttig door de agen
ten van het beheer opgestelde processen
verl.Jaal in zake inbreuken op de wetten 
l.Jetreffende de douanen en accijnzen, 
strekt zich slechts uit tot de persoonlijke 
vaststellingen van cleze agenten en niet 
tot de gevolgtrekkingen die zij er uit af
leiden. 

22 Juni 1953. 727 

20. - lnvoer. - JndeUng vnn de goe
clm·en voo1· de tqepassing vnn het tarief 
·vnn de invoe·ITecfnten. - Goederen die in 
j'eite de toepassingsvoorwaarrZen van een 
yegeven bepaHng van het tariej' vermtllen. 
- So·uvereine /Jeoordeliny door cle rechter 
over de grand. - De rechter over de 
grond stelt op souvereine wijze vast dat 
te zamen ingevoerde goederen in feite de 
vereiste voorwaarden vervullen om in de 
verdeling van het volledig artikel van het 
tarief van de invoerrechten te moeten 
vermeld worden en dat dit volledig arti
kel niet vathaar is om onder verschil
lende afdelingen gerangschikt te worden. 
(Inleidende hepalingen van het tarief der 
invoerrechten gevoegd bij de wet van 
iJ September 1947, par. 5 en 9.) 

22 Juni 1953. 727 

21. - VerbenrdverklctTiny van de goe
deren, voorwe1·p van de slttilcing oj' ver
oo?·deling tot betaling van htm wnarde. -
Stl·aj'. - Mag niet ttitgesprolcen tvorden 
wanneer de publielce vo1·dering verjaard 
Is. - In zake inbreuken op de wetten be
treffende de douanen en accijnzen, is de 
verbeurd,,erklaring van de goedeten, 
voorwen) van de sluiking, of, in geval 
van niet-vertoning, de veroordeling tot 
betaling van hun waarclc, een straf die 
niet mag uitgesprokerr worden, wanneer' 
de publielrc vordering· vervallen is door 
verjaring. 

22 Juni 1953. 728 

22. VerbettrdveTlclnring van de 
smolclcelgoederen. - Aj'stnnd van de veT
·volgingen rZoor het behee1·. - Verbeurd
'verlclaTing die niet rneer lean worden uit-
1/eSpi"Olcen. - In zaken van ~nbreuken op 
ae wetten betreffende de douanen en ac
cijnzen, mag de verbeurdverklaring van 
de koopwaren, die het voorwerp zijn ge
weest van de smokkelarij, niet uitge
sproken worden wanneer de publieke 
vordering vervallen is ten gevolge van 
nfstand van de vervolgingen door het be
heer. (Wet van 26 Augustus 1822, art. 247;· 
wet van 6 April 1843, art. 22.) 

29 Juni 1953. 753 

23. - R'egelmntige p1·ocessen-verbaal 
rnn de administmtie. - Bewijslcracht. -
M nterii:!le vnststellingen. - Gevolgtrelc
kingen e1· nit nfgeleid door de, liennrbteri 
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van de aflministratie. - Onderscheid vom· 
wat aangaat de bewijskracht van het pro
ces•verbaal. - Indien, in zaken van in
breuken up de wetten betreffende de doua
nen. en accijnzen, het . regelmatig door de 
beamhten van de administratie opge
maakt proces-verbaal, totdat de valsheid 
er van wordt bewezen, bewijs levert van 
de binnen de grenzen van hun bevoegd
heid door deze beambten gedane mate
riele vaststellingen, breidt deze bewijs
kracht zich niet uit tot de gevolgtrekkin
gen welke door de proces-verbaalopma
kers llit deze vaststellingen worden afge
leid; schendt derhalve het aan het pro
ces-verbaal verschuldigd geloof niet het 
arrest dat beslist dat de door de beamb
ten vim de administratie uit hunne vast
stellingen afgeleide gevolgtrekkingen on
juist of onzeker zijn. (Wet van 26 Augus
tus 1822, art. 229.) 

6 Juli 1953. 761 

DRONKENSCHAP. 

1 . .,.--- lnbreuk op artikel 1 van de be
sluitwet van 14 November 1939 en op wrti
kel11 van cle Wegcode.- Een zelfde feit 
dat beicle inbretflcen witmaakt. - Feit dat 
eveneens door artikelen 3 en 10 van de 
be,sluitwet van 14 November 1939 wordt 
bete~fgelfl. - Het feit zich in kennelijke 
staat van dronkenschap up een openbare 
weg te bevinden en terzelfdertijd een 
voertuig te besturen, maakt niet aileen 
een inbreuk uit up artikel 1 van de be
sluitwet van 14 November 1939 betreffen
de de beteugeling- van de dronkenschap 
en up artikel 11 van de Wegcode, maar 
eveneens de zwaardere inbreuk beteugeld 
door de artikelen 3 en 10 van gemelde be
sluitwet. 

6 October 1952. 33 

2. - In staat van dronkenschap ver-
lcerende persoon die in een openba1·e 
plaats een voert~fig best'lHfrt. - Geldboete 
lager dan 26 franlc. - OnwetteUjlcheid. 
- De geldboete waartoe de rechter de 
verdachte veroordeelt die, in staat van 
dronkenschap, in een openbare plaats een 
voertuig bestuurt, mag niet lager dan 
26 frank zijn. (Besluitwet van 14 Nov~m
ber 1939, art. 3.) 

3 November 1952. 114 

3. - In staat van dronlcenschap verke
rende pe·rsoon die in een openbare plaats 
een voert'lfig bestmfrt. - Ontzetting van 
het recht te besturen. - Ontzetting be
perlct tot het besturen van een motor
voert'lfig. - Onwettelijkheid. - Wanneer 
hij de verclachte veroordeelt die, in staat 
van dronkenschap, in een openbare plaats 
een voertuig heeft bestuurd, nioet de rech
ter tegen hem de ontzetting uitspreken, 

geclure:nde de door· de wet bepaalde duur r 
van het recht een voertuig of een luf'ht
schip te besturen of een rijdier te gelei-
den; hij mag de ontzetting niet tot het 
besturen van een motorvoertuig beper
ken. (Beshiitwet van 14 November 1939, 
art. 10.) 

3 November 1952. 114 

4. - lnbreuk op de besluitwet van-
14 November I939. - Straj van ontzet
ting van het recht om een voerttfig te be
stnr-en. - Duur. - De ontzetting van het 
recht om een voertuig of een luchtschip te· 
besturen of een rijdier te geleiden, uitge
sproken krachtens artikel 10, 3°, van de· 
besluitwet van 14 November 1939 betref-
fende de be'teugeling van de 'dronken
schap, mag niet voor meer dan zes maan
clen uitgesproken worden, behoudens in 
het geval van een riieuwe herhaling, zo
als bij cle tweede alinea van die wette
lijke bepaling is voorzien. 

3 November 1952. 114 

5. - Persoon in een autovoe1·titig op de·. 
openbare we.r; in staat van dronlcensohap 
aangetToffen. - Persoon in een openbare 
plaats aangetroffen zelfs wanneer het 
voertttig ,r;esloten en door een andere
persoon .r;estwu.rd was. - Strafbare in
br-enk behoudens oorzaalc van rechtvaar
cliging. - De persoon die in een op de· 
openbare weg rijdencl autovoertuig in 
staat van dronkenschap worclt aangetrof
fen bevinclt zich in een openbare plaatS' 
naar de zin van de artikelen 1 en 14 van 
cle besluitwet van 14 November 1939 be
treffende cle beteugeling van de openbare 
clronkenschap zelfs wanneer het auto-
v.oertuig gesloten en door een andere per
soon gestuurd was; behoudens oorzaak 
van rechtvaardiging loopt hij de straf op·
voorzien door voormeld artikel 1. 

27 April 1953. 581 

6. - Misdrijf. - Bewijs. - Gemeen 
recht. - Het bewijs dat een persoon die· 
op de openbare weg een voertuig be
stuurde zich in staat van dronkenschap 
bevond, wordt aan geen bijzondere regel' 
onderworpen; het moet namelijk niet· af
hankelijk van een bloedontleding worden 
gemaakt. (Besluitwet van 14 November· 
1939, art. 3.) 

6 Juli 1953. 766' 

7. - Boete opgelopen doo1· degene die 
in staat van openba1·e d1·onkenschap een 
voert'ltig bestmtrt. - Minim'ltmstraf van
?36 fmnk. - De boete opgelopen do9r de
gene die in staat van openbare dronken
schap een voertuig bestuurt mag niet min
der clan 26 frank bedragen. (Besluitwet 
van 14 November 1939, art. 3.) 

28 Juli 1953. 814 
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ECHTSCHEIDING. 

1. ~. ·Aanleggm· die de vm·wee1·ste1· 
·a.anmaant het bewijs van een beschttldi
ging voor te b1·engen. ~- Aanmaning die 
. ueen aanvoeTing, van een feit tov staving 
van de eis tot echtschei.ding ttiimaalct. -
De eiser tot echtscheiding die, in zijn 
conclusies, de verweerster aanmaant het 
bewijs van een door haar geuite beschul
diging voor te brengen, voert aldus geen 
ieit tot staving van zijn eis tot echtschei
ding aan. 

31 October 1952. 104 

2. - Eis tot echtseheiding. Aange-
1Joerd feit. - An·est dat het feit niet 
·dienend verklaart en de reden daa1·van op
geeft. - Gemotivem·de be-slissing. - Ant
woordt op passende wijze op de conclusies 
die een feit aanvoeren tot staving van een 
eis tot echtscheiding, het arrest dat dit 
ieit niet dienend verklaart omdat het op 
·zich zelf geen krenking van de echtelijke 
eer uitmaakt en omdat de eiser geen om
standigheid doet gelden welke dit karak
ter eraan zou kunnen geven. 

31 October 1952. 104 

3. - An·est de echtscheiding ten voor
<lele van de echtgenote toelatend. - Be
schilcking gegrond op ovm·spelige betnJlc
lcingen met een bepaalde pe1·soon. ~ Re
·denen vaststeZlend dat enlcel overspelige 
betrelclcingen met een an.deT pe1·soon · be
'1-Vezen zijn. - Strijdigh6'id tussen de be
.sohiJkking en de beweegredenen. - Schen
'fling van a1·tilcel 97 van cle G1·onrlwet. -
Is met tegenstrijdigheid behept het arrest 
dat de echtscheiding toelaat wegens over
spel van de echtgenote, wanneer in het 
oeschikkend gedeelte wordt vastgesteld 
dat de medeplichtige aan het overspel een 
oepaalde persoon is en in de beweegre
denen dat de overspelige betrekkingen 
met deze persoon niet bewezen zijn doch 
dat de echtgenote met een ander persoon 
-overspel gepleegd heeft. 

29 J anuari 1953. 367 

4. - Eis tot echtscheiding op bepaaWe 
grond .. - Beslissing waa1·bij de eis wo1·dt 
.afgewezen. - Gewijsde. - Niet van open
bare orde. - Het gezag uitgaande van 
·ene beslissing waarbij een eis tot echt
scheiding werd afgewezen is vreemd aan 
de openbare orde. 

19 Februari 1953. .422 

5. -· Bewijsmi'ddelen. Ve1·1v!adngen 
Qpg.enomen i•n de loop e1te1· vmege1·e 
1·echtspleging. - Waarde. - De verkla-

E 

ringen opgenomen in de loop van een 
getuigenverhoor waartoe in een andere 
procedure werd overgegaan mogen in een 
echtscheidingsrechtspleging niet als be
wijs bij getuigen doch enkel als vermoe
dens of ophelderingen worden ingeroepen . 

19 Februari 1953. 422 

6. - Verzoek van echtschei:(J,i11g. -
Eis tot uitlcering van levensonde1·houd. 
- Uitslttitende bevoegdheid van de voor
zitte1' of van de rechtbanlc waarb'i.j het 
'Derzoelc aanhangig gemanlct we1·d. - Van 
het neerleggen af van het verzoek tot 
echtscheiding zijn de voorzitter of de 
rechtbank waarbij het verzoek aanhangig 

· werd gemaakt aileen bevoegd om van een 
eis om uitkering tot levensonderhoud 
kennis te nemen. (Burgerlijk Wetboek, 
art. 259 en 268.) 

20 Maart 1953. 487 

EE!lHE!lSTEL. 

St?·afzalcen. - Proeftijd. - Vemnde
l'ing bi§ genq,.debesluit van de door de 
rechter ~titgesp1·o1cen st1·af in een voo1·
UJa·a1·delijke stmf. - Aanvang van de 
pToeftijd. - De proeftijd vereist bij arti
kel 1, 3°, van de wet va:ri 25 April 1896 
voor de ontvankelijkheicl van de aanvraag 
tot eerherstel, ingediend door een ver

. oordeelde wiens niet voorwaardeli;ike 
straf bij genadebesluit in voorwaardelijke 
straf werd veranderd, neemt slechts aan
vang vanaf het genadebesluit: 

27 October 1952. 95 

EET- EN KOOPW AREN (MIS
B!lUIK IN DE HANDEL VAN). 

Beshtitwet van 14 Mei 1946. - Toestand 
van schaarste of nood. - Uitvoel'ing van 
een bepaalrle prestatie. - Ve1·boc! ze van 
rle aanvaMding van een q,ndm:e prestatie 
afhanlceli§k te · maken. - Betekenis van 
de beW001'dingen << ande1·e prestatie ll. -

In artikel 3, 2°, van de besluitwet van 
14 Mei 1946, houdende verscherping van 
de controle der prij.zen, . naar luid waar
van het verboden is, door misbruik te 
maken van een toestand van schaarste 
of nood, de uitvoering van een bepaalde 
prestatie van de aanvaarding of ·belofte 
van aanvaarcling van een andere pres
tatie afhankelijk te maken, wordt door 
deze laatste bewoorc1ingen een prestatie 
bedoeld waarvan de aard of het voor-
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werp verschillend zijn van deze der eerste 
presta tie. 

2-6 Juni 1953. 746 

EIGENDOM. 

1. - Stad of vooTstad. - Gebouw doo1· 
een nab·uwr opgericht.- Aftnmatig·ing. -
Recht van de eigenaar, OtJ wiens erf het 
gebouw zich !t'itbreidt, fle wegn.eming cr
·vftn te vm·de1'en. - VooTwaanlen. -- De 
eigenaar, op wiens erf een gebouw zich 
uitbreidt clat door de nabuur werd opge
richt, mag de wegneming van clit gebouw 
niet vorderen wanneer hij in het oprich
ten ervan heeft toegestemd of daartoe 
>vettelijk gehouden was. (Burg. Wetb., 
art. 544, 555 ell 663.) 
· 13 November 1952. 144 

2. -- Echtgenoten gehuwd on(ler het 
stelsel ·van gemeenschap van roerencle goe
de1·en en aanw·insten. - Bezit van cen 
·roerend goed .cloor een de1· echtgenoten. 
- Geldt niet als bewijs van eigendom ten 
·voonlele va1~ deze echtgenoot. - Wanneer 
de echtgenoten het stelsel van gemeen
schap van roerende goederen en aanwin
sten hebben aang-enomen, geldt de omstan
digheicl dat een cler echtgenoten een roe
r~nd goed bezit,. door zich zelf niet nls 
bewijs van eigenclom van clit goecl ten 
voordele van deze echtgenoot. 

29 -J anuari 1953. 364 

EPUQATIE 
TQOUW. 

INZAKE BUilGEQ-

1. - Bij aTtikel 4 van de beshtitwet 
va;1~ 19 SeptembcT 1945 bedoelde lijst. ~ 
Jnsch1'ijv·ing gegrond OtJ artikel 3, 6°, van 
die besluitwet en enlcel wegens een be
drijvigheid wellce ertoe strelcte 's. vijands 
polit-ick in de hand tv werlcen. - An·est 
dat OtJ geen p1'0pagandist·isehe bed1'ijvig
heid w·ijst. - Niet ge1·echtvaa1·digd d·ispo
sitief .. - Is niet wettelijk gerechtvaar
digd, het arrest dat, .zonder op enige pro
pagandistische beclrijvigheid in voordeel 
van de vij and te wijzen, de inschrijving 
van de naam van een persoon op de bij 
artikel 4 van de besluitwet betreffencle de 
-epuratie inzake burgertrouw bedoelcle 
lijst behoudt, wanneer die iilschrijving 
op artikel 3, 6°, van cUe besluitwet ge
groncl was en zich ertoe beperkte, zonder 
nadere. bepaling, ten laste van de inge
schreven persoon een bedrijvigheid te 
leggen welke ertoe strekte 's vijands poli
tiek in de hand te werken. 

6 October 1952. 30 

2. -· An·est dat iemands na111m op de 

bij a1·tikel 4 van de wet van 14 J·nni 1948' 
bedoelcle Ujst behoudt. - An·est dat, in 
de bewoo1·din,qen van ·de wet, het feit 
vaststelt wegens hetwellc de inschrijving 
woTdt behotulen. - Geen conclu.sies. -
Wettelijlc gemotivf3CHl an·est. - Bij ont
stentenis van conclusies, is het arrest 
wettelijk gemotiveerd clat iemands naam 
op de bij artikel 4 van de wet van 14 Juni 
1!J48, betreffende de epuratie inzake bur
gertrouw,- becloelde lijst behoudt, wan
neer het, in de bewoordingen van de wet, 
een feit vaststelt dat de inschrijving 
rechtvnardigt. 

6 October 1952: 31 

3. - Redenen van de vonn·issen en ar
-resten. - An·est dat over een aawv1·aag 
tot ophe·jfing, 'of lleperlcing van. een opge
lopen ve1·vallenve1'1cla1'ing uitsp-ra-alc doet. 
- Geen verplichting het bestaa.n van de-· 
voo1· de toepassing van de vervallenve1·
kla1"i-ng vereiste voo1·wam·den vast te stel
len. - Het arrest dat over een aanvraag 
tot opheffing of beperking van de kracli
tens de wet betreffencle de epuratie inzake 
burgertrouw opgelopen vervallenverkla
ring uitspraak doet, moet niet vaststellen 
dat de voor de toepassing van -de verval
lenverklaring- vereiste :wettelijke voor
waarclen verwezenlijkt waren. (Wet van 
14 Juni 1948, art. 15.) · 

13 October 1!J52. 58 

4. - Besl~titwet van 19 Septemb.er-
1945. - Beklaagde van een dm· in hoofd
shtlc II van titel I van boelc II van. het 
Strafwetboelc voorziene misd·tijven. 
V·661' de inwm·lcingt11efling, va1~ dB wet van 
14 Juni 1948 ve1·leende vrijs1waa1c. - Be
slis-&:ing. d·ie geen. tpepassing van arti
lcel 2 of 3 van de besluitwet heeft ge
maalct. - Lftte1·e insch1'ijvvng door de 
k1'ijgsauditeu1· wegens hetzelfde feit op 
de bij at·tilcel 4 voorziene lijst. - Onivet-
teli-jlce inschdjvi1~g. - Wanneer, v66r
de inwerkingtreding van de wet -van 
14 Juni ·1!J48 betreffende de epuratie in
zake burgertrouw, de krijgsraacl, dOOJ" 
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, 
om een andere reden clan de verjari-p.g· 
van de publieke vordering een beslissing 
van vrijspraak lleeft verleend ten voor
dele van een beklaagcle van een der in 
lloofclstuk II van titel I van boek II van 
het Strafwetboek voor.ziene misdrijven, 
en niet van oorcleel is geweest toepassing· 
te moeten maken van artikelen 2 of 3 
van de besluitwet van 1!J September 1945· 
betreffende de epuratie inznke burger
trouw, behoort !let de krijgsaucliteur niet 
meer die persoon op de bij artikel 4 van 
die besluitwet voorziene lijst in te scllrfj
ven wegens !let feit dat tot de vrijspra(tk 
aanleiding gaf. · 

27 October 1952. -96; 
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ERFDIENSTBAAIUIEID.- ElltFENISSEN. sis 

5. - M·icldel ttfgeleid hiendt dat de 
aanlegge1• n.iet rnocht 'Worden vervallen 
·ve1·lclaanl ·van het 1·eoht een openbatw 
ambt 'Waar te nernen. - Middel gestennd 
hie1"0p dat hij n·iet 'Wegens zijn geclmging 
ten opzichte va1t cle v·ijanrl ·ttit het ambt 
1lat hij 'l.oaarnam 'Wenl ontslagen. - "V C1'

vaUenve1"kla·ring 1t-itgesprolcen bij toepas
sing niet vnn (l!rUkel 1 ·van de 'Wet 1Jan 
.14 J1m·i 1948, nwa·r vnn art'ilcel 123septies 
'/Jan het St·raf'wetboelc. - ).1![-i(lclel (lnt ncul1" 
recht j'nau. - Faalt naar recht, het mid

. del afgeleid hiernit dat de aanlegger niet 
mocht worden vervallen verklaard van 
het recht een openbnnr ambt wnar te 
nemen om reden dat hij niet uit het 
ambt dat hij waarnam werd ontslagen, 
wanneer de uitgesproken vervallenverkla
ring gegroncl was, niet op artikel 1 van 
de wet van 14 Juni 1948, maar op arti
kel 123sept-ies van het Strafwetboek. 

10 November 1952. 136 

6. - Wet· mm 29 .li'ebnw·ri 1952. ~ 
Ove1•gangsbepal'ingen. - Dmag'Wijdte . .,
De verhalen voorzien' door .de overgangs
bepalingen van de· wet van 29 Februari 
1952 betreffencle de epuratie inzake bur
ger1!rouw worden aan de belanghebbenden 
toegestaan om 11 un toe te laten de rech
ten te laten gelden die zij voordien niet 
hadden of die zij niet of niet op geldige 
wijze hadden uitgeoefend, doch niet om 
hun toe te laten opnieuw een verhnal in 
te dienen dat reeds op geltlige wijze wercl 
nitgeoefend. (vVet van 29 Febrnari 1952, 
art. 6 tot 9.) 

8 Juni 1953. 685 

7. - Ve1·hanl op g·ronrl van a1·tilcel 15 
van de 'Wet va.n 14 Jnni 1948. - Vonnis 
dat gedeeltel!ijlc (lit vcrhaal imvilligt. ~ 
Hoger beroep vnn ve·rzoelcer en 1Jan het 
openbna1· ministeTie. - Afstanrl vnn zijn 
hogeT be·roep dam· verzoelcer. - A1·Test 
dat deze nfstnncl decretee1·t en het vonnis 
'Waa1·tegen hager beroep . bevestigt. 
Nieu'W hoge1· beroep '/Jan ·verzoe1ce1· op 
(!mnd van n1·tilcel 8 van ,fle 'Wet van 29 pe. 
bTnari 19.52. - Hoge1· 1Je1·oep zonde1· voo.,-
'Werp.- Wanneer de rechtbank van eerste 
aanleg uitspra ak gednan heeft over de 
verhalen uitgeoefend op grond van arti
kel 15 van de wet van 14 Jnni 1948 en 
het hof van beroep de afstand van zijn 
boger beroep door verzoeker geclecreteerd 
heeft en uitspraak geclaan heeft over 
het verhaal ten gevolge van llet hoger be
roep van llet openbnar ministerie, wordt 
het later door verzoeker ingesteld boger 
beroep, op grond van artikel 8 van de 
wet van 29 Februnri 1952, zonder voor-
werp. 

8 J'uni 1953. 685 

8. Vervallenve1·1claTing van r·echten 
doo·r <le wet aan een veroo1·delin[! afhan-

lcel'ijlc [Jemaalct. - Aanv1'aag, om opheffin.f! 
of beperlcing van <le Opgelopen veTvallen
vm·lclnTing. - Aar<l en clmag'WijdtC -
De aanvraag om opheffing of beperking 
van de vervallenverklaring van ·rechten, 
ingecliend overeenkomstig artikel 15 van 
de wet van 14 Juni 1948, is geen verhaal 
tegen de beslissing van veroordeling, 
waarvan deze vervallenverklaring afllan
kelijk was gemaakt door de wet, die ten 
tijcle wnnrop zij uitgesproken werd van 
kracllt was; het rechtscollege, waarbij 
dergelijke nanvraag annhangig is ge
maakt, mag de opgelopen vervallenverkla
ring geheel of ten dele handllaven, zelfs 
wanneer, volgens de van kracht zijnde 
wet ten tijde waarop h~t uitspi~aak doet, 
het misclrijf, wegens hetwelk de aan
vrager veroorcleeld wercl, tot clergelijke 
~;anctie geen aanleiding meer zou geven. 

22 Juni 1953. 729 

ER.FDIENSTBAAR.HEID. 

lngesloten e1'j. - Beg1·ip. - Is, naar de 
zin van artikel 682 van het Burgerlijk 
Wetboek, een ingesloten erf datgene dat, 
als toegang tot de openbare weg, slechts 
c;en weg heeft clie voor de belloeften van 
zijn exploitatie niet volstaat. 

2:3 October 1952. 83 

ER.FENISR.ECHTEN. 

« De cnj1Js ll e·igenarw van actien ot 
aandelen ene1· han.delsvennootsclzap. ~ 
Hem verschnldi[!de sont~nen 'Wegens uU
oefening tot OIJ de day vnn zijn overlijden 
-van een op<11·acht van beheenle1· of be
st1turde·r. ~ Erfenis1·echt geheven. op de 
waanle <le1· actiiin of aandelen. - Hef
jin[! .we/,Jce <leze niet nitsl1r.it van het 
·recht QP de in hoednn·igheid van beheerde1· 
of bestwu.1·de1· venlien.de sommen. ~Wan
neer de ·de c·tt.ins eigenaar was van actH!n 
of nandelen ener handelsvennootschap en 
hem bovenclien sommen versclmldigd wa
ren wegens uitoefening tot op de· dag van 
zij11 overlijclen van een lastgeving van 
beheerder of bestuurder der vennootschap, 
sluit de heffing van de erfenisrechten op 
de waarde der actien of aandelen de la
tere heffing. niet ui t van deze rech ten op 
de in hoeclanigheicl van beheerder of be
stuurcler verdiende sommen welke na het 
overlijden van de erfgenamen uitgekeercl 
wenlen. 

6 Februari 1953. 389 

ER.FENISSEN. 
Kleine nalatenscha.ppen. - Recht -van 

overna-me. - Schatting <loo1· deslcundigen 
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benoernd doa~· .de ·rechte1'. ~ Schatting op 
teuensp'l"aa:Tc. - Voorgesvhreven pleegii)01'
men om ann de belnnghebbenden ·toe te 
Zate11 in de ve1·dediging van hltn ·rechten 
te voorzien. - Substantiele pleeuvoTmen. 
- De scjlatting door deskundige, door 
de rechter bevolen krachtens artikelen 4 
en 5 van de wet van 16 Mei 1900 op de 
erfregeling van de kleine nalatenschap
pen, is een schatting op tegenspraak; zijn 
bijgevolg substantieel de pleegvormen 
voorgeschreven door voormelde wetsbepa
lingen om aan de belanghebbenden toe te 
laten gedurende de verrichtingen van de 
schattingsprocedure in de verdediging van 
hun rechten te voorzien. 

8 Mei 1953. 618 

EXEQUATUR. 

1. - Regelmat'ig in het buitenland ge
wezen vonnis. - Vonnis bet1·etfende de 
staat van Belgen, ~ Vonnis enlceZ ten 
bewijze van deze staat ing.eroepen. -
Geen emeq1tatur vereist. - Een regelmatig 
in het buitenland, over de staat der per-

FAILLISSEMENT. 

1. - Overdrncht van een schuldvorde
rinu door de gefailleerde aan een van 
zijn 8Ch1/.ldeise1'8. Overdracht voor 
het verdacht tijdstip gedaan en betelcend. 
- Geldig erlcende overdrncht. - Gedlt-
1·ende het verdacht tijdstip door de over
gedragen schltldenaar aan de ove1·neme1· 
gedane betaling. - Niet door nietigheid 
aangetaste betalinu. - W anneer v66r de 
tien dagen die het tijdstip, bepaald als 
datgene waarop de gefailleerde koopman 
opgehouden heeft te betalen, zijn vooraf
gegaan, de gefailleerde aan een van zijn 
schulileisers ter voldoening van zijn 
schuld zijn eigen. schuldvordering op een 
derde heeft overgedragen en dat die ·be
hoorlijk v66r de aanvang van het ver
dacht tijdstip betekende overdracht ten 
aanzien van artikel 448 van de wet betref
fende het faillissement geldig w<,Jrdt er
kend, is de gedurende het verdacht tijd
stip door de overgedragen schuldenaar 
aan de overnemer gedane betaling niet 
krachtens artikel 445 van gemelde wet 
door nietigheid aangetast. 

20 November 1952. 156 

2. - Handelingen of betalingen wellce 
met bedrieglijlce benadeling van de 
schuldeisers ueschieden. - Handelingen 
of betalingen wellce de vastuestelde da-

F 

sonen, zelfs van personen van Belgische· 
natipnaliteit, gewezen vonnis (lient · niet 
in Belgie uitvoerbaar te worden ver
klaard, wanneer het enkel tot bewijs van 
deze staat door een partij wordt ingeroe-· 
pen, met uitsluiting van om het even 
welke daad van tenuitvoerlegging op de 
goederen of van dwang op d.e personen. 
(Wet van 25 Maart 1876, art. 10 en 52, 7°.) 

16 Januari 1953. 304 

2. -In het buitenland gewezen vonnis 
waardoo1· de echtscheidinu wordt uitge-· 
sprolcen. - Daad ·pan dwang op de per
sonen of van tentt'itvoerleg(Jinu op de 
goede·1·en. - Beg1·ip. - Stelt geen daad 
van dwang op de personen of van ten
uitvoerlegging op de goederen, waartoe 
een voorafgaande exequatur wordt vereist 
van een in het buitenland gewezen vonnis, 
waarbij de echtscheiding wordt uitge
sproken, de in clit vonnis betrokkene par
tij clie naderhand in Belgie, tot echtschei
ding gedagvaard, beweert dat hij de staat 
van gehuwde persoon niet meer bezit. 

16 .J anuari 1953. 304 

tum van de .ophowJ,ing der beta.linuen 
voorafgaan, - Voriim·in(J tot nietiuheid. 
- Voorwaarden. - De door artikel 448· 
van het Wetboek van koophandel voor
ziene nietigheid welke de handelingen en i 
betalingen bedoelt door de gefailleerde ge
daan v66r de vastgestelde datum van de 
ophouding der betalingen, is een toepas
sing van het door artikel 1167 van het 
Burgerlijk Wetboek gehuldigd principe; 
de op artikel 448 van het W etboek van 
koophandel gegronde vordering tot ver
nietiging van een akte onder bezwarende 
titel of van een betaling, onderstelt dat 
de gefailleerde met een bedoeling van be
drog heeft gehandeld, hetzij met de be
doeling aan zijn medecontractant of zijn 
sclmldeiser een voordeel toe te kennen 
ten nadele van de andere. schuldeisers, en 
dat de bevoordeligde medecontractant of' 
schuldeiser medeplichtige aan het bedrog 
geweest zij. 

9 Juli 1953. 788 

3. - Vitbetnling van vervallen schul
den of alcten onder bezwa·rende titel door 
de gefailleerde verleden na de ophoudinu 
zijner betalingen en v66r het vonnis van 
failUetverlclaring. - Vemietiging. ~ Ar
tilcel 446 van het Wetboelc van lcoophan
del. - Voorwaarden. - Opdat een door 
de gefailleerde gedane betaling van een 
vervallen schuld of een door hem onder 

I 
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·bezwarende titel verleden akte na de op
houding zijner betalingen en v66r het von
.nis van faillietverklaring krachtens arti
kel 446 van het Wetboek van koophandel 
uanleiding geve tot vernietiging, wordt er 
niet vereist dat de uitbetaalde schuldeiser 
of de medecontractant met ·kwade trouw 
t~f met bedrog gehandeld heeft; het vol
staat dat hij kennis van de ophouding 
van betalingen gehad heeft. 

9 Juli 1953. 788 

4. -Door artikel 446 van het Wetboelc 
~;an 7coophandel voot·ziene vernietiging 
van betalingen of akten onder bezwa
·rencte titel. - Beoordelingsvermogen van 
de rechter over de grand. - Zelfs wan
neer de voorwaarden waarflan de vernie
tiging van de gedane betitlingen of de 
·door de gefailleerde verleden akten on
der bezwarende titel door artikel 446 van 
het Wetboek van koophandel onderwor
pen zijn, verenigd zijn, wordt de beslis
sing of er tot vernietiging aanleiding be
staat door de wet aan de beoordeling van 
{[e rechter overgelaten. · 

9 Juli 1953. 788 

5. - Overmalcinoen of lopende relce
ning door de gefailleet·de gedurende het 
door .artikel 446 van het Wetboek van 
7coophandel bepaald tijdperk. - Vernieti
fl·in{J gevot·derd doot· de mtrator. - Vonle
·Ping afgewezen om reden dat de schuld
eiser slechts gehandeld heeft met de be
doeling de toestand van •de schttldenaar 
weder goed te malcen. - Wettige beslis
s-in{J. - Schendt het artikel 446 van het 
Wetboek van koophandel niet het arrest 
waarbij beslist wordt dat er geen aanlei
c1ing bestaat tot vernietiging van de door 
de gefailleerde gedurende het door voor
meld artikel bepaald tijdperk gedane 
overmakingen op loDende rekening, om 
de reden dat door het aanvaarden dezer 
overmakingen en door het voortzetten van 
verhandelingen op lopende rekening met 
de schuldenaar, de schuldeiser niet heeft 
bedoeld ten eigen voordele de gelijkheid 
onder de schuldeisers te verbreken doch 
slechts gehandeld heeft om de toestand 
van de schuldenaar weder goed te makeii. 

9 Juli 1953. 788 

G 

uEESTIUJKE D~ANKEN. 

' 1. - Inbt·euk op fWtikel 2 van ae wet 
op het ·regiem vftn de alcohol. - Regel
matig ·proces-vet'baal, de .aanwezigheid in 
een drankslijterij vaststenend van ene 
fles bevattende een gedistilleer,de alcohol
houdende (l?'ank. - At·rest van m·ijspt·aalc, 
hierop gegrond dat uit fle vaststellingen 
1Jan de verbalisanten niet blijlct dat het 
alcoholgehalte van de dranlc de bij arti
lcel .'1, pat·agraaf 2, van de wet van 29 A~t
gustus 1919 vm·oorloofde verhouding ovm·
scht·eed. - Schending van het aan het 
pt·oces-vm·baal vet·sclwldigd geloof. - Mis
kent het geloof verschuldigd aan het pro
ces-verbaal van de accijnzenbedienden 
waarbij de aanwezigheid in een drank
·slijterij van ene fies bevattende een ge
distilleerde alcoholhoudende drank werd 
vastgesteld, het arrest dat de slijter vrij
.spreekt op grond van de verklaring dat 
uit de vaststellingen van de verbalisanten 
niet blijkt dat het alcoholgehalte van de 
drank de bij artikel 3, paragraaf 2, van 
~e wet van 29 Augustus 1919 veroorloofde 
verhouding overschreed. (Wet van 29 Au
gustus 1919, art. 10; wet van .26 Augustus 
1822, art. 239.) 

22 September 1952. 6 

2. ~ Mi8f~t"ijf bij het·haling gepleegd 
in een gebo~tw dctt de zetel van een. klein-

handel of van een slijte?"ij is. - Door de 
ve·root·deelde geemploitem·de handel 'of 
slijtet'ij. - Tijdelijk veTbo.d deze te em
ploiteren. - Dmagwij(Ue. - Wanneer 
bij de veroorcleling van iemand wegens 
een misdrijf beteugelcl door artikel 2 van 
de besluitwet van 14 November 1939, dat 
artikel 14 van de .wet van 29 Augustus 
1919 op het regime van de alcohol heeft 
gewijzigd, misdrijf dat bij herhaling werd 
gepleegd in een gebouw dat de zetel is 
van een kleinhandel of van een regel
matig geopende slijterij, die door de ver
oonleelde geexploiteerd of open gehouden 
wordt, de rechter bovendien tijdelijk de 
exploitatie van de handel of van de slij
terij verbiedt, is dit verbod niet aileen 
toepasselijk ten opzichte van de veroor
deelcle ; het verbod gelclt ook, binnen de 
vastgestelde termijn, voor (le exploitat.ie 
van een dergelijke handel of slijterij 
door om het even welke persoon. (Wet 
van 29 Augustus 1919, gewijzigd door 
art. 2 van de besluitwet van 14 November 
1.939, art. 14, par. 4.) 

20 October 1952. 65 

3. - Vom·handen. hebben in ovet·tre
clin{J van at·tikel 2 Vftn de wet van 29 Atl
gustns 1919 op het t'e{Jiem van de alcohol. 
- Bezit van geestt·ijlce dranlcen zonder 
rloot· at·tilcel 12 van de wet van 10 Decem
lie'/' 1912 voorziene besoheiden. - Misdri.i-
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·ven welkc door een enkel en eenzelfde feit 
lcunnen worden ttitgenvaalct. - Ret niet 
door de bij artikel 12 van de wet vtm 
12 December 1912 voorziene bescheiden 
gedekt voorhanden hebben v.an geestrijke 
dnmken ei1 het voorhanden hebben van 
geestrijke dranken in ene plants waar 
llet door artikel 2 van de wet van 29 Au
g;ustus 1919- op het regime van de alcohol 
verboden is, kunnen door een enkel en 
eenzelfde feit uitgemaakt worden in de 
zin bepaultl bij artikel 65 van het Straf
wetboek. · 

26 Januari 1953. 345 

.GEMEENTEVE:QOQDENING. 

1. - Politie1·eglement bet!"effende de 
stationne1·encle atttovoertu.i.qen. - Stand
fllaats. -Beg-rip. - "Vam· de rechter be
slist heeft dat in een gemeenteverordening 
betreffende de stationnerende autovoer
tuigen, de woor<len « standplaatsen >>, de 
plaatsen be<loelen waar de publieke voer
tuigen · stUstaan om de reizigers op te ne
men, hij deze woorden naar hun gebrui
kelijke zin geinterpreteerd heeft. 

30 lVIaart 1953. 516 

2. - Rechterl-ijlce macht. - Toezicht 
van de hoven en 1·echtbanlcen. - Gemeen
tereglementen. Gemeente1·eglemen ten 
(lie een gemeentetaxe invoeren, - Goed-
7ceur1.ng door de Koning. - De hoven en 
rechtbanken passen slechts een verorde
ning, die een gemeentebelasting invoert, 
toe, indien de beraadslaging van de ge
meenteraad daarover door de Koning 
werd goedgekeurd, en indien de verordei 
ning niet in strijd is met enig wet die van 
kracht was toen zij genomen werd. 
(Grondwet, art. 107 en 110; gemeentewet, 
art. 76.) 

12 lVIei 1953. 629 

3. - Goedlceut·ing ·van zelcm·e gemeen
tereglementen door de gou.verneur en niet 
meer door de Koning. - Goedlcettr-ing die 
geen opclracht door de Kon·ing ttitmaalct 
van machten wellce1· ttitoefening hem per
soonlijlc door de wet wordt opgelegd doch 
wel een aanwijz·ing door de Konin{f van 
de overheicl weUce de wet hern toelaat met 
deze opdracht te be7cleden. - Ret toeken
nen aan de gonverneurs van de macht tot 
goedkeuring van zekere gemeentelijke 
verordeningen maakt geen opdracht nit 
door de Koning van machten cUe de wet 
hem oplegt zelf uit te oefenen, doch wel 
een aanwijzing door de Koning van een 
overheid waaraan de wet hem toelaat der
gelijke opdracht te verlenen; het is, een 
uitoefeningswijze dezer machten. (Kon. 
besl. van 14 Augustus 1933, art. 4, tot 

wijziging van artikel 76 van de wet van 
ao l\1aart 1836.) 

10 Juli 1953. 795 

4. - Goedlce·uring van zelce-re gemeen
telijlce veronleningen door de gouvernetw 
en niet meer dom· .de Koning. - Goecl
lcett!'in.q clie slechts beslissend wo1·dt ten
gevolue van de beTc1·achtiging wellce dom· 
cle Koning wo1·clt verleend. - De goed
keuring van zekere gemeentelijke regle
menten wordt slechts definitief door dP 
bekrachtiging welke zij uitdrukkelijk of 
stilzwijgend van de Koning bekomt. (Kon. 
besl. van 14 Augustus 1933, art. 2.) 

lO Juli 1953. 7\J5 

.GENEESKUNDE. 

1. - Orcle dm· geneeshet·en. - Provin
C'iale 1·aden. - Raad zetelend ondm· voor
zitterschap van de ondervoorzitte!'. - Be
slissing door cle vom·zitter en niet door de 
oncle1·voorzitter uetelcend. ---, Nietigheid. 
- 1s nietig. de beslissing gewezen door de 
provinciale raad van de Orde der genees
heren onder voorzitterschap van de on
dervoorzitter die de geldig belette voor
zitter verving, wanneer zij door de voor
zitter werd getekend en niet door de on
dervoorzitter die gezeteld heeft. (Wet van 
25 Juli 1938, art. 19; koninklijk besluit 
van 23 :Mei 1939, art. 20 en 23.) 

22 September 1952. 7 

2. - Tanclheellcunde. Bepalingen 
van artilce~ 1 van het lconinlclijlc bes~uit 
van 1 Jttni 1931,. - Uitvoer·ingsma.atregel 
van cle wet van .12 Maart .1818. - Arti· 
kel 1 van het koninklijk besluit van 
1 Juni 1934 houdende reglement op de be
oefening der tandheelkunde is slechts een 
uitvoeringsmaatregel van de wet van 
12 Mnart 1818 en artikel 10 van hetzelfde 
besluit vaardigt geen enkele nieuwe straf 
nit, doch verwijst naar de door gemelde 
wet op de onwettige uitoefening van de 
geneeskunde gestelde straffen. 

1 December 1952. 177 

3. - Uitoefening. - Beg1·ip.- Ret on-· 
clerzoel•en van zieken en het stellen van 
een diagnose behoren tot de uitoefening 
van de geneeskuncle. (Wet van 12 Maart 
1818, art. 18.) 

1 December 1952. 179 

4. - Onle de1· geneesheren. - Aan
vraag om insch!"ijving op de lijst. - Ve7·
bod van ·uitoefening cler geneeslcttnde ge
c~tt1'ende het onde1·zoelc der aanvraau. -
Ve1·bod clat geen tnchtmaatregel uit
maalct. - Is geen tuchtmaatregel het ver
llod aan een dokter in genees-, heel- en 
verloskunde gedurende het onderzoek zij-
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ner aanvraag om inschrijving op de lijst, 
de geneeskunde uit te oefenen. (Wet van 
25 Juli 1938, art. 2.) 

26 Januari 1953. 355 

. 5. - Orde der geneesheren. -Wet van 
25 Juli 1938, aTtilceL 5. - Stmtrnaatregel 
weUce niet op r·e(lenen ·vcm politielcen aard 
vermag te worden oeuronrl. - Betelcenis 
rlezer bewoor·d·inoen. - Is niet gegrond 
op een reden van politieken aard, naar de 
zin van artikel 5 van de wet van 15 Juli 
1938 tot oprichting van een Orde der ge
neesheren, een tuchtmaatregel gegrond op 
ene veroordeling wegens inbreuk op de 
strafwet, al ware deze inbreuk een poli
tiek misdrijf. 

26 Januari 1953. 355 

6. - Orde der apothelce·rs. - Beslis
sing van de hooe mad. - TTe·rnietiod doo·r 
de Raad van State. - Beslissing die nooit 
bindende le~·acht heeft oehad. - Ene door 
de hoge raad van de Orde der apothekers 
genomen beslissing welke, bij toepassing 
van artikel 9 van de wet van 23 December 
1946, door een door de Raad van State 
gewezen arrest vernietigd werd client te 
worden beschouwd als nooit bindende 
kracht te hebben gehad. 

16 Februari 1953. · 402 

7. - Orde der· apothelcer.~. Hoge·r 
bm·oep teoen een besliss·ino t!an een pTo~ 
vinciaLe raad ·van de Orde. - TTe·rslau aan 
de uemengde raad van beroep door een 
lid van de p·rovinc·iale ntad, die aan de 
beslissino, waartegen ber·oep, heett rZeeL
uenomen. - Schending 1;wn het r1eheim 
van de beraadsLagin{f. - Beslissing op 
ae alllus ingewonnen oeoevens ge,qrond. -
Onwettelijlcheid. - De gemengde raad 
van beroep van cle Orde der apothekers, 
waarbij het hoger beroep tegen een be· 
slissing van de provinciale raad van . de 
Orde aanhangig is gemaakt, mag zijn be· 
slissing niet steunen op de gegevens van 
een verslag gedaan, met schending van 
het geheim van de beraadslaging ·van een 
provinciale raad, door een lid van deze 
raad die aan de beslissing, waartegen be
roep, heeft deelgenomen. 

4 Mei 1953. 597 

hem uitdrukkelijk ·toekent. (Wetb. van 
strafv., art. 9.) 

13 October 1952. 52 

2. - TTeLdwachte·r. - JJi(Lte waarin de 
veLawachter· ojJicier van gerechteLijlce po
litic is. -De veldwachters zijn alleen of
ficieren van gerechtelijke politie in de 
mate waarin zij, elk op het grondgebied 
waarvoor hij beedigd is, belast zijn met 
het opsporen van wanbeclrijven en politie
overtredingen tegen de land- en boseigen
<lommen, met inbegrip van de jacht- en 
visvangstmisdrijven, evenals in de geval
len waarin hun bijstancl, in die hoedanig
he~cl, wettelijk kan gevorderd worden om 
<laden van gerechtelijke politie nit te voe
ren. (Wetb. van strafv., art. 16; Lande
lijk Wetboek,· art. 67; wet van 7 April 
1919, art. 10.) 

13 October 1952. 52 

3. - TTeldwachter. - Opdr·achten van 
!ferechtelijlce poL·it'ie die de wet de •veld
wachters gelast te ve·1-r-ichten boven die
gene die hen in hun hoedanighe·id van ot
jicie·l' van ger·echteUjlce politic toelwmen. 
- Opdrachten die de veldwachter·s niet 
met de hoedaniglwid van ojfic·ier van ge
r·echtelijlce polit·ie belcleden. - De hoeda
nigheid van officier van gerechtelijke po
litie kan voor de veldwachter niet voort
vloeien u~t de opdrachten van gerechte
lijke politie die de wet hen gelast te ver
richten boven diegene die hem in zijn hoe
danigheid van officier van gerechtelijke 
politie toekomen, indien die wet die hoe
danigheid niet uitdrukkelijk in acht 
neemt en ze niet toekent voor het uitvoe
ren van de bijzondere taken die hem alzo 
toevertrouwd worden. 

13 October 1952. 52 

GETUIGENISSEN. 

Klager op heterdaad met lettgentcLal be
trapt tijdens het onderzoelc. - Geen ont
zetting van het recht voor· de stratrechc 
ter gettLirtenis at te leggen. - Het feit 
<lat de klager tijdens het onderzoek op 
heterdaad van leug·entaal werd betrapt 
brengt zijn ontzetting niet mede van het 
recht in de zaak getuigenis af te leggen. 

13 April 1953. 544 

GE:QECHTELIJKE POLITIEOFFI-. GEWIJSDE. 
CIE:Q. 

1. - Hoedanigheia (l'ie slechts door een 
·uitdnLlclcelijlce wetsbepaling wordt toege
lcend. - De hoedanigheid van officier van 
gerechtelijke politie komt slechts aan een 
met een openbare dienst belaste persoon 
toe, wanneer een wettelijke bepaling ze 

1. - Stratzalcen. - Bet-ichte die ·in het 
bnitenland wor·dt gevonnist. - Wet van 
17 A.pl"il 1878, artilcel 13. - Vere-isten. -
De Belgische strafrechter moet slechts 
met de ten opzichte van de betichte door 
de vreemde strafrechter uitgesproken . be
slissing rekening houden wanneer het 
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misdrijf, waarvan -hij kennis neemt, in 
bet buitenland gepleegd werd. (Wet van 
17 April 1878, art. 13.) 

15 December 1952. 234 

2. - Burgerlijlce zaken. Ar1·est on-
vereni,qbaar· met een beweegreden van een 
vroeger gewezen a1-rest. - Vroeger gewe
zen a1-rest vaststellende dat deze beweeg
reden vreemd is aan het aan de rechter 
onderworpen geschil. - Geen schending 
van het gewijsde. - Schendt het gewijsde 
niet van een vroeger in een andere zaak, 
doch tussen dezelfde personen gewezen 
arrest, het arrest dat niet verenigbaar is 
met een beweegreden van het vorig arrest, 
wanneer clit Iaatste zelf vaststelt dat 
voormelde beweegreden een vraagstnk be
treft waarover geen bespreking werd aan
geknoopt en <lm·halve aan de beschikking 
vreemd is. 

16 Januari 1953. 304 

3. - Stratzaken. - Defin'it'ief gewor·
den vrijspraalc van (le verclaohte. - Vm·
b1'eking van de beslissing over de burger
Ujlce vm·de1··ing. - Rechter naar wellce de 
.zaak we1·d ve1·wezen vaststellend dat de 
verdachte een misdrijf !weft gepleegd, 
hetwellc schade aan de burgerlijke partij 
heett berokkend. - Geen schending van 
het over de p1tblieTce vordering gewijsde. 
- Wanneer de vrijspraak van de ver
dachte definitief is geworden en de beslis
sing over de vordering van de burgerlijke 
partij op dezes voorziening verbroken is 
geweest, miskent de rechter naar welke 
de zaak werd verwezen het gezag .van 
het over deze vordering gewijsde indien 
hij vaststelt dat de verdachte een mis
drijf heeft gepleegd waardoor schade aan 
cle burgerlijke partij berokkend wercl. 
(Wetb. van strafv., art. 172 en 202, arti
kelen 177, 216 en 373.) 

19 Januari 1953. 323 

4. - Strafzalcen. - Burger·Zijke verde
ring. - Hoofdelijlce veroordeling van 
twee belclaagden jegens de bu.r·gerlijke 
partij. - Definitief geworden besliss·ing 
ten opzichte van een iter belclaagden. -
Beslissing q;erbrolcen op de voorziening 
•van de andere belclaagde. - JJ!Jeerdere 
vergoeiling toegelcenil door de r·echter 
naar wellce de zaalc verwezen wer·d. -
Geen schencling van het gewijsde.- Wan-

HANDEL-HANDELAAQ. 
1.- Daad van lcoophanclel. - Verbin

tenis van een lcoopman tot betaling van 
een bortwmeestershonorarium. - Hono-

neer een beslissing waarbij twee beklaag
clen hoofdelijk jegens de burgerlijke 
partij tot schadevergoecling veroordeeld 

. werden, ten opzichte van een dezer be
klaagden definitief is geworden en wan
neer zij op de voor.ziening van de. andere 
beklaagde verbroken werd, schendt het 
gezag van het gewijsde ten opzichte van 
de eerste beklaagde niet, de beslissing 
van de rechter naar welke de zaak werd 
verwezen die aan de tweede beklaagde 
een meerdere vergoeding toekent. (Wetb. 
van strafv., art. 177, 216 en 373.) 

H 

2 Maart 1953. 448 

GEZINSVEQGOEDIN GEN. 

1. - Loonarbeiders. - TTer·jaring van 
de vergoedingen. - Bij lconinklijlc besluit 
van 19 December· 1939 samengeschakelde 
wetten, artilcel 120. - Samengeschalcelde 
wetten op de ver·goeclingspensioenen. -
Geen a.fwijlcing. - Artikel 27 van de wet 
van 26 Augustus 1947 en artikel 1, para
graaf 4, van de wet van 10 Augustus 1948, 
wetten samengeschakeld bij besluit van 
de Regent van 5 October 1948, wijken 
niet af van de bepalingen van de wetten 
betreffende de gezinsvergoedingen voor 
loonarbeiders, samengeschakeld . bij ko
ninklijk besluit van 19 December 1939; zij 
hebben niet voor gevolg, aan het voor
schrift voorzien bij artikel 120 dezer laat
ste wetten de rechtsvorderingen te ont
trekken, die tegen de kassen voor gezins
vergoedingen gericht zijn met betrekking 
tot de vergoedingen die, krachtens ge~ 
zegede wetten, aan de kinderen van over~ 
leden politieke gevangenen toekomen. 

7 Mei 1953. 607 

2. - Loonarbeider·s. - Verjaring van 
de ?!ergoedingen. - Bij lconinklijk besluit 
van 19 December 1939 samengeschalcelde 
wetten, artikel 120. - Dr·aa.gwijdte van 
deze bepnling. - De verjaring ingevoerd 
door artikel120 van de wetten betreffende 
de gezinsvergoedingen voor loonarbeiders 
vertoont het karakter van een werkelijk 
verval hetwelk, zoclra het verworven is, 
het verlies van het recht op vergoeding 
medebrengt en geen enkel natuurlijke ver
bintenis ten laste van· cle compensatiekas
sen laat voortbestaan. 

7 Mei 1953. 607 

r·ar-ium versch1tldigd wegens werlcen aan 
de fnbrielcen van de lcoopmnn en wegens 
het vervaa.rdigen van uitbreidingsplans 
ervan. - Fabrielcen die goederen, voor
werp van lcoophandel, voortbr·engen. -
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Verbintenis. die geen aan de koophande! 
vreemde oorzaalc heeft. - Heeft geen aan 
de koophandel vreemde oorzaak en wordt 
dus geacht een koophandelsverbintenis uit 
te maki:m, de verbintenis van een koop
man tot betaliilg van het honorarium ver
schuldigd aan een bouwmeester wegens 
werken van wederopbouw, verbouwing en 
inrichting van fabrieken en wegens het 
vervaardigen van uitbreidingsplans er
van, wanneer die fabrieken dienen moe
ten tot het voortbrengen van goederen, 
welke het voorwerp van zijn koophandel 
zijn. (Wet van 15 December 1872, art. 2.) 

18 December 1952. 240 

2. - Hoedanigheid van handeZaa1· af
geZeid ~tit het bezit van een aantaZ wis
seZs. - ilfZeiding gegrond in feite op de 
handeZsgebruilcen en de bestanddeZen der 
zaalc. - So~tve1·eine beoorcleUng door de 
·rechter over de gTond. - Door een feite
lijke beoordeling van de bestanddelen der 
zaak en onder meer van de handelsge
bruiken, kan de rechter over de grond nit 
het bezit van een aantal wissels door een 
partij, de hoedanigllekl van llandelaar 
van deze partij wettelijk afieiden. 

2 Jnli 1953. 757 

HE:QHALING. 

.1. - V erzwarende omstand·ig heid. -
OnwetteUjlc aangenomen. - Vom·waarden 
1Jereist opdat (J;ie onwetteUjlcheid de ver
brelcing van de veroordeUng zou mede
brengen. - Het onwettelijk aannemen 
door de rechter van de . verzwarende om
standigheid van de herhaling geeft slechts 
aanleiding tot de verbreking van de be
slissing van veroordeling wanneer de nit
gesproken straf deze te boven gaat welke 
tle .wet op een eerste inbrenk heeft ge
steld of wanneer uit de vaststellingen van 
de beslissing blijkt dat de rechter met in
achtneming van de herhaling de straf 
heeft bepaalcl. 

20 October 1952. G6 

2. - Voorwaarden. - Vroegere ver
oordeZin[f lcracht van gewijsde hebbende 
·verworven op cle dag waarop het nieuw 
misdrijf gepZeegd werd. - Ene veroorde
ling kan slechts tot grondslag van de her
haling dienen wanneer zij op de dag 
waarop het nieuw misdrijf werd gepleegd 
kracht van gewijscle heeft verworven. 

20 April 1953. 558 

3. - Vonnis van verooi"deUng de her
haZing hebbende in acht .qenomen tot be
paUng van de straf. - BestanddeZen · der 
herhaUng door het vonnis niet vastge
steZd en niet bUjlcende uit de proced~tre. 
- Onwettige besUssing. - Is onwettelijk 
het vonnis van veroordeling dat, tot be-

paling van de straf, de staat van herha
ling van de beklaagde in acht neemt zon
der het bestaan vast te stellen van al de 
bestanddelen van de herhaling en wan
neer deze bestanddelen nit de procedure 
niet blijken. 

20 April 1953. 558 

HE~ZIENING. 

1. - Ong·unsUy advies van het hot van 
beroep. ~ Arlvies gemotiveerd en na een 
1·egeZmatig onderzoelc uitgeb·racht. - Ver
werping van de 1J1·aag om herziening. -
Op het gemotiveerd advies overeenkom
stig het artikel 445 van het Wetboek van 
strafvordering door het hof van beroep 
nitgebracht dat er geen aanleiding be
staat tot herziening, verwerpt het Hof 
van verbreking de aanvraag om herzie
ning. 

5 Jannari 1953. 270 

2. - Niet1.w feU. - FeU betreffenrle 
een omstandiyheid van het misdrijf, zon
der dat het bewijs van de onschuZd van 
de verzoelcer of de toepassing van een te 
strenge strafwet e1· ~tit Jean voortsp1·ui
ten. - Eis niet ontvanlceUjlc. - Is niet 
ontvankelijk de eis. tot herziening ge
stennd op de bewering van een nienw feit 
dat slechts een van de omstandigheden 
betreft van het misdrijf waaraan verzoe
ker schnldig werd verklaard, dan wan
neer nit clit feit, nocll het bewijs van de 
onschnld van verzoeker noch dit van de 
toeuassing van een strengere strafwet dan 
die welke door hem werd overtreden, zou 
voortsprniten. (Wetb. van strafv., arti
kel 443, 3°, wet van 18 Juni 1894.) 

11 Mei 1953. 619 

3. - BamenlootJ· van m-isdtulen en wan
bedTijven. - VerooTdeUng tot een enlceZe 
st1·at bij toepassing van de a1·ti1Gelen 61 
en 63 van het Btrafwetboelc. - Aanvoe
riny van een nieuw feit waaruit de on
sch·nld van de veTooi·deelde met betrelc
lc·ing tot een van de misd1"ijven blijkt 
voort te vloeien. - Strat die dooT de an
dei·e misdTijven verrechtvattTdigd blijft. 
- Eis tot herz·iening ontvanlcelijlc. -
Wanneer, bij toepassing van de artike
len G1 en 63 van het Strafwetboek, een 
enkele straf wegens samenlopende mis
claden en wanbeclrijven wercl nitge~pro
ken, is de regelmatig ingecliende aanvraag 
tot herziening, welke gestenncl is op de 
aanvoering van een nienw feit waaruit 
het bewijs van de onschnld van de ver
oordeelde ten aanzien van een van die 
misdrijven zou volgen, ontvankelijk wat 
betreft dit misdrijf, zelfs clan wanneer 
de straf wettelijk door de andere misdrij
ven gerechtvaardigd is. (Wetboek V!ln 

- _L 
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strafvordering [wet van 18 Juni 1894], 
art. 443, 3°, 444 en 445.) _ 

1 Juni 1953. 665 

4. - Getu.i_qe veroordeeld wegens valse 
getuigenis. - Vernietiging en verw·ijzing. 
- Er is reden tot berziening wanneer na 
een definitieve veroordeling van een be
klaagde door een krijgsrand, een tijdens 
bet onderzoek ter terecbtzitting voor ge
zegde krijgsraad geboorde getuige clefini
tief wegens valse g·etuigenis tegen be
klnagcle veroorcleeld werd. (Wetboek van 
strafv., art. 443, 2°, en 445, lid 2.) 

15 Juni 1953. 700 

5. - V ernietiging van een dom· de 
lcrijgs1·aall uitgesprolcen ve1·oonleling. -
Venvijzing naar het mil-itair gm·echtshof. 
- Wanneer, nls gevolg aan een aanvraag 
tot berziening, bet bof een door een 
krijgsraad uitgesproken veroorcleling ver
nietigt, verwijst bet de zaak naar het mi
litair gerechtshof. 

15 Juni 1953. 700 

6. - Niem.v feit. - TTerwijzing naar 
een hof 'Vltn l!eroep. - TToorwaanlen. -
Inclien in een regelmntig voorgebracht 
verzoekschrift tot herziening feiten wor
den nnngevoerd, tlie zicb sedert de ver
oordPling bebben voorgednnn, ofwel fei
ten die aanlegger niet bij machte was te 
bewijzen ten tijde van het geding en 
waaruit hPt bewijs van zijn onscbult1 zou 
kunnen volgen en volgens verzoeker volgt. 
ontvangt het hof bet verzoek en beveelt 
het dat door een hof van beroep tot -·een 
onderzoek zai worden overgegaan. (Wet
boek van strafvordering, art. 443, 3o, 444 
en 445.) 

15 Jnni 195H. 701 

HOGER BEROEP. 

1. - Stmtzalcen. - Hoger lJenjetJ ·inge
steltl rloor het openl!aa1· rniniste1·ie. -
Draagwi.idte.- Ret hoger beroep van het 
openbaar ministerie onderwerpt de pu
blieke vordering in gans baar omvang ter 
kennisneming van de rechter in hoger be
roep. 

22 September 1952. 3 

2. - Bu.1·gm·lijlce zalcen. - TTonnis van 
rle ·vrederechte1·. - Te1·mijn van beroep. 
- De termijn om tegen de vonnissen van 
de vrederechters boger beroep in te stel
len, is een maand voor de in Belgie wo
nende beroepers; die termijn niet vrij 
zijnde, is de verstrijkingsdag er in be
gtepen. (Wetb. van burgerlijke rechtsple
ging, art. 16 Pn 1033.) 

25 September 1952. 13 

3. - B·Lwge1"lijlce zalcen. - Vonnis van 
rle m·ellerechter. - Niet l!etwiste ontv'an
lc~Uj_lcheirl ·uan het hoge·r l!eroep. __:_ Be
sltss·Lng vwn de 1·echte1· in hoger beroep 
het be'I'Oep ·regelmati,q in tle vorm verlcla~ 
rend. - TT aststellingen van het vonnis 
waarnit blijlct dat het hoger beroep te 
laa.t we1"d ingesteld. - JYiiddel op deze 
lltt_e instell·ifng -gegrond. - Ontvanlcelijlc~ 
hetd. - Hoewel de ontvankelijkheid van 
het hoger beroep tegen een vonnis van de 
vrederechter v66r de recbter over de 
grond niet wenl betwist, is het middel 
ontvankelijk clat hieruit wordt afgeleid 
<lat het door de rechtbank van eerste nan
leg aangenomen hoger beroep te laat werd 
ingesteld wanneer deze late instelling 
lllijkt nit de vaststellingen zelf van het 
hestreden vonnis, hetwelk het boger be
roep regelmatlg 'in de vorm v:erklaart, of 
nit de stukken van de procedure waar
naar bet vonnis verwijst. 

25 Se11tember 1952. 13 

4. ~ Btnr,fznlcen. - TTonn·is van vrtJ
spntak rlom· rle correctionele rechtbanlc 
yewezen. - H oge1· l!e1"9ep tloor de b!tr
!JerUjke par·t-i_i alleen. - He1·vo1·ming en 
toelcenning van schatlevei'goerling. - Ver
e·iste eenparigheia van stemmen. - Ret 
arrest van het hof van beroep, waarbij 
op boger beroep van de burgerlijke l)artij 
aileen tegen een vonni.s van vrijspraak, 
flcbadevergoeding wordt toegekend, moet 
met eenl)arigbeid van stemmen gewezen 
worden. (Wet van 18 Juni 1869, art. 140; 
wet van 4 September 1891, art. 2.) 

29 September 1952. 17 

.5. - Bt·rafzalcen. - TTonnis •van de cor
J·ect-ionele rechtbanlc dat de ve1·dachte tot 
oncle·r8cheiden st·rajjen ve1·oordeelt. - Ar
rest clat vom· aezelftle feiten een enlcele 
stntf !titspreelct. - Straf die het totaal 
·vnn lle rloo1· de ee1·ste 1·echter uitgespro
ken onderscheiden stntffen niet te boven 
.r;ant. - Eenpa1"igheitl niet vereist. - Ret 
arrest dat, op het hoger beroel) tegen een 
vonnis van de correctionele rechtbank dat 
wegens verschillende misdrijven tot on
tlerscbeiden straffen veroordeelt, slechts 
bij toepassing van artikel 65 van het 
Strafwetboek een enkele straf uitspreekt 
welke het totaal van de door de eerste 
rechter uitgesproken straffen niet te bo
ven gaat, moet niet met eenparigbeid van 
stemmen gewezen worden. (Wet van 
4 September 1891, art. 2.) 

13 October 1952. 55 

6. - St1·a[zaken. - B·nrge1·Ujlce vor
fle1"ing. - Ho.qe1·e beroepen door het open
baM m·inisterie en dom· ae lielclaagde. -
Ve1·zwaring van de verom·aeling ten gun
ste van tle bu1·gerlijlce partij. - Onwet
teUjlche·icl. - Op de hogere beroepen ai
leen van het openbaar ministerie en van 
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·de beklaagde, .mag· de rechter in hager 
beroep de door de eerste rechter tegen de 
beklaagde ten gunste van de burgerlijke 
partij uitgesproken veroordelingen niet 
verzwaren noch ten aanzien van de om
vang <ler schade tot herstel waarvan de 
beklaagde gehouden is, noch ten aanzien 
van het bedrag van dit hersteL 

17 November 1952. 153 

7. - St1·a.tzalcen. - Hot wm beroep. 
- Rechtsmncht van w·ifzen. - Eenparig
heid. - Gevallen waa1··in zij ve1·eist 
wordt. - Het hof van beroep dat van een 
hager beroep tegen een door de correctio
nele rechtbank over de publieke vorde
ring gewezen vonnis kennis neemt, moet 
slechts zijn arrest met eenparigheid van 
stemmen wijzen, zo het de door de eerste 
rechter uitgesproken st:raf of veilighei<ls
maatregel verzwaart of zo het, in geval 
de eerste rechter de publieke vordering 
niet ontvankelijk, ongegrond of vervallen 
heeft verklaard, een straf of een veilig
lleidsmaatregel nitspreekt. (Wet van 
4 September 1891, art. 2.) 

8 l)ecelnber 1952. 203 

8. - Strntzalcen. - B·nTge-rli,ilce vo1·de
rin.Q. - Vonnis van de correct-ionele 1"echt
llanlc. - Hoge1· be1·oep door de b~wgerli,ike 
partij. - Bnrgerlijlce pnrti.i (lie bijzon
dere la-st met 1·echt van indeplaatsstelling 
hee.ft _qegeven. - Hoger beroep ingesteld 
niet door de llijzondere gemachtigde, 'doch 
door een advocaat d1·ager van ae door de 
burgerlijlce part-ij ,qegeven volmacht. -
Bifzonrlere gemachl'igae aie ae vol!nacht 
.zonder lWnwijzing 1Jlbn ae in ae 1Jlaats 
gestelae heett onaertelcena. - Hoger be
roep niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvan
kelijk, het hager beroep tegen een von
nis van de correctionele rechtbank na
mens de burgerlijke partij ingesteld door 
een advocaat, drager van een volmacht 

. die door een burgerlijke partij aan een 
andere advocaat met recht van inde
plaatsstelling werd gegeven, en die door 
<leze laatste werd ondertekend doch zon
der aanwijzing van de in de plaats ge
stelde lasthebber. 

8 December 1!152. 204 

9. - Strafzalcen. - Btwyerlijlce vin·de
r·ing. - Hogm· beroep doo1· hot openbaa1· 
minister·ie ·en door de belclaagae. - Ve1·
zwaring van ae .ten voonlele van de bu1·
gerlijlce pa1·tij ~tityesp1·o1cen verooraeling. 
- Onwettiqheia. - Op de hogere beroe
pen alleen van het openbaar ministerie 
en van de beklaagcle, mag ue l'echter in 
hager beroep de beklaagde tot herstelling 
van de volledige door de burgerlijke par
tij opgelopen schaue niet veroordelen, 
wanneer het vonnis van de t~erste rechter 

VI~Hnn., 1flfiiL - ~)fj 

hem slechts tot de henstelling van een 
deel dezer schade had veroordeeld. 

12 Januari 1953. 284 

10. - Stratzalcen. - EenpaTigheid van 
stemmen. - Strat nitqesp1·olcen aoor een 
politierechtbanlc. - Tierzwa1·ing van de 
strat aoo1· ae con·ect-ionele rechtbanlc. ~ 
Eenparigheia van sternmen niet vereist. 
~ Om de door de politierechtbank uitge
-~proken straf te verzwaren moet de cor
rectionele rechtbank zetelend in hager be
roep niet met eenparigheid van stemmen 
beslissen. (Wet van -! Se11teml:ier 1891, 
art. 2.) 

30 Maart 1953. 526 

11. - Stratzalven. • - H oqe1· beroep 
dooT ae belclaagde alleen inyesteld. ~ 
Rechte1· in hoqe·r 1Je1·oep teuen de belclaay, 
de cle ontzettin,q ~!itsprelcena van hot 
1·echt om een voe1't1t.ig te best1t1·en, wellce 
aoor de eerste 1·echter niet was uitqespm, 
lven geweest.- Onwetti.(fheia.- Wanneer 
de eerste rechter ten laste van de be, 
klaagde de straf van ontzetting van het 
recht om een voertuig te ·besturen niet 
heeft uitgesproken, kan op het hager be, 
roev van de beklaagde aileen, deze tot die 
straf niet veroordeeld worden. 

20 April 1953. 559 

12. - Sknfznken. - Hoge1·e beme1Je'n 
van het openbaar m-in·isterie en van ae 
buryel"lijlce parti.j. - Rechte1' in hager be
-roep zonrler macht om belclaagae van de 
veroordelinq tot schadevergoeding te ont
slaan. - Op cle enkele hogere beroepen 
van het openbaar ministerie en van de 
burgerlijke partij, mag de rechter in ho
ger beroep de beklaagde niet ontslaan van 
cle door de eerste rechter ten gunste van 
de lmrgerlijke partij uitgesproken veroor
deling tot schadevergoeding. (Wetboek 
van strafv., art. 202 [wet van 1 Mei 1849, 
art. 7] .) 

4 Mei 1953. 598 

13. - B~w.qe1·lijlce zalcen. - Vonnis 
b·ij ve1·ste1c qewezen aoo1· de vrederechter. 
- 'l'enni_in vnn bemep. - Uitgangsp~mt. 
- De termijn van een maand, om hoger 
beroep in te stellen tegen een vonnis van 
de vrederechter clat bij verstek gewezen 
werd en vatbaar is voor verzet vanwege 
beroeDer, loopt slechts van de dag af 
waarop het verzet niet meer ontvankelijk 
is. (Wetboek van lmrgerlijke rechtsple
ging, art. 16 en 443, licl 2.) 

8 Mei 1953. 616 

14. - B·tw,qe·J·li_ike zalcen. Beslis-
sinu van ae we1·lcrechtersTaad, - l'ormen 
1!'an het hager lle1·oep. - Het hager beroep 
tegen een beslissing van een werkrech
tersni.ad wordt ingesteld door een verkla
ring ter griffie van dit gerecht, doch moet 
gevolgd worden (1om: een door een deur-
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waarder aan de geintimeerde partij bete
ke:nde dagvaardi,ng. (Wet van 9 Juli 1926, 
art. 59 en 85.) 

22 Mei 1953. 654 

1'5. - Ep~tratie inzake bur,qertmuw. -
Hoger· beroep · van het openbaar ministe
rie .- Overbrengende werking.- Het ho
ger beroep van het openbaar ministerie, 
op het gebied van epuratie inzake burger
trouw, maakt geheel de zaak aanhangig 
bij de rechter in hoger beroep. 

8 Juni 1953. · 685 

16. - Tennijn.- Stmtzalcen. -Von
ni8 op tegenspraak gewezen door de poli
tierechtbanlc. - Vonnis van veroordeling. 
-Hoger beroep van de veroordeelde bin
nen de tien dagen vol,qende op deze van 
de ~titspraalc. - Hoger beroep binnen de 
wettelijke termijn ingesteld. - Geschiedt 
niet te laat het hoger beroep ingesteld 
door de beklaagde, tegen een vonnis van 
veroordeling, op tegenspraak gewezen 
door de politierechtbank, binnen de tien 
dagen volgende op deze van de uitspraak 
van clit vonnis. (Wet van 1 Mei 1849, ar
tikel 5; Wetb. van strafv., art. 172, 174 
en 203.) 

15 Juni 1953. 705 

17. - S.tratzalcen, - Burge•rlijlce vor
dering. - Beslissing van de eerste rech
ter waarbij de belclaagde van het vervolg 
op de JJUblielce vordering ontslagen werd. 
- Ontvankelijlc hager ber·oep door de 
bttri;erlijke partij. - Vermogen van de 
rechter in hager beroep om na te gaan of 
het misdrijf bewezen ·is. - Op een ont
vankelijk hoger beroep door de burger
lijke partij ingesteld tegen een vonnis 
waarbij een aan de beklaagde telastge- · 
legd misdrijf niet bewezen werd ver
klaard, vermag de rechter na te gaan, 
doch enkel ten opzichte van de burger
lijke vordering, of dit misdrijf bewezen 
is en of het aan de burg'erlijke partij 
schade berokkencl heeft. 

6 Juli 1953. 764 

18. - B~trgerlijlce zalcen. - Eis door 
de eerste rechter aangenomen·. - Grand
slag van de· e·is alleen v66·r de rechte·r in 
hager beroep betwist. - j]![atede n·iet van 
openbare orde. - Arrest dnt de vraag on
ontvnnlcelij 1c verklnart om flat zij de per
Teen van de dagvaar·ding te b~titen gaat. 
- Onwettige beslissing. - Wanneer en
kel de gronclslag van de door de eerste 
rechter aangenomen eis voor de rechter 
in hoger beroep betwist wordt, en wan
neer het geen materie van openbare orde 
geldt, vermag de rechter in lioger beroep 
de eis niet onontvankelijk te verklaren 
om de reden dat hij de perken van de 
dagvaarding te buiten gaat. 

9 Juli 1953. 782 

19. - Stmfzal"en.- Eenparigheid. 
Strat door een politierechtbanlc uitgespro
lcen. - V erzwar·ing van de straf door de· 
correctionele r·echtbanlc. - Eenparigheid 
niet vereist. - Om de door de politie
rechtbank uitgesproken straf te verzwa
ren, moet de correctionele rechtbank in 
hoger beroep niet met eenparigheid uit
spraak doen. (Wet van 18. Juni 1869, ar
tikel 140 en wet van 4 September 1891, 
art. 2.) 

7 September 1953. 822 

20. - Strafzalcen. - Burgerlijl"c vor·
dering. - H o,qer beroep door· hct open
banr· ministerie alleen. - Her·vonning ten 
voor·dele van de b~tr,qerlijke partij.- On
tvettigheid. - Op het hoger beroep van 
het openbaar ministerie alleen, is de rech
ter in hoger beroep niet gerechtigd om 
de beslissing te hervormen waarbij de· 
eerste rechter zich onbevoegd heeft ver
klaard om van de . door de burgerlijke 
partij ingestelde vordering kennis te ne
men. (Wetb. van strafv., art. 202, wet 
van 1 Mei 1849, art. 7.) 

7 September 1953. 822: 

HUUIWVEREENKOMST. 
HooFDSTUK I. - Huishuur·. 

HooFDSTUK II. - Landpacht. 

HooFoS'l'UK III. - H andelshmtr. 

HOOFDSTUK I. 

l-IUISHUUR. 

1. Tot betaling ·van de huur-
prijs gedagvaar·fle huwrder·. - Tegen
eis streklcend tot vermindering van de 
lmur·prijs. - Vonn·is dat vaststelt flat die 
vermindering overeenstemt met het be
drag van het nadeel geleden wegens de 
sclHtldige niet-nakoming doo·r de verhuur
der van zelcere verbintenissen. - Vermin
dering van de hmtrprijs ten titel van 
schadeloosstelling toegestaan. - Wanneer 
de huurder tot betaling van verschenen 
huurprijzen werd gedagvaard en de rech
ter, uitspraak doende over een tegeneis. 
van de huurcler, aan deze een verminde
ring van de huurprijs toestaat om reden 
dat zij overeenstemt met het bedrag van 
het door hem ondergane nadeel wegens 
het schuldig niet-nakomen, door de ver
huurder, van zekere verbintenissen,. 
wordt die vermindering van huurprijs ten 
titel van door de verhuurder aan de 
huurder verschuldigde schadevergoeding
toegestaan. 

11 December 1952. 218 

2. - Wet van 20 December 1950, 
wrtilcel 6. - Genot ·van de htturver~ 
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lenging Ivan niet wo·rden overged1·agen 
4oor htmrove1·dracht of a~gehe~e onder
·verhuring van het gehtmrd goed. - Bepa
Ung. zonder toepctssing op de v66r ellce 
huurverlenging toegestane overdrachten 
-en onder·ve?·htwingen. - Uit de termen 
zelf van artikel 6, alinea 1, van de wet 
van 20 December 1950 houdende uitzon
-de:fingsb.epalingen inzake huishuur, blijkt 
dat . die bepaling niet toepasselijk is op 
de overdrachten of onderverhuringen die 
tijdens de loop van de lmur en, derh;J.lve, 
v66r elke wettelijke huurverlenging van 
Juacht zijn. 

12 December 1952. 222 

3. - Recht op wettelijke ve·rlenging. 
- Persoonlijlc 1·echt. - Recht dat noc'h
tans niet ·in alle ,qevallen aan cle hoofd
J~·uurder alleen wonzt 1;e'l'leend. - Zo het 
recht op de wettelijke verlenging· van een 
huishuur een persoonlijk recht is, vloeit 
daaruit niet voort dat de wetgever het 
aileen verleent aan die personen die de 
hoedanigheid van enige huurder of van 
hoofdhuurder hebben. (Wet van 20 De
cember 1950, art. 6, al. 2; art. 10, par. 1.) 

12 December 1952. 222 

4. - ve:rlcoop van een woonh'll.is of van 
-een landel'ijlc erf. - Verpl-ichtingen van 
-1le lcope·r jegens de huurde1·. - A?·ti-
lcel 1743 van het Bm·gerlijlc Wetboelc. -
Door het artikel 1743 van het Burgerlijk 
W etboek wordt een vermoeden ingesteld 
krachtens hetwelk de verkoper van een 
woonhuis of van een landelijk erf, die 
zich het recht niet heeft voorbehouden in 
geval van verkoping de huurder uit te 
drijven, ten dezes voordele het handha
ven en het onderhoud van de lopende 
huur heeft bedongen, en binni:m dezelfde 
beperking zijn schuldvordering tegen de 
huurder aan de koper heeft afgestaan. 
De toepassing van clit vermoeden wordt 
nochtans door artikel 1743 beperkt tot de 
gevallen waar de huur authentiek is of 
vaste datum heeft. 

16 Januari 1953. 303 

5. - Verlcoop van een woonhttis of van 
een lanclelijlc e·rf. - Ha:ndhaven en one 
derho·ud van de lopende h'lHW bedongen in 
de lcoopovereenlcomst.- Ve·rplichting van 
de · 1cope1· deze hunr te ee1·biedigen. -
Wettelijlce ffTOnd dezer ve1·plichting. -
Wanneer de koopovereenkomst betref
fende een woonhuis of een lamlelijk erf 
Ben uitdrukkelijk beding van handhaving 
en onderhoud van de lopende huur ten 
voordele van de huurder bevat, is de ko
per verplicht d,e huur te eerbiedigen zelfs 
wanneer zij niet authentiek is en geen 
vaste datum heeft. Deze verplichting van 
de koper heeft haar wettelijke grondslag 
niet in artikel 1743, doch wel in de arti-

kelen 1121 en 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

16 ,J anuari 1953. 303 

6. - Besluitwet van 12 Maart 1945 en 
wet van 31 Jttli 1947. - Voo?·uitbetaling 
ann de hutwder opyelegd ener som wellce 
het bedmg van de wettelijlce htw.rprijs 
voor gans de dH,.nr van de huu1· niet over
treft.- Verplichting van de huurder voor 
ile ve•rlopen hmwtermijnen het verschil te 
betalen tttssen de wettelijlce huttrprijs en 
hetgeen voor clit tijdpeTlc bij voorbnat 
werd betaald. - Ontbinding der huur
overeenlcomst. - VeTplichting van de veT
htttt?·deT aan de hmwdm· het deel der 
voontUbetaalde sommen terug te betalen 
welk met het wegens de niet ve1··uallen 
htwen veTsch1t-lrUyde gelijlcstaat. - Is 
uiteraard niet ongeoorloofd met betrek
king tot de besluitwet van 12 Maart 1945 
en de wet van 31. .Tuli 1.947 houdende uit
zonderingsbepalingen inzake huishuur, 
het beding ener huurovereenkomst waar
bij aan de huurder de vooruitbetaling 
wordt opgelegd ener som welke het be
drag van de huurprijs voor gans de duur 
van de huur niet overtreft; is bijgevolg 
wettelijk de beslissing waarbij de rech
ter, de huurder tot de betaling der ver
vallen huren veroordelend, het bedrag er 
van vaststelt op ene som welk met de 
wettelijke huurprijs gelijkstaat mits af
trekking van hetgeen voor het bedoeld 
huurtermijn werd vooruitbetaald, en 
waarbij hij, de ontbinding der hum•
overeenkomst uitsprekende, de verhuur.
cler veroordeelt om aan de huurder het 
deel der vooruitbetaalde sommen terug te 
lletalen welk met het bedrag der niet 
vervallen huren gelijkstaat. 

22 J anuari 1953. 335 

7. - ·wet van 20 Decembe?' 1950. - Eis 
van cle ve?·htt!tt'deT, tot intrelclcing van de 
htttt.?·verleng·i.n,q. - Voonvaa1·den. - Ar
tikel 4, paragraaf 3, van de wet van 
20 December 1.950 houdende uitzonderings
bepalingen inzake huishuur, machtigt de 
verhuurder er toe, om een wettige reden, 
de intrekking van de huurverlenging te 
eisen, indien hij a!m de huurder een wo
ning verschaft, welke in de bij deze bepa
ling nuder omschreven voorwaarden aan 
!liens behoeften volcloet. 

25 J uni 1.953. 741. 

8. - Eis van de verhmwde1·, tot int?-elc
lcing van de hmwveTlenging. - Bestaan 
van de voorwaarden vooTzien dooT aTti
lce~ 4, pMagmaf 3, van de wet van 20 De
cembe?· 1950. - TaalG aan de 1·echtm· toe
·veTtTOttwd dooT aTtilcel 4, pa?·agraaf 5, 
van zelfde wet. - Hoewel de voorwaar
den voorzien, voor de inwilliging van een 
eis tot intrekking van huurverlenging, 
door artikel 4, paragraaf 3, van de wet 
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van 20 December 1950 houdende uitzon
deringsbepalingeu inzake huishuur ver
>mld zijn, behoort het aan de rechter, bi.i 
wie de eis aanhangig is, na te gaan of 
de nodige woonruimte niet op een andere 
mauier door de verhuurtler kan verkre
gen worden. (Wet van 20 December 1950, 
art. 4, par. 5.) 

25 Juni 1953. 741 

9. - Eis tot ·int1'elcking ·vnn de hmtr
verlenrtiny. - Naspor·inu rlom· rle rechter 
of rle nodige ·woon·nd;mte niet op een an
dere ·rnan·ier· door rle verh·wwrde·r lean veT
lcreyen ·wo1·den. - TTeTpl-ichtiny voor de 
verlwu·rrler· en rle h·u,urde·r <le £looT de 
rechte1· yevntayrle fe'itelijl•;e elernenten te 
verschaffen. - vVanneer de rechter, bij 
wie een eis tot intrekking van cle huur
verlenging aanhangig is gemaakt, over
eenkomstig artikel 4, paragraaf 5, van de 
wet van 20 December 1950, nagaat of de 
nodige woonruimte niet op een andere 
marrier door de verhuurder kan verkre
gen worden, zijn de verhuurdm; en de 
buurder er beiden toe gehouden, hem de 
feitelijke elementen te verschaffen, die 
hij hun vraagt tot volbrenging van zijn 
taak. 

25 Juni 1953. 741 

10. - Eis van de verh·n·twde·r, tot in
trelclcing ·van de hwwnJerleng·ing. - Be
.~taan van de voorwltanlen voorz·ien door 
artilcel 4, paragraaf 3, van de wet van 
20 December 1950. - Besl-iss·ing die de 
aanvraag verwerpt onulat de verh!mnle·r 
de onmogel-ijlcheid niet bewijst op een an
dere manier de nodige woonntimte te ver
Tcrijgen. -, Onwettel-ijlcd beslissing. -
Wanneer de voorwaarden voorzien door 
artikel 4, paragraaf 3, van de wet van 
20 Decem!Jer 1950 vervuld zijn, mag de 
rechter niet wettelijk een eis van de ver
huurder tot intrekking van de huurver
lenging verwerpen om reden dat de ver
huurder de, onmogeli.ikheid voor hem niet 
bewijst, op ellr ander manier de nodige 
woonruimte te verkrijgen. 

25 Juni 1953. 741 

11. - Geen plaatsbescM··ijv·ing ·van het 
·verhitiwrle. - Hwurder die vermoerl wm·dt 
het in goerle staM ontvangen te hebben 
·wat de hu,urherstellin,qen betreft. - Be
Jjaling niet Vltn openbare o1·de. - Arti
kel 1731 van het Burgerlijk Wetboek, 
naar luid waarvan de huunler, indien 
geen plaatsbeschrijving van het verhuur
de werd opgemaakt, vermoed wordt het in 
goede staat ontvangen te hebben wat de 
huurherstellingen betreft, is geen bepa
ling van openbare orde. (Stilzwijgemle op
lossing.) 

2G Juni 1953. 749 

12. - Geen 1Jlaatsbesehrij·U'ing ·van. het 

·verh·uitrde. - E·rlcenning dam· de huurder 
in de httnrove·reenlcomst. _:_ Om·oerend 
r1oed in yoede staM ontvangen wat de 
eigenl-ijlce h!ttt1·he1·stellingen betr·eft. 
Rechter· ll'ie aan de !murder het bewijs 
doo1· getuigenissen toelaat ·van het be
stcutn van andere v66r de ·in,qenottreding 
bestltande beschadigingen. - Beslissiny 
rl-ie nrtilcel 1731 ·van het Buryer·lijk. Wetc 
boelc niet schendt. - Schendt artikel1731 
van het Burgerlijk vVetboek niet, het von
nis dat, clan wanneer geen plaatsbeschrij
ving van het verhuurtle werd opgemaakt 
len de lmurovereenkomst slechts erken
ning ervan door de hum·der bevat dat hij 
!let onroerend goed « in goede staat wat 
de huurherstellingen )} betreft ontving, 
!leze laatste bewoordingen slechts · « de 
eigenlijke huurherstellingen )} bedoelende, 
de !murder er toe machtigt door getuige
nissen te bewijzen dat beschadigingen 
van een andere aard v66r de ingenottre
ding in het onroerend goed bestonden. 

26 Juni. 1953. 749 

HOOFDSTUK II. 

L,\NDPACH'l\ 

13. '---- Opzegging doo·r de <1Je'rpaohte1-
om.zelf het 1Jerpnohte _qoed in bedrijf te 
nemen. - Persoonliilce inbe<kijfnemin,rJ. 
- Beur·ip. - De bij · artikel 3, 2°, van de 
wet van 31 1\'Iaart 1948, tot voorlopige re
geling van de opzeggingen inzake land
pacht, bedoelde inbedrijfneming van het 
goed door de verpachter, beoogt niet en
kel een inbedri.ifneming die daadwerke
li.ik door de eigenaar is verwezenlijkt, 
maar insgelijks deze die voor de uitslui
tende rekening van de eigenaur gPschiedt. 

2 October 1952. 24 

14. - Goerle·ren die afuesoheiden nan 
1Jersch'illende eigenaars toebehm·en. 
Goederen die een geheel vorrnen wellce af
zonderl-ijlc niet voor een nttttige bebou
wing vatbaar· zijn. - Ondeelbar·e verbin
ten·is ·van de verpachters om het genot te 
verschilffen. - Opzegging maar door· ze
lcere onder hen gegeven. - Geen door de 
nncle·re ver-Zeende lastgeving. - Opzegginr1 
clie geen einde aan de pacht stelt. ·
W anneer landeigendommen, welke afge
scheiden aan verschUlende eigenaars toe'
behoren, een geheel vormen en afzonder
lijk niet voor een nuttige bebouwing vat
lmar zijn, en welke in pacht werden gege
ven luachten.s een contract volgens .het
welk de verpachters de ondeelbare verbinc 
tenis hatlden aungegaan aan de pachters 
het genot van het geheel van P,e goecleren 
te verschaffen, stelt de oiJzegging aan dE> 
pachter gegeven door zekere van rle ver
puchters, zonder dat huu door de andere 
verpachters lastgeving werd verleend en 
zonder dat zij als lasthe!Jbers van die· 
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andere zijn opgetreclen, geen einde aan de 
pacht. 

23 October 1952. 86 

15. - Opzegging doo1· de ve1'1Jachte·J' 
gegeven ten einde het ver1Htchte goed zelf 
in bedrijf te nemen. - PersoonUjlce inlle
drijfnem·ing. - Begrip. - Ret in bedrijf 
nemen door de eigenaar zelf bedoeld door 
het artikel 3, 2°, van de wet van 31 Maart 
1948 tot tijdelijke regeling van de uitwer
kingen van de gegeven opzeggingen inzake 
landpachten, is niet aileen de materiele 
door de eigenaar zelf verwezenlijkte in
bedrijfneming maar ook nog die welke 
uitsluitend voor zijn rekening en op zijn 
risico gesc)liedt. 

12 Februari 1953. 401 

HOOFDSTUK III. 

HANDELSHUUR. 

16. - Wet van 30 Ap1iL 195.1. - A·l'ti
lcel 33. - Recht van de ve·!'hu.urde1· aan 
de h~t7trove1·eenlcomst een einde te mnlcen. 
- Huurovereenlcomsten waarop het toe
passelijlc is. - Het recht aan een han
delshuurovereenkomst een einde te ma
ken, aan de verhuurder toegekend door 
het artikel 33, lid 4, van cle wet van 
30 April 1951 op de handelshuurovereen
komsten en het enig artikel van de wet 
van 24 December 1951, tot verklaring van 
voormelde wet, is van toepassing op de 
huurovereenkomsten met bepaalde duur 
die wettelijk werclen · verlengd, op de 
huurovereenkomsten met onbepaalde duur 
en op de huurovereenkomsten die het 
voorwerp ener stilzwijgende wederinhu
ring zijn geweest. 

15 Januari 1953. 294 

17. - H ernieuwing. - Recht van de 
verhuttrder de hern·ieu.wing te weigeren. 
- Wet van 30 Ap·ril .l951, artUcel .l6, I, 
Jo. - Vo01·nemen van de ve1·h~tm·der het 
ve1·huurde goed persoonlijlc en werlcelijlc 
te lletrelc7cen. - Zin deze1· tennen. - Ret 
artikel 16, I, 1°, van cle wet van 30 April 
1951 op de handelshuurovereenkomsten, 
krachtens hetwelk de verhuurder zich te
gen de hernieuwing van· de huurovereen
komst mag verzetten wanneer hij voorne
mens is het verhuurde goed persoonlijk 
en werkelijk te betrekken, mag ingeroe
pen worden zowel door de verhuurder die 
uitsluitend zijn woonst in het verhuurde 
goed wil vestigen en derhalve het per
soonlijk wil betrekken zonder een handel 
er in te drijven, als door de verhuurder 
die voornemens is het tot koophandel te 
doen dienen. 

15 Januari 1953. 294 

18. - Uitwinning van de lntttrde1· doo-r 
de verhuurder. - Verhuu.rder zich bents-

tend op arUJcel .l6, I, Jo of op arUlceL 33, 
alinea 4, van ae wet vnn 30 Ap1·il 195.1. 
- Geval wa.at·in een ·nUwinningsvergoe
dinrJ ve1"SC1HtlrUga is. - Wanneer de ver
huurder het verhuurde goed van de huur- · 
der uitwint, hetzij krachtens artikel 16. 
I, 1°, van de wet van 30 April 1951 ov ue 
handelshuurovereenkomsten, hetzij krach
tens artikel 33, lid +, derzelfde wet, en 
krachtens de wet tot verklaring van 
2+ December 1951, om reden llat hij het 
verhuurde goecl persoonlijk en werkelijk 
wil betrekken, zonder om het even welken 
handel of een gelijkaardige handel er in 
<le drijven, is hij noch de door artikel 25, 
1°, van de wet van 30 Avril 19[)1, voor
ziene uitwinningsvergoeding noch de door 
artikel 25, 2°, voorziene vergoeding ver
schuldigd; hij is deze laatste vergoeding 
verschuldigd wanneer hij voornemens is 
in het goed een met deze' van de huurder 
gelijkaardige handel te drijven. 

15 Januari 1953. 294 

19. - Wet van 30 April 1951, a·rti
Tcel 33. - Oont·mctuele tennijn aer hmtr
overeenJ.;omst. - Begdp. - Door de 
woorclen « contractuele termijn ll, van het 
artikel 33, licl 2, van de wet van 30 April 
1951 op de handelshuurovereenkomsten, 
heeft de wetgever uitsluitend de duur be
doeld waarvoor de hutir werd gesloten en 
niet de duur na verstrijking waarvan ene 
eenzijdige verbreking van cle huur door 
een beding van cle huurovereenkomst 
wordt toegelaten. -

6 Februari 1953. 385-

20. - H·n~ti·overeenlcomsten met onbe
paalde ll~t~W. - Bij de inwe1·Tc·tngtre£lin!J 
van ae wet van 30 April .l951 in loop 
zijnde humrove·renlcomset. - Belling aer 
hmtr·ove?·eenkomst fle hnnrflm· toelatenlf 
na verloop vnn a·rie of zes ja1·en ae huu.r 
te verbrelcen. - Uitoefeningsvoorwaa1·£len 
van dit ve1·mogen. - W anneer, in een 
onder toepassing van de wet van 30 April 
1951 op de handelshuurovereenkomsten 
vallencle huur, welke bij de inwerking
tJ:eding dezer wet steecls nog lopend was,. 
de hum·der zich het vermogen heeft voor
behouden na verloop van het derde of van 
het zesde jaar een einde aan de huur· 
te stellen, vermag hij slechts van dit ver
mogen gehruik te maken ten einde in het 
verhuurde onroerend goecl werkelijk zelf 
handel te drijven of de werkelijke ex
ploitatie er van door de in artikel 3. 
lid 5, van voormelde wet aangewezen 
personen toe te laten. (Wet van 30 April 
1952, art. 33, licl l.) 

6 Februari 1953. 38fo· 

21. - Toepa.ssing van rle ·wetsbepalin
gen op rle handelshuU.1'01Jereen7comsten 011 

rle tot meerae·re aoeleinflen gebhtikte on
rom·ende goeclemn. - Voorwaarrlen. -
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Ret artikel 42 van de wet van 20 Decem
ber 1950 houdende uitzonderingsbepalin
gen in zake huishuur en de wet van 
ZO April 1951 op de handelshuurovereen· 
komsten zijn slechts toepasselijk op de 
tot meerdere doeleinden gebruikte onroe
rende goederen wanneer hun gebruik tot 
hanclelsdoeleinden het voornamelijkst is. 

13 lVlaart 1953. 473 

22. - Wet van 30 April1951. - AaTd 
flezes wetsbepa.Un_qen. - De bepalingen 
van de wet van 30 April 1951 op de han
delshuurovereenkomsten _ zijn principi.eel 
gebiedend, de partijen vermogemle er vim 
af te wijken wanneer zulks hun uitdruk
kelijk of impliciet wordt toegestaan. 

23 April 1953. 573 

23. - Wet van 30 April 1951, arti
Jc-el 33. - Verzaldn_q van de wettelijke 
hutr-rverlen_q·in[t. - Voo·rwannlen. - Bui
ten het aan de verhuurder door arti
kel 33, lid 4, en nan de partijen door cle 
artikelen 3, lid 4, en 33, lid 3, 1" bepaling 
verleend recht mogen de partijen of een 
-der partijen niet afzien van de door arti
kel 33, lid 3, van de wet van 30 April 
1951 afgekontligde handelshuurverlenging. 

23 April 1953. 573 

24. - H7r,-zwhe?"n·ietr.win_q. Ve1·eisten 
-opdat de huu.nle-r zich er op mo_qe beroe
pen. - Een huurder vermag· slechts de 
door de wet van 30 April 1951· op de han
delshuurovereenkomst ingerichte hum•
hernieuwing te eisen wanneer hij eigenaar 
is van het in het onroerend goed geex
ploiteerd handelsfonds of wanneer hij 
het handelsfonds in huur heeft bekomen. 

30 April 1953. 593 

25. - Bestemm,-in_q tot het drijven van 
een kle·inhnndel. - Be_q1·ip. - De door ar
tikel 1 van de wet van 30 April 1951 op 
de handelshuurovereenkomsten bedoelde 
bestemming tot het drijven van een klein
handel is geen theoretische bestemming 
<loch een werkelijk door de huurcler ver
wezenlijkte bestemming ten opzicllte van 
de verhuurder. 

30 April 1953. 594 

26. - Wet vnn 30 Ap·ril .1951. - V m·
ei-~ten opdat de hmtnle·1· zich te_qen cle 
verhutt1'der op-. cle bepnlin_qen cleze1· wet 
mage beroepen. ,---- De huurder van een on
roerend goed vermag zich slechts ten op
zichte van de verhuurder · op de bepalin
gen van de wet van 30 April 1951 te beroe
pen wanneer hij eigenaar is van het in 
het onroerend goecl uitgebaat handels
fonds of wanneer hij het in huur heeft 
genomen. 

30 April 1953. 594 

27. - H·uur van . een handelshuis. -
V erbreking van cle httttmvereenkomst ten 
_qevol_qe van cle vern·ielin_q vnn cle vet·h·utw
cle zaak door een oo1'lo_qsfeit. - Late1·e 
hum· vnn een nooclwinlcel in de puinen 
vnn dit hu.is. - Afbreken van deze win
Tcel door fle ei_qenaa1· van de _qrond en we
dempbo·uw van een hanclelshuis.- Vorde
·rin.q vnn de- ten onrechte ttityeclreven 
h-n-urcle1· tot herstelling i·n het _qenot· van 
het wederopgebmtwd onroerencl ooecl. -
Yo1·derin_q niet _qe_q1·oncl. - Wanneer dt> 
huur van een handelshuis verbroken werd 
ten gevolge van de vernieling van de ver
huurde zaak door een oorlogsfeit en wan
neer een noodwinkel, in de puinen van 
clit onroerend goed ingericht en door de 
vroegere lluurder in huur genomen, door 
de eigenaar van de grond afgebroken en 
door een nieuw handelshuis vervangen 
werd mag de ten onrechte nit die winkel 
uitgedreven huurder niet de herstelling 
in het genot van het wederopgebouwd 
huis vorderen. (Burgerlijk vVetboek, ar
tikelen 1722 en 17 41.) 

29 Mei 1953. 664 

28. - Aanv1·aag tot hernie·uwintJ van 
de hmt-rovereenlcomst. - Nietigheid van 
cle betokening. - Nietigheid hientit voort
spnt-itencle dnt de betelcenin_q cle meldin
_qen niet bevat voorgeschreven door a-rti
Tcel 14, lid 1, vnn cle wet van 30 April 
1951. - Betreklcelijlce nieti_qheid. - Vat
lJaar voor bevesti_qing door de ve-rhu-urcler. 
- De nie'tigheid van de betekening, door 
de huurder, van een aanvraag tot l:ter
nieuwing van de huurovereenkomst, wel
ke hieruit voorspruit dat de betekening 
de door artikel 14, lid 1, van de wet van 
30 April 1951 voorgeschreven meldingen 
niet bevat, is een betrekkelijke nietig
heid; de door deze nietigheid aangetaste 
aide is vatbaar voor bevestiging door de 
verhuurder. 

12 Juni 1953. 695 

29. - A.anv·raag tot hernieuwiny van 
de h·um·overeenkomst. - Nieti_qheid van 
cle betelcenin_q. - Kennis door cle ver
huu.-rcler vnn zijn rechten en verplichtin-. 
uen. - 1lfnakt geen afstancl tt-it ervan zich 
op de niet·i_qheid van cle betelcenin_q te be-
1'0epen. -_ De kennis door de verhuurder 
van cle door artikel 14, lid 1, van de wet 
van 30 April 1951 op de handelshuurover
eenkomsten toegekende rechten en opge
legde verplichtingen, brengt voor hem 
geen afstand ervan mede zich jegens de 
huurder te beroepen op de nietigheid van 
de betekening yan een aanvraag tot her
nieuwing van de huurovereenkomset, die 
de door de wet voorgeschreven melding 
van deze rechten en van deze verplich
tingen niet bevat. 

12 Juni 1953. 695 
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HUUQ VAN WEQK. 
1. - ·W.~rlcplaatsreglernent. - Aard. -

Ook al is het overeenkomstig de wet van 
15 Juni 1896 vastgesteld werkplaatsregle
ment niet het gevolg van een tussen de 
werkgever en zijn werklieden gesloten 
akkoord, worden laatstbedoelde nochtans 
geacht daarmede te hebben ingestemd; 
het reglement maakt een integrerend .deel 
van het arbeidscontract uit en doet we
derzijdse verplichtingen ontstaan. 

6 November 1952. 123 
2. - We1·1cplaatsreglernent. - Wijzi

ging of ophejfing ·van een van de bepaUn
gen ervan. - Naleven van de voorschl'if
ten van de artilcelen 7 en 8 van de ·wet 
van 1.5 J~tni 1896 vereist. - Opheffin.q lean 
derhalve niet nit de niet-toepassing van 
de bepaUng voortvloeien. - Een bepaling 
van een overeenkomstig de wet van 
15 Juni 1896 vastgesteld werkplaatsregle
ment kan niet gewijzigd of opgeheven 
worden tenzij mits naleving van de bij de 
artikelen 7 en 8 van gemelde wet be
paalde formaliteiten en termijnen; het 
niet-toepassen van dergelijke bepaling 
door de werkegever brengt de opheffing 
ervan niet mede. (Wet van 15 Juni 1896, 
art. 10.) 

6 November 1952. 123 
3. - Arbeids- of bediendencontract. -

Paritaire cornite's. - BesUssingen. -
Bindende lcracht. - Voo1·waa1·de. - Bin
dende kracht kan alleen door een konink
lijk besluit aan de beslissingen van de 
paritaire comite's worden toegekend. (Be
sluitwet van 9 Juni 1945, art. 12.) 

22 Januari 1953. 333 

4. - Arbeids- of bediendencont1·act. -
Paritaire cornite's. - Leden. - Afgevaar
digden der· be-roepsDTgan·isaUes. - Mach
ten nit de afvaardiging voo·rtvloeiende. -
Indien de leden van een paritair comite, 
in dit comite. de afgevaardigden zijn 
van de beroepsorganisaties waardoor zij 
aan 's Konings benoeming voorgedragen 
werden, deze hoedanigheid hun slechts 
bevoegdheid toekent om deel te nemen 
aan de beslissingen van het comite waar
van de bindende kracht zelf afhankelijk 
is van de bij koninkli.ik besluit te verle
nen goedkeuring ; dat zij hun de macht 
niet toekent om door hun enkel optredeJi 
de afgevaardigde beroepsorganisatie af de 
angeslotenen ervan te verbinden. (Be
sluitwet van 9 Juni 1945, art. 5, 8, 10, 12 
en 13.) 

22 Januari 1953. 333 

HUUQ VAN WEQK EN VAN 
DIENSTEN. 
1. - A·rbeidscontract. - Hovenier· ~tit-

sluitend in dienst VtlJn de eigenaar van. 
een privaat dornein blijvend om, tegen 
een loon, dit domein de. bebou.wen en te 
onderhouden. - Arbeid die aan de voor
waarden voldoet van het bij a-rtilcel 1 
·van de wet ·van 10 j){aaTt 1900 bepaald 
a1·be·idscontmct. - De arbeid verricht 
door een hovenier die uitsluitend en 
voortdurend in dienst van de eigenaar 
van een privaat domein is om, tegl'm een 
loon, dat domein te bebouwen en te onder
houden, voldoet aan de voorwaarden van 
het bij artikel 1 van de wet van 10 lVIaart 
1900 bepaalde arbeidscontract. 

4 December 1952. 19& 

2. - D·ienstcontract. - Sch·riftelijlc be
·wijs. - Oonfi·act voo·r een bepaalde dmw 
gesloten. - Noodzalcelijlcheid van een ge
schi'ift niet volgend wit deze enlcele om
standigheid. - Het artikel 2 van de wet 
van 7 Augustus 1922 naar luid waarvan 
het voor een bepaalde onderneming ge
sloten dienstcontract door geschrift moet 
worden bewezen, is niet toepasselijk op 
een voor een bepaalde du·ur gesloten 
dienstcontract; het is slechts op dergelijk 
contract toepasselijk wanneer het con
tract bij verstrijking van de voor de on
derneming zelf voorziene termijn een 
einde neemt. · 

23 Januari 1953. 343: 

HUWELIJKSCONTQACT. 

1.- H~tweUjlcsgemeenschap,- Omvang 
van de baten. - Aan een van de echtge
noten geschonlcen penningen. - 1Vil van 
de schenlcer de geschonlcen penningen ~tit 
de gemeenschap te sluiten. -'-- Wil die niet 
het voorwe·rp zijn moet van een door de 
schenlce1· u.'itdntlclceUjlc gedane ver7clar·ing. 
- De wit van de schenker van gedurende 
het huwelijk aan een van de onder beheer 
van de wettelijke gemeenschap gelmwde 
echtgenoten geschonken penningen om die 
penningen uit de gemeenschap te sluiten, 
moet niet noodzakelijk het voorwerp zijn 
van een uitdrukkelijke verklaring van <le 
schenker; daat-toe volstaat een stilzwij
gende, doch zekere wilsuiting. (Burger
lijk Wetboek, art. 1401, 1°.) 

11 December 1952. 215 

2. - H·uweUjlcsgemeenschap. Aan. 
een van de echtgenoten geschonlcen pen
ningen. - Wil van de schenke·r de ge
schonlcen penningen nit de gemeenschap 
te slu-iten. - Kan dom· rniddel va11 ve·r
·lnoedens bewezen wo'l'den. - Het bewijs 
van <le wil van de scheJiker van pennin
gen om deze uit <le gemeenschap te slui
ten, die tussen de begiftigde en zijn echt
genoot bestaat, mag door middel van ver
moedens bijgebracht worden. 

11 December 1952. 215 
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HUWELIJKSGEMEENSCHAP. 

1. - Voonleel doo-r gemeenschappelijlce 
penningen nan het vennogen van een der 
echtgenoten anngeschaft. - .Sch~tldvonle
ring 'IJan de gemeenschap. - Bedmy wel
lce zij niet rnag overschTijden. - De 
:schuldvordering welke de gemeenschap 
tegen een der echtgenoten wegens een aan 
·dezes vermogen door middel van gemeen
:schappelijke penningen aangeschaft voor
<leel mag ltet bedr ag van de door de ge
meenschap uitgekeerde som niet over
:schrijden. (Rurgerlijk Wetb., art. 1437.) 

29 .Januari 1953. 364 

2. - Fer.qoedin[J. - Hebbenlle nls ·vooT
~wer·p de op (le yemeenschappeUjke pen
ningen in tmnken (tfyenomen sorn. -
Bch1tldvonle·rinrJ ener nnar· het yetnl be
paallle sorn en niet schnldvoTder·ing enet· 
waarde. - De door een der echtgenoten 
verschnldigde vergoeding welke ene op 
-cle geme~?nschappelijke permingen afgeno-

JNTERESTEN WEGENS VER
ZUIM. 

A·rtikel 1153 vnn het Bu;rgry,:lijk Wet
lJoek. - Regel d·ie ae ve·rtr·aginy ·in de ·wit
voedng van een •veTbintenis V(tn geldsom 
:tJetr·eft. - Niet van toepnss·ing op cle we
_qens het niet tentggeven vnn uo~tclstulc
Jcen ver-sclmldigde sch(tfle en inteTesten. 

.JAARLIJKS BETAALD VERLOF. 

I 

J 

1. - Fer'lofyelrZ. - BerUen(len. - Ve·r
pUcht-ing van de r.verlcgever om cle be
diencle, benevens de nonnnle bezoldi.qing, 
-een lJijkomencl beclrng gelijlc awn een deel 
•van de we(lde te /Jetnlen. - Doo·r het be
sluit vnn de Re.qent ·onn 19 J·ul-i 1949 opge
leg(le vmplichting. - Werl.;gever cl·ie v66T 
de inwerlcingtTeding vnn (lat besl·nit ver·
zttim(l heeft' dit b'ijkom.ena beclmy te be
tnlen. - Geen rnisd'l"ijf. - Daar de ver
plichting van de werkgever aan de be
diende, cUe zijn verlof neemt, benevens 
·zijn normale bezoldiging, een deel van· de 
maandelijkse wedde te betalen, eerst door 
het besluit van de Regent van 19 Juli 
1949 werd opgelegd, heeft de werkgever 
·die, v66r de inwerkingtrecling van dat be
:sluit, cUt llijkomeml beclrag niet heeft be- , 

~nen som in franken tot voorwerp heeft, 
IS voor de gemeenschap ene schuldvorde
ring ener naar getal bepaalde som en niet 
ene schuldvordering ener waarde onder
worpen ann schatting door de rechter. 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1437 en 1895.) 

29 Jannari 1953. · 364 

3. - Stelsel vnn gernee·nschap vnn roe
rende uoecler·en en nanwinsten. - Echtye
noot bewm·encl ~titslu.itena eigennaT t(J, 
zijn vwn een roerend uoed. - Op te leve
ren liew'ijs. - Onder het stelsel van ge
meenschap van roerende goederen en aan
winsten worden de roerencle goederen in 
het bezit der ~?chtgenoten, gemeenschap
ll~lijke goefleren vermo~a; de echtgenoot 
eire er van beweert uitsluitend eigenaar 
te zijn moet llewijzen dat hij zich in een 
der gevallen llevindt waar de roerende 
goederen de nard van eigen goederen aan
nemen. (Burgerlijk vVetboek, art. 1401, 
1°, en 1449.) 

29 Janual·i 195g. 364 

- Artikel 1153 van het Bnrgerlijk Wet
boek betreft slechts de vertraging in de 
nitvoering van de verllintenissen welke 
zich tot betaling van een zekere som be
palen; het is niet van toe passing op de 
schade en interesten verschuldigd we
gens het niet teruggeven van goudstuk
ken die het voorwerp van een vernietigde 
gift hebben uitgemaakt. 

25 .J uni 195?,. 744 

taald, geen misdrijf gepleegd. (Besl. van 
<le Regent van 19 Juli 1949, art. 20, 21, 
H4 en 36.) 

3 November 1952. 110 

2. - Besl·u.it·wet vwn 3 Jnnu.ari 1946 en 
·n-itvoe1·ingsbesln-iten. Inbreuken. 
Termijn vnn ve·rjn·rin,q van de publieke 
vo1·derin.r;. - De strafvordering op grond 
van een overtrecling van de bepalingen 
van de besluitwet van 3 Januari 1946 be
treffencle het jaarlijks verlof van de loon
trekkende ar!Jeiclers en van de krachtens 
clie besluitwet genomen besluiten, verjaart 
na een vol jaar, met ingang van de dag 
waarop de overtreding werd gepleegd. 
(Besluitwet van 3 Januari 1946, art. 32.) 

3 November 1952. 110 

3. - Fer·lofgelcl. - Becli.ende r.vanrvan 
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a~ verbintenis ·verstrijlct alvo·rens verlof 
te hebben genomen. - l'erzwim dam· de 
werlcgeve1· hem een deel van de Ujdens 
het vorig dienstjaar ve1·aiende wedde te 
betalen. - Misdrijf voltrolclcen op de da_q 
waarop de verbintenis is ve1·strelcen. -
De overtreding gepleegd door de werkge
ver, welke verzuimd heeft aan zijn be
diende, waarvan de verbinteitis vooraleer 
hij zijn verlof genomen heeft verstreken 
is, een deel van de tijdens het vorig 
dienstjaar verdiende wedde te betalen, is 
voltrokken op de dag waarop gemelde 
verbintenis verstreek. (Besl. van de Re
gent van 19 Juli.1949, art. 22, al. 2.) 

3 November 1952. 110 

. 4. ~ ATtilcel 59 van de op 9 MaaTt 1951 
.~amengeordende wetten. - Inbreu.Tc. -
Politiestraffen. - Zelfs in het geval waa1'
in de datum van het verlof door een pari
tair comite wordt va.stgestela. - De in
breuken op artikel 59 van de op 9 Maart 
1951 samengeordende wetten betreffende 
het jaarlijks verlof der loonarbeiders 
worden met politiestraffen beteugeld, zelfs 
in het geval waarin de datum van het 
jaarlijks verlof, overeenkomstig arti
kel 28 van het besluit van de Regent del. 
19 September 1949, door een paritair co
mite wordt vastgesteld. 

8 December 1952. 206 

JACHT. 

1. - Ministerieel besluit tot vaststel
ling 1Jan de Ujdstippen van opening en 
sluiting van de jacht. - Verbod in zelcere 
velden te jagen. - Draagwijdte cit be
aoelinn van dat verbod. - Het verbod te 
jagen in de velden waarin zich graange-

wassen of andere korrelc of zaacldragende· 
planten bevindeu welke rijp of rijpend te 
velde staan, of afgemaaid op het veld lig
gen, is toepasselijk ZE'l.fS indien die Velden 
aan de overtreder toe!Jehoren; !lit verbod 
strekt zowel tot het in stand houden van 
het wild als tot de bescherming van de 
landbouw. (Min. besl. van 2 -AugusttiSc 
1951, art. 3.) 

22 December 1952. 252 

2. - Niet-ove1·hand·lgen van het wa
pen. - Geen ondersche·lden m·isd1'i.if. -
V ermelding in de dagvaaTding n·iet ver
eist. - Door de belclangde voo1· te dTagen 
verded·iging. - Daar het niet-overhandi
gen van het gebruikte wapen door de 
overtreder aan de agent die proces-ver
baal opmaakt geen bijzonder en onder
scheiden misdrijf doch slechts een bij
komstige en onafscheidenlijke omstanclig
heid van het hoofdjachtmisdrijf uit
maakt, moet die omstandigheid niet nood
zakelijk in de aan de beklaagde hete
kencle clagvaarding worden vermeld en 
moet deze evenmin worden verzocht zijn 
verdediging over dit feit voor te dragen. 
(Wet van 28 Februari 1882, art. 20; Wet
hoek van strafv., art. 182.) 

22 December 1952. 252: 

3. - Niet-overhandigen van het wapen .. 
- Bijzondere geldboete die opgelope1~ 
wordt ongeacht de redenen die de ovm·
treder hebben verhinderd zu.llcs· te down. 
- De door artikel 20 van de wet op de 
jacht ingevoerde bijzondere geldboete· 
wordt door het enkel feit van het niet
overhandigen van het wapen opgelopen 
ongeacht de redenen die de overtreder· 
hebben verhinderd zulks te doen. 

22 December 1952. · 252.: 

K 

KINDER.BESCHER.MING. 
Bevoegdheia. - Maatregelen te. treffen 

ten aanzien· van een minderjarige. - Uit
sluitende bevoegdheid van de Tcinaerrech
ter van de verblijfplaats van de minder
jnri,qe. - De kinderrechter van de ver
blijfplaats van een minderjarige is aileen 
bevoegd om ten dezes opzichte de door 
de wet van 15 Mei 1912 voorziene maat
regelen te treffen. 

13 J uli 1953. 800 

KOSTEN. 
1. - Strafzalcen. - Burgerlijlce pa1·tij 

niet in het ongelijlc zijnde gestela ~wch
atstand t'nn haar eis hebbende gedaan 
doch slechts het instellen vnn een nieu.wen 
eis hebbende verzanlct. - Vemm·deling 
van de belclaa_qde tot de door de buTger
lijlce partij gedane Tcosten. - Wettigheid. 
- Is wettelijk de veroordeling van de 
beklaagcle tot de kosten gedaan door de. 
burgerlijke partij die niet in het ongelijk 
werd gesteld en geen afstand van haar·. 
eis heeft gedaan doch enkel het instellen 
van een nieuwen eis heeft verzaakt. (Wet
hoek van strafvordering, art. 162 en 194 
gewijzigd door de wet van 25 October· 
1950.) 

12 Januari 1953. 287 
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2. - Verbrelcing. - BttTger·lijlce za
Jcen. - V(3rbTel"ing en veroordeling van 
verweeTdm· tot de lcosten. - Kosten van 
de ttitgifte dm· ve1·brolcen beslissing en 
van. een door aanlegger vooTgelegd ttit
trelcsel der minttten van de griffie van de 
rechtsmacht over de grand. - Verplich
Ung vom· aanlegge1· deze stttJclcen tot in
.<SteUing der· vooTziening te liohten. -
Kosten ten laste van veTweeTder·. -Wan
neer in burgerlijke zaken een voorziening 
wordt ingewilligd, begrijpen de kosten 
waarin de verweerder door het hof wordt 
verwezen, de kosteh van de uitgifte der 
verbroken beslissing alsook deze van het 
door aanlegger voorgelegd uittreksel der 
minuten van de rechtsmacht over de 
grond, wanneer aanlegger cleze stukken 
tot staving zijner voorziening heeft moe
ten lichten. 

23 Januari 1953. 343 

3. - VooTziening in vm·lwelcing. -
Grand van niet-ontvanlcelijlcheid afgewe
zen. ~ Kosten van de memoTie tot we
derantwoorcl. - Ten laste van de veT
·weerder· tegen de voorziening, zelfs wan
neer doze ver·woTpen wordt. - In geval 
van verwerping van een tegen ene voorc 
ziening in burgerlijke zaken opgeworpen 
grond van onontvankelijkheid, moeten de 
kosten van de memorie tot wederant
woord ten laste gelegd worden van de ver
w~erder die de grond van onontvankelijk
heid heeft aangevoerd, zelfs wanneer de 
voorziening verworpen wordt. 

20 Maart 1953. 489 

4. ~ Bttrgerlijlce zalcen. - ATbeidson
gevallen. - Wet van 20 Maart 1948. -
Toepasselijlc op de hangende gedingen. -
De wet van 20 Maart 1948 tot aanvulling 
van de samengeordende wetten betref
fende de arbeidsongevailen is wat betreft 
de kosten der rechtspleging toepasselijk 
op de, op de dag zijner inwerkingtreiling 
hangende gedingen. 

26 Maart .1953. 510 

5. -- 8trafzalcenc - Belclaagde wegens 
valsheicl en gebrnilc van valsheid tot een 
enlcele str·at ver·ooTdeeld. - Medebelclaag
de door hetzelfde an·est wegeris deelne
ming aan het gebnt.ilc van valsheid veT
oordeeld. - S'oliclake ver·oor·deling van 
de .belclaagden tot de lcosten en de scha
(Zeverr;oeding. - Wettelijlcheid. - De so
ljdaire veroordeling van twee beklaagden 
tot de kosten en de schadevergoeding is 
wettelijk, wanneer zij beide door een
zelfde arrest tot een enkele straf veroor
deeld werden, de ene uit hoofde van vals
heid en gebruik van valsheid, de midere 

.wegens deelneming aan het gebruik van 
valsheid. (Strafwetb., art. 50.) 

13 April 1953. 544 

· 6. - Bm·gerlijlce zalcen. - Arbeid,s
ongeval. - Wet van 20 Maart 1948. -
Yerbrelcingslcosten. · - Kosten tLie ten 
laste. vallen van het bedrijfshoofd of van 
z·ijn verzelceraar. - De bepaling van de 
wet van 20 Maart 1918, krachtens welke, 
behalve indien de eis roekeloos en ter
gend is, de kosten van aile vorderingen 
gegrond op de samengeordende wetten 
betreffende de vergoeding van de schade 
vool'tspruitende uit de arbeidsongevallen 
ten laste van het bedrijfshoofd of van 
zijn verzekeraar moeten gelegd worden, 
is van toepassing op de kosten van de 
aanleg in verbreking. 

11 .Juni 1953. 691 

7. - 8trafzalcen. Herz·iening. -
Yernietiging van de veroordeling. - Kos
ten ten laste van de 8taat, zelfs indien 
m· een bttrgm·lijlce partij is. - Wanneer 
het hof, kennis nemend van een eis tot 
herzienirjg, een veroordeling vernietigt, 
zijn de lk:osten van de aanleg tot herzie
ning ten laste van de Staat, zelfs indien 
er in zake een burgerlijke partij is. 

15 .Juni 1953. 700 

8. - 8trafzalcen. - Beslissing over de 
publielce vordering. - Hoger beroep door 
het openbaar ministerie aileen. - Beslis
sin.q bevestigd door de reohter in hager 
beroep. - Veroordeling van de belclaiigde 
tot de lcosten. - Onwettelijlcheid. -
Wanneer, op het aileen door het openbaar 
ministerie ingesteld hoger beroep, de door 
de eerste rechter uitgesproken veroorde
ling door de rechter in hoger beroep be
vestigd wordt, mogen 'de kosten van het 
hoger beroep niet ten laste van de be
klaagde gelegd worden. (Wet van 1 Juni 
1949, art. 3, al. 1.) 

6 Juli 1953. 767 

9. - Verbrelcing. - Bttrgerlijlce zalcen. 
- Verbr·elcing van het bestreden arrest. 
- Veroordeling van verweer(ler tot . de 
lcosten. - Kosten wellce deze van de u.it
g·ifte van het bestreden arrest niet om
·vcttten, wanneer de uitgifte door de aan
lermer niet is lcttnnen gelioht worden. -
De kosten waarin, in geval van inwiili
ging der voorziening, de verweerder wordt 
verwezen kunnen de kosten van de uit
gifte van het bestreden arrest niet be
grijpen, indien de eiser deze uitgifte niet 
heeft moeten lichten maar een betekend 
afschrift er van voorgebracht heeft. 

9 Juli 1953. 782 
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L 

LASTEQLIJKE AANGIFTE. 

1. - Valsheid van het aangegeven feit 
of bewijs ervan niet lcttnnende geleve1·d 
wo1·den. - Bestanddeel van het misdrijf. 
- Lasterlijke aungifte bestaat slechts 
wanneer het aangegeven feit vals is of 
wanneer het bewijs ervan niet kan gele
verd, worden. (Strafwetboek, art. 445.) 

30 Maart 1953. 522 

2. - Aangegeven feit dat echt is doch 
gepaard gaat met aangehaalde omstan
digheden of aantijgingen die vals zijn. -,
Aangijte die lasterlijlc wezen lcan. - De 
aangifte van een feit dat echt is kan 
niettemin lasterlijk zijn wanneer de op
gave van een echt feit met valse omstan
digheden of aantijgingen gepaard gaat. 

30 Maart 1953. 522 

LASTGEVING. 

1. - Bwr,qerlijke zaken.- Uitgevoe1·de 
betaling. - Bewering dat de solvens als 
lasthebber is opgetreden. - Bewer·ing 
voor de eerste maal voor het hot vooi·ge
bracht. - Onont·vanlcelijkheid. -De aan
legger in verbreking is niet ontvankelijk 

. om voor de eerste maal voor het hof aan 
te voeren dat de solvens wanneer hij be
taling heeft gedaan in hoedanigheid van 
lasthebber van aanlegger is opgetreden. 

29 .Januari 1953. 368 

2. - Lasthebber · handelend bu.iten de 
perken der lastgeving. - Belc1·achtig·ing 
door de lastgeve1·. - Uitwerlcsel ten op
zichte van derden. - De bekrachtiging 
door de lilstgever van daden welke de 
lasthebber buiten de perken zijner last
geving heeft gesteld heeft slechts terug
werkende kracht mits zij de door de cler
den verworven rechten' niet krenkt. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1338.) 

6 Februari 1953. 390 

3. - Lasthebber handelend bu.iten de 
perken der lastgeving. - Vermogen van 
de derde schadeloosstelling van de last
hebber at te eisen. - Ontneemt aan de 

MAATSCHAPPELIJKE ZEKE"R· 
HElD. 

1. - RijlesrUenst. - Wettelijk verte-

derde het· ·recht niet tegen de lastgever 
de nietigheid der alcte in te roepen. -
De omstancligheicl clat een clercle aan een 
lasthebber die buiten de perken zijner 
lastgeving een daad heeft gesteld, herstel 
van de geleden schade vermag te eisen 
berooft hem niet van het recht tegenover 
de lastgever de nietigheid van de ge
stelde claad in te roepen. 

6 Februari 1953. 390• 

LEVENSONDEQHOUD. 

Eis tot uitlcering van levensonderhowJ 
ingesteld door een echtgenoot. - Ve1·zoelc 
tot . echtscheiding later voor een ander
i'echtscollege ingediend. - Rechte1· waai·-
bij de eis tot ttitleering van levensonder-
hou.d aanhangig werd gemaalct niet ver
mogend. ttitspraale te doen voor de tijd
duur van het geding tot echtscheid·ing. -
Wanneer, naclat een echtgenoot tegen de 
andere echtgenoot een eis tot ultkering 
van levensonclerhoucl heeft ingesteld, een 
verzoek tot echtscheiding naderhand voor 
een ander rechtscollege wordt ingediend. 
vermag de rechter waarbij de eis tot uit
kering van levensonderhoud aanhangig 
werd gemaakt geen uitspraak doen voor 
de tijdduur van het geding tot echtschei
cling. 

M 

20 Maart 1953. 487 

LOGEMENTHUIZEN. 

Beslu.itwet van 31 Janu.ari 1946. -
Straf. - .Minim~tm dat niet vatbaar ·is· 
voor ve1·mindering wegens aanneming van, 
ve1·zachtende omstandigheden. - In geval 
van inbreuk op. de besluitwet van 31 Ja
nuari 1946 betreffende de controle der rei
zigers in de logementhuizen, mag de rech
ter, zelfs wanneer hij het bestaan van 
verzachtende omstancligl)eclen vaststelt, 
geen mindere straf toepassen dan deze 
welke door het urtikel 2 van voormelde 
.besluitwet worden gestelcl. (Strafwetboek, 
art. 100.) 

5 Januari 1953. 

genwoordigei'. - Bestttlti'sraad. - De 
Rijksdienst vom' maatschappelijke zeker
heid, opgericht bij besluitwet van 28 De
cember 1944, heeft als wettelijk verte
genwoordiger in gerechtelijke handelingen 
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de bestuursraacl voorzieu hij artikel 9 
van die besluitwet. 

10 October 1952. 48 

2. - B'ijlcsrUenst. - Wettelijlc 'Ve1·te
fJCn·woordiger. - Bestwursn~acl. - De 
Rijksdienst voor maatschavpelijke zeker
heicl, opgericht bij de besluitwet van 
.28 December 1944, heeft als wettelijk ver
tegemvoordiger in gereclltelijke llandelin
gen de bestuursraad voorzien bij artikel 9 
van die besluitwet. 

31 October 1952. 108 

3. --'- Door w·t·ikel 2, nlinen 2, 'unn de 
besl·ltitwet vnn 28 Deoembe:r 1944 bedoeld 
rUenstborle-ncontnwt. - BerJdp. - In ali
nea 2 van artikel 2 van de besluitwet van 
28 December 1944 betreffende de maat
scllappelijke zekerheid der arbeiders,. be
doelt het woord « clienstbodencontract >> 
het contract dat << cle dienst voor huis
houdelijk werk >>,tot voorwe1'p heeft. 

4 December 1952. ·, 193 

4. - Hovenie·r 11-itsl,witencl -we?·Jcznam 
tot het bebouwen en het onclerhonclen t>an 
een tJT'i'i'nte tu.,in. - Persoon clie geen 
a;ienstbodencontTact ·u.U-voe-rt. - Uit de 
vaststelling dat een hovenier uitsluitend 
tot het bebouwen en het· onderllouclen van 
Ben private tuin werkzaam is, kan, ten 
aanzien van de toeiJassing van de door de 
besluitwet van 28 December 1944 voor
ziene regelen van maatschappelijke ze
kerheid, de rechter wettelijk afleiden dat 
hij geen << huishoudelijke diimst >> ver
richt. 

4 December 1952. 193 

5. -Door cle besl·wit-wet van 28 Dece·m-
1Jer 1944 voorzien stelsel. - Stelsel toe
passelijlc OZJ de hovenie-r die ~titsl~titend 
tot het bel!owwen en het onrle:rhO'ltclen vnn 
een privaat clomein -we1·Jczaam 'is en ~tit
.~luitencl en 1!oort.au,rerul i1~ cUenst van rle 
eigenanr van dat clomein is. - Het door 
de besluitwet van 28 December 1944 voor
ziene stelsel van maatschappelijke zeker
heid is toepasselijk op de hovenier die 
nitsluitend werkzaam is tot het bebou
wen en het onderhouden van een privaat 
domein en cUe uitsluitend en voortdurend 
in clienst van de eigenaar van dat- domein 
is. 

4 December 1952. 193 

6. - Besl1tit vnn de Jleyent vnn 7 Sep
teml!e-r 191,6. - NalMigheidsbijslag. -
Drna-[J'Wijclte vnn cle n·ienwe IJepnling. -
Stellen van het enkel r£an1J?·eken vnn de 
tennijn 'Vn cle. plnnts vwn de v-roeger voor
ziene ·in!lelirekestellin.Q. - Ret besluit van 
rle Regent van 7 September 19±6, betref
fr~nde de werking van de Rijksclienst voor 

maatschappelijke zekerheicl, zonder het 
karakter noch de grondslag voor de bere
kening van de nalatigheiclsbijslag voor
zien bi.i artikel 9 van het besluit van de 
Hegent van 16 Januari 1945 te wijzigen, 
beperkt zich er toe, als voorwaarde voor 
lle toepassing van deze bewuste bijslag, 
enkel het aanbreken van cle termijn v66r 
het verstrijken waarvan het bedrag der 
bijclragen moet gestort worden, in de 
plaats te stellen van de ingebrekestelling, 
zoals zij vroeger voorzien was. (Besluit 
van de Regent van 7 September 1946, ar
tikelen 1 en 3.) 

29 ~Iei 1953. 662 

7. - Besl·wit 1;nn rle Regent vnn 7 Sep
tember 191,6. - Besl1tit vnn toepn8sin!l op 
cle v66r zijn in wer Icing tmden ver schnl
cligde bijdm.Qen. - Door i1er kwartaal, 
naagelang van het tijdstip waarop de bij
llrage verschulcligll is, lle termijn te be
palen binnen welke de werkgever ver
plicht is deze bijdrage te storten, heeft 
het besluit van de Regent van 7 Septem
ber 1946, betreffende cle werking van de 
Rijksclienst voor maatschappelijke zeker
heid, de v66r zijn in werking treden ver
schul<ligcle bijclragen uit het stelsel het
welk het invoert niet uitgezonderd. 

29 Mei 1953. 662 

8. - Besluit van cle Beyent van 7 Sep
tember 191,6. - Besluit flat 1'001' de toe
lcomst cle toepnssingsvoorwan1·clen regelt 
'l!nn een ve·nneercle?"ing wellce reeds tioor
heen op de niet-nnlevin!l van de -wettelijlce 
sto1·tingsverplichting was gesteld. - Ret 
l1esluit van de Regent van 7 September 
19'!6, betreffende de werking van de Rijks
aienst voor maatschappelijke zekerheid, 
heeft tot voorwerp voor de toekomst de 
toepassingsvoorwaarden te regelen van 
een vermeerdering, die reeds voorheen op 
de niet-naleving was gestelcl van de wet
telijke verplichting, welke betrekking 
!weft met het storten van de bijdragen 
binnen de voorgeschreven termijn. · 

29 ll1ei 1953. 662 

. MACHTSOVER.SCHIUJDING. 

Znlcen vnn directe belastingen. --'-- H of 
van l!eroep u.itsp1·nnlc doende over een 1Je
tw·isting v1·eemd nnn cleze wellce door cle 
ve·rweercle1· nnn het oo1·cleel van de direc
teur elm· l!eletst'ingen onderwo1·pen -wenlen. 
- Het hof van beroep overschrijdt zijn 
machten wanneer het uitspreekt over ene 
betwisting vreemcl aan cleze welke door 
de belastingplichtige aan het oordeel van 
de clirecteur cler belastingen onderworpen 
werrl. 

21 April 1953. 567 
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Hoom>STUK I. - 1l![·irlclelen weyens onrld.ti
delijlclwlcl niet ontuunlceli;ik. 

Homens'l'UK II. - JJi'iddelen niet ontt'a.nh:e
liflc bij (Jebrelc nan belan(J. 

HOOI<'DS'fUK Ill. - Mirlrlelen cUe in jeite 
niet op(Jnnn. 

llOOFDS'l'UK IV. - Nie·uwe '/1/!iddelen. 

HOOFDSTUK V. - 1l1iclrlelen vreernd ann de 
best·rerlen besUssi.n(J. 

HOOFDS'l'UK VI. - JJ;fiddelen amlitshalve 
opgeworpen. 

HOOil'DSTUK I. 

MIDDELEN WEGENS ONDUIDELIJKHEIIJ 
NlE'l' ONTVANKELIJK. 

1. - Stmtznken. - Middel dnt een ge
brek aan nntwoorrl op de conclnsies aan-
1Joert. - Zonrler nnclere bepnlin(J. - On
ontvanlcelijl;;. - Is niet ontvankelijk, het 
middel dat een ge\Jrek ann antwoord op 
de conclusies aanvoert, wanneer het de 
verweermiddelen niet aanduidt waarov 
niet geantwoord werd. 

22 December 1952. 248 

2. - Zalcen vwn di·recte belastingen. -
Middel da.t niet liepnnlt hoe de wet doo1· 
het nrrest zon (Jesehonden ,qeweest zi.jn. 
- Midrlel niet ontvnnkelijk. - Is niet 
ontvankelijk llet middel waarbij niet be
vaald wordt hoe het bestreden arrest de 
bedoelde wetsbepalingen zou hebben ge
schonden. 

6 Januari 1953. 276 

3. - Zalcen vnn di1·ecte lielnstingen. -
Middel a.ls aeschonden wetsbepa.ling een 
nrtilcel a.nnwiizenrl dnt in de bedoelde wet 
niet bestnat.· :.___ JJ1idrZel onontva.nlcelii lv. -
Is niet ontvankelijk het in ene vo'orzie
ning in zaken van directe belastingen 
aangevoerd middel dat een in de bedoelde 
wet niet bestaancl artikel als geschonden 
aanwijst. (Wet van 6 September 1895, ar
tikel 14.) 

27 Januari 1953. 360 

4. - Stmjznlcen. - 111-irldel dnt we
,qens zijn ond~tid.eli;ikheid niet lcnn bennt-
1.Voord wo1·den. - JJHdrlel onontva.nlcelijlc. 
- Is onontvankelijk het middel waarvan 
het onderzoek wegens onduiclelijkheicl on
mogelijk is. 

2 Maart 1953. 445 

5. - Stmtzalcen. - Mirlrlel de schen
rz.ing ener wettelijlce bepnl-in(! im·oepend. 
- M-idclel niet nnnwijzenrl wnnrin rleze 

schending besta.at. - OnontvnnlceU.jkheid. 
- Is niet ontvankelijk het miclclel dat 
niet bepaalt waarin de ingeroepene schen
ding ener wettelijke Mpaling bestaat. 

9 Maart 1953. 466 

6. - MUitie. - Be.~lissin(! 1JWn de hol)e 
-m'iliUerancL - JJi idrlel hi.enf.it nfyele-id rlnt 
{!een nntwoo1·rZ op een in de alvte van 1Je
roep lieg1·epen nanv1·nn(! vm·st1·e7ct wm·d., 
- Voo1·ziening wellce noch C£1'tilcel 97 va.n 
de Gronrl1.oet noch a.1·tikel 88, pa1·a.amat 4, 
vnn de miliUewet inroept. - Onont·l!(tnlce
Hjk midrlel. - Is niet ontvankelijk het 
tot staving ener voorziening tegen ene 
beslissing van de hoge militieraad aange
voerd middel afgeleid uit een gebrek aan 
nntwoord op een in de akte van beroev 
llegrepen aanvraag, wamieer <le voorzie
ning noch de schending van artikel 97 
van de Grondwet noch deze van arti
kel 38, paragraaf 4, van rle wet van 
15 Juni 1951 inroept. 

30 Maart 1953. 530 

7. - Stmjznken. - Mid del ee:n (Jeb1·ek 
ann antwoo1·d op rle concl11.sies a.anlcln
rJenrl. - Zander nnde·re bepa.Una. - ./JIIid
clel niet ontvanlceUjlc. - Is onontvanke
lijk het milldel afgeleid uit een gebrek 
aan antwoord op de conclusies, wanneer 
de vordering, het verweer of de exceptie 
niet worden aangewezen waarop geen ant
wbor;d verstrekt werd., 

13 April 1953. 540 

8. - JJiiddel een gelirek a.nn nntwooTrl 
op de conclnsies a.nnvoerenrl. - Geen na.
rlere liepa.lin(J. - JJiidrlel onontvnnlcelijlc. 
- Is onontvankelijk het middel afgeleid 
uit een gebrek nan antwoord op de con
clusies, wanneer het noch de vordering 
noch het verweer of cle exceptie aanduidt 
waarop geen antwoorcl zou verstrekt ge
weest zijn. 

13 April 1953. 544 

9. - B·zwgeTUjke znlcen. - Middel de 
schendi.ng ener wetsliepnlina inroepende 
zondeT te bepnlen waa.Tin deze schending 
liestant. - Onontva.nlcelijk mirldeL - Is 
onontvankelijk het middel dat de scherr
ding ener wetsbepaling inroept zonder aan 
te wijzen waarin deze schending bestaat. 

23 April 1953. 572 

10. - JJiiUtie. - Voo'l'ziening tegen 
een besli.ss'i-ltrJ van de ho,qe militiemnrl. -
Mirldel h·ie·ru.it afaeleicZ .da.t de beslissing 
in het F'mns is opgestehl, dan wa.nneer 
zi:i het in het Dnits moest z·ijn. - ]Jfidrlel 
rln t slech ts art'ilcel 23 va.n de Gmnrlwet 
en £le wet vnn 30 JuU 1938 a.ls geschonden 
wetsbepa,Ungen anndn·idt. - Niet-ontvnn
lceli:i lcheicl. - Is niet ontvankelijk het 
midclel, voorgestelcl tot staving van een 
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voorztening tegen een- beslissing,,van de 
hoge· militieraad, en hieruit afgeleid dat 
de beslissing in de Franse taal· is !Jpge
steld, dan wanneer zij. het in de Duitse 
taal moest zijn, indien het als geschonden 
wetsbepalingen slechts artikel 23 van de 
Grondwet, dat geen enkele verplichting 
betreffende het gebruik der talen bevat, 
en de wet van 30 Juli 1938, betreffende 
het gebruik der talen bij het leger, aan
duidt, zonder de bepaling van deze wet 
te vermelden, die in het onderhavige ge
val het gebruik van de Duitse taal zou 
opgelegd hebben. 

22 Juni 1953. 723 

11. - Miitde~ dat aan het hot niet toe
laat de onwettelijlcheid e1· van te onder
saheiden. - Middel niet ontvanlcelijk. -
Is niet ontvankelijk het middel dat aan 
het hof niet toelaat de aangevoerde on
wettelijkheid te onderscheiden. 

10 Juli 1953. 795 

HOOFDSTDK II. 

MIDDELEN NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK 
AAN BELANG. 

12. ·- Stratzaken. - Middel door de 
beklaagile hientit atgeleid dat zijn hager 
beroep ten onreahte onontvankelijlc is ve1·-
7c~aard geweest. ~ Beslissing ove1· de 
grand door het hager beroep van het open
baar ministerie wettelijlc gereahtvaar
digd. - Midde~ zonder belnng. - Onont
van7celi}7cheid. - Is wegens gebrek aan 
belang niet ontvankelijk het door de be
klaagde tot staving zijner voorziening te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring aangevoerd middel hieruit afgeleid 
dat zijn hager beroep onontvankelijk is 
verklaard geweest, dan wanneer, vermits 
het hoger beroep van het openbaar minis
terie de publieke vordering in gans haar 
omvang ter kennisueming van het hof van 
beroep heeft onderworpen, de ingeroepen 
onwettelijkheid geen schade aan de be
klaagde heeft kunnen berokkenen. 

22 September 1952. 3 

13. - Stmtzalcen. - Midde~ atge~e·id 
1tit de onrege~matige betekening van de 
getuigen aan de b1trge1·lijlce p(trtij. -
Voorziening door de bek~aagde. - Midde~ 
1!an be~nng ontb~oot. - Is bij ontstentenis 
van belang niet ontvankelijk, het middel 
door de beklaagde afgeleid uit de onregel
matigheicl van de betekening van de ge
tttigen aan de burgerlijke partij. 

10 November 1952. 134 

14. - St1·atza1cen. - Voorzien·ing doo1· 
de verdaahte tegen het an·est dat zijn in
ternering ge~nst. - Middel dat een be
sahiklcin.Q van het an·est bestrijdt wellce 

.Qeen nndee~ aan de aanlegger Tcan berol•- · 
Tcenen. - Midde~ niet ontvankelijk. - Is; 
van belaug ontbloot en derhalve niet ont
vankelijk, het, tot staving van zijn voor
ziening tegen het arrest dat zijn interne
ring gelast, door de verdachte ingeroepen 
micldel dat een beschikking van het arrest 
bestrijdt welke hem geen nadeel kan be
rokkenen. 

24 November 1952. 161 

15. - Stratzaken. - Een enkele straf 
wegens vm·schi~~ende misdr·ijven uitge
spr-olcen. - Midde~ dat s~eahts enlcele de
zer misdrijven betreft. - Strat door de 
andere misdrijven ge1·echtvnardigd. -
Onontv·anlcelijlc middel. - Wanneer een 
enkele straf wegens verschillende mis
drijven werd uitgesproken, is niet ontvan
kelijk de eis tot verbreking van de be
slissing over de publieke vordering, die 
steunt op een middel dat slechts zekere 
misdrijven betreft, wanneer de straf door 
de andere misdrijven gerechtvaardigd 
blijft. - (Wetb. van strafv., art. 411 en 
414.) 

15 December 1952. 228 

16. - Bwrgerlijlce zalcen. - Middel 
tegen een ove1·tollige reden ger·icht. - On
ontvnnkelijlc middel. - Is bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk, het middel dat 
tegen een overtollige reden van de be
streden beslissing gericht is. 

18 December 1952. 236 

17. - Stratzaken. - Enige strut we
gens verschillende misdrijven uitgespro
ken. - Middel dat slechts een van de mis
dr·ijven bet1·ett. - Stmt die door de an
(lere misdrijven ge1·echtvaard·igd is. -
Onontvnnlcelijk middel. - Wanneer een 
enkele straf wegens verschillende mis
drijven werd uitgesproken, is onontvanke
lijk de eis tot verbreking die steunt op 
een middel dat slechts een van die mis
drijven betreft, wanneer de uitgesproken 
straf door de andere misdrijven gerecht~ 
vaardigd blijft. (Wetb. van strafv., arti
kelen 411 en 416.) 

22 December 1952. 243 

18. - Raad van State. - Middel die, 
om het even welke zijn waarde weze, de 
besahi7c7cing gerechtvaardigd laat. - Mid
del n·iet ontvankelijlc. - Is niet ontvanke
lijk het middel dat, om het even welke 
zijne waarde weze, de beschikking ge
rechtvaardigd laat. 

8 Januari 1953. 277 

19. - Stmtzalcen. - Middel dnt enkel 
een vaststelling aanlclaaagt. - Beschilc
king doo1· andere vaststellingen wettelijl• 
gerechtvaardigd. - Onontvanlcelijlcheid. 

' - Is niet ontvankelijk het middel dat 
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slechts ene vaststelling van het arrest 
.aanklaagt, wanneer de beschikking door 
.andere vaststellingen van het arrest wet
telijk gerechtvaardigd is. 

19 Jannari· 1953. 327 

20. - Strafzalcen. - Voorziening van 
fle belclaaude. - Middel hientit afgeleid 
dat de lijfsdwang tegen aanlegger had 
moeten uituesprolcen worden. - Middel 
wegens gebrelc aan belang niet ontvanlce
lij 7c. - Is wegens gebrek aan belang niet 
-ontvankelijk het middel aangevoerd door 
de verdachte, aanlegger in verbreking, en 
hieruit afgeleid dat de lijfsdwang tegen 
hem had moeten uitgesproken worden. 

26 Januari 1953. 347 

21. - st~·atzalcen. - M·illdel een over-
1Jodige beweegreden bestr·ijdend. - On
ontvanlcelijlcheid. - Een overbodige be
weegreden, dit is een beweegreden bij ge
breke waarvan de beslissing niettemin ge
rechtvaardigd blijft, kim geen aanleiding 
geven tot verbreking. 

26 Januari 1953. 349 

22. - Zalcen van dkecte belastingen. 
- Middel dat slechts een Overbodig mo
tief bestr·ijdt. - Niet-ontvanlcelijlcheid. -
Is wegens gebrek aan belang niet ontvan
kelijk het middel dat slechts een motief 
der beslissing bestrijdt, wanneer de be
slissing door een ander motief wettelijk 
gerechtvaardigd is. 

27 J anuari 1953. 362 

23. - Stmtzalcen. - Middel gegronll 
op een door de rechter begane reiJhtsdwa
ling. - Dwaling zonder .invloed op de 
wettelijlcheid van de beschilclcing. - Mid
del zonder belang. - Is zonder belang 
en derhalve niet ontvankelijk het middel 
waiubij het arrest een rechtsdwaling ver
weten wordt die zonder invloed op de 
wettelijkheid van de beschikking is. 

23 Februari 1953. 430 

24. - Zalcen van directe belastingen. 
- Middel gericht tegen een overbodige be
weegreden. - Middel onontvanlcelijlc. -
Is wegens gebrek aan belang . niet ont
vankelijk het middel gericht tegen een 
overbodige beweegreden van de bestreden 
beslissing. 

24 Februari 1953. 438 

_, 25. - Zalcen van (lirecte belastingen. 
- Beschilclcing cloo1· de feitelijlce vaststel
lingen van het bestrellen a1Test gerecht
vaardigd. - Millclel gericht tegen de an
(lere beweeg1·edenen van het an·est. -
Midclel wegens geb1·e1c ann belang onont
·vnnkelijlc. - Wanneer de door het arrest 
vermelde feitelijke vaststellingen volstaan 
om zijn beschikking· te rechtvaardigen, 

zijn de middelen die uitsluitend gegrond 
zijn op de onjuistheid en de ongepastheid 
van de andere beweegredenen onmachtig 
om aanleiding te geven tot verbreking en 
derhalve wegens gebrek af!n belang niet 
ontvankelijk. 

24 Februari 1953. 439 

26. - St!'nfznlcen. - Middel waa1·door 
slechts ove1·tollige o·verwegingen worden 
bestreden. - Onontvankelijlcheid. - Is 
wegens gebrek aan belang niet ontvanke
lijk het middel dat slechts overtollige 
overwegingen ener beslissing bestrijdt 
wanneer hare beschikking door andere 
overwegingen wettelijk gerechtvaardigd 
is. 

2 Maart 1953. 451 

27. - B7wgerlij7ce zalcen. - Milldel 
geri-cht tegen een overtollige beweegreden. 
- Millrlel niet ontvanlcelijlc. - Is onont
vankelijk wegens gebrek aan belang het 
middel gericht 'tegen een overtollige be
weegreden van de bestreden beslissing. 

19 Maart 1953. 482 

. 28. - B7wgerlijke zaken.- Middel ge
fJTond op een gebrek aan beweegniaenen 
en afgele·id uit het verzu,im van weerleg
,qing ene1· beweTking die geen enli;el in
vloed op de beschilclcing van het arrest 
leon hebben. - Middel wegens g.ebTelc aan 
belnng onontvanlcelijk. - Is wegens ge
brek aan belang niet ontvankelijk het 
middel gegrond op een gebrek aan be
weegredenen en afgeleid uit het verzuim 
van weerlegging ener beweging die geen 
enkel invloed op de beschikking van het 
arrest kon hebb.en. 

19 Maart 1953. . 485 

29. - Burge1·lijlce zalcen. - Middel 
tegen een overbodige beweegTeden gericht. 
- Onontvankelijk midclel. - Is wegens 
gebrek aan belang niet ontvankelijk het 
middel gericht tegen een overbodige be
weegreden van het bestrederi arrest. 

19 Maart 195a. 485 

30. - Stmtzaken. - Middel waardoor 
enlcel overtollige beweegredenen worden 
bestreden. - Onontvnnlcelijkheill. - Is 
wegens gebrek aan belang niet ontvanke
lijk het middel waardoor ~lechts enkele 
beschouwingen van de beslissing worden 
bestreden, wanneer de beschikking door 
andere beschouwingen wettelijk gerecht
vaardigd is. 

23 Maart 1953. 495 

31. - Zctlcen vnn directe belnstingen. 
- Midclel tegen overbodige beweegrecle
nen geTicht. - Middel onontvankelijlc, 
wellce om het even nnar recht zijn waarcle 
weze. - Welke om het even de waarde 
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weze van· ovettollige rechtsbeschouwingen 
vdortkomend in een arrest waarvan de 
beschikking door andere beweegredenen 
gerechtvaarcligd is, is het tegen dergelijke 
beschouwingen nangevoertl mic1del niet 
ontvankelijk. 

24 ~laart 1953. 504 

32. -· Stratzalcen. - Voo·rzien·ing ·van 
de beklaagde. - Micldel gerioht tegen ene 
/Jesohilclcing waar·/Ji:i de pu.bz.ielce vorde
·ring verjaard werd verlclaanl. - Middel 
onontvanlcelijk. - Is onontvankelijk het 
middel waardoor de beklaagde ene be
schikking aanklaagt die de openbare vor
dering verjaard verklaart. 

13 April 1953. 540 

33. - Stmtzaken. - Middel dat een 
ovet·bodige /Jeweeg·reden bestrijdt. -Mid
rlel onontvanlcelijk. - Is wegens gebrek 
aan belang onontvankelijk het middel dat 
slechts een , der beweegredenen van het 
arrest bestrijdt, wanneer de beschikking 
wettelijk door een andere beweegreden 
gerechtvaardigd is. 

13 April 1953. 

34. - Midclel dat een overtollige be
·weegreden best1'ijdt. - Middel onontvan
lcelijlc. - Is wegens gebrek aan belang 
niet ontvankelijk het middel dat een. over
tollige beweegreden van de bestreden be
slissing lJestrijdt. 

16 April 1953. . 551 

3S. - Stmtzalcen. - Inbre1tlc. op het 
Boswetboelc. - Voorziening van belclaag
de. - JJ1iddel aanvoerend dat' het misdrijf 
volgens de regeleri van gemeen reoht ver
jaart. - Verjaring niet volgens deze re
gelen verworven. - Middel niet ontvan
lcelijlc bij gebrek aan belang. - De we
gens inbreuk op het Boswetboek veroor
deelde beklaagde, is bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk om te beweren dat, 
bij gebrek aan vaststelling van de feiten 
bij regelmatig proces-verbaal, het mis
drijf volgens de regelen van gemeen recht 
verjaart, dan wnnneer, een correctionele 
straf wettelijk uitgesproken zijnde ge
weest, de verjaring niet verworven was 
volgens de op de wanbedrijven toepasse
lijke regelen van gemeen recht. 

4 ~lei 1953. 603 

36. - G-rona ·van niet-ontvanlcelijlc
heifl. - Reohtsmiflflel niet onflerworpen 
aan de reohter over fle g1·ond. - Toelaat
baarheifl 1;an fle gt·onfl van niet-ontvanlce
lijlcheifl. - Yoorwaarflen. - De verweer
der in verbreking is ontvankelijk, om, on
der de vorm van een grond van niet-ont
vankelijkheicl, rechtsbeschouwingen in te 
roepen, die niet aan de rechter over de 
grond onclerworpen werden, wanneer zij, 
doordat zij de beslissing van het bestre-

den arrest rechtvaardigeri, aan het middei 
alle belang ontnemen. (Stilzwijgende op
lossing.) 

7 Mei 1953. 607 

37. - Strafzaken. - Een enlcele stra[ 
wegens vet·soheiflene misfl·l"ijven uitge
sproken. - Miflflel flat sleohts zelcere mis
dri]ven betrett. - Stmt rlom· de anflere 
m·isclrijven gereohtvaard·igd. - JJiiddel 
niet ontvanlcelijlc. - Wanneer een enkele 
straf wegens verscheidene misdrijven uit
gesproken werd is niet ontvankelijk de 
eis tot verbreking gegrond op een middel 
dat slechts zekere misdrijven betreft, dan 
wanneer de uitgesproken straf door de 
andere misdrijven gerechtvaardigd blijft. 
(Wetb. van strafv., art. '111 en 414.) 

11 Mei 1953. 624 

38. - Burgerlijlce zalcen. ~ Miadel 
hientit afgeleid dat het at·rest een vast
stellin.rJ geflaan heett zonrier de conolttsies· 
te beantwoorflen. - Beslissina wettelijlc 
ger·eohtvaarfli,qd float· andere vastst6lUn
,qen. - Middel 1!an belan[l ontbloot. --:- Is 
hij gebrek aan helang niet ontvankelijk, 
het middel hieruit afgeleitl dat het arrest 
een vaststelling gedaan heeft, zonder ov 
de conclusies te antwoorden die er de ge
grondheid van betwistten, wanneer het 
beschikkend gecleelte van het arrest door 
andere v;aststellingen wettelijk gerecht
vaardigd is. 

22 Mei 1953. 653 

39. - Bu.t·gerlijlce zaken. - Hooffle
lijlcheid. -Arrest beslissende dat er aeen 
hoofrlelij lcheid bestaat htssen twee ver
wee1·ders in een vonlering tot sohadever
goeding. - Aanleaaer besloten hebbende 
tot de ontstentenis van hoofdelijlcheid. ~ 
Jlfiflflel door aanleagm· tegen deze beslis
sin.rJ inaet·oepen. Niet-ontvanlcelijk
heifl. - Wanneer de rechter over de 
grond, overeenkomstig de conclusies van 
aanlegger in verbreking, beslist heeft dat 
er geen hoofdelijkheid · bestond tussen 
twee verweerclers in een vordering tot 
schadevergoeding, is de aanlegger niPt 
ontvankelijk om het arrest te verwijten 
gezegde conclusies te hebben ingewilligd, 
al was het op verkeerde gronderi. 

5 Juni 1953. 674 

40. - Bwraet·lijlce zalcen. - JJ.Hfldel hei 
a1-rest een rlubbelzinniaheifl in zijn be
·weegredenen verwijtende. - Dubbelzin
niaheid bet·retfende een vaststelling die 
zoncler nUwerking i.9 op de wettelijlcheid 
·van het besohilclcend aedeelte. - JJiiddel 
niet ontvanlcelijlc. -Is niet ontvankelijk, 
hij gebrek aan belang, het middel dat het 
arrest een tegenstrijdigheid in zijn be
wee~reden~n verwijt, clan wanneer deze 
beweerde dubbelzinnigheid een vaststel
ling, die zoncler nitwerking is op de wet-
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telijkheid van het beschikkend gedeelte, 
tot voorwerp heeft. 

19 Juni 1953. 717 

41. - Strafzalcen. - B1trge1"l'ijlce vor
dering. - Arrest dat. een aan belclaagde 
telastgelegd misdrijf n·iet bewezen ver
Tclaar·t. - VordeTing van de bu.r·.qerlijlce 
partij afgewezen. - Middel hientit afge
leid dat de strafrechter· zich onbevoegd 
had moeten ver·kl-aTen om Vfbn de vor·de
ring van de b1trgerlijlce partij Tcennis te 
nemen.- Middel zonder belang. -Is we
gens gebrek aan belang onontvankelijk 
het middel door de burgerlijke partij 
hieruit afgeleid dat het hof van beroep, 
na de betichting ten laste van de be
klaagde niet bewezen te hebben verklaard 
en deze te hebben vrijgesproken, de vor
dering van de burgerlijke partij niet had 
moeten afwijzen, doch zich onbevoegd 
had moeten verklaren om van die vorde
ring. kennis te nemen. 

6 Juli 1953. 772 

HOOFDSTUK III. 

MIDDELEN DIE IN FEITE NIET OPGAAN. 

42. - Bu.rgerlijke zalcen. - Middel ge
gTond op een geschreven bevel van de mi
Utaire overheid. - Bevel niet gevoegd bij 
de st1tlclcen van rle procerl1we en in rle be
skeden beslissing niet opgenomen. -Mid
rlel feitelijlce gr·ondslag m·issend. - Mist 
feitelijke grondslag het middel gegrond 
op een ·geschreven bevel van de militaire 
overheid, wanneer de tekst van dit bevel 
in de bestreden beslissing niet werd opge
nomen en bij de stukken van de proce
dure niet is gevoegd. 

25 September 1952. 1,2 

43. - Ont·vanlcel-ijlcheid. - B·ur·geT
Ujlce zalcen. - Middel gericht tegen vast
stell-ingen, gevolgtr·elclcingen of aTg1tmen
ten die zonder invloerl op het disposit-ief 
·zijn. - Onontvanlcelijlcheid. - Is niet 
ontvankelijk, het middel gericht tegen 
vaststellingen, gevolgtrekkingen of argu
menten die op het dispositief zonder in
vloed zijn. (Tweede arrest.) 

ll• October 1952 (twee arresten). 4-2 

44. - Militie. - Middel dat onderstelt 
dat de best1·eden beslissiny toepassing van 
een bepaalde wetsbepaling heeft gemaalct. 
- Beslissing op een ander·e wetsbepaling 
gesteu.nd. - Mirldel mist in fe-ite. -
Mist fettelijke grondslag, het tot staving 
van een voorziening tegen een beslissing 
van de hoge militieraad ingeroepen mid
del, hetwelk onderstelt dat die beslissing 
op artikel 12, 1 o, alinea 3, van de wet 
van 15 Juni 1951 is gesteund, wanneer zij 
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op artikelen 12, 4°, en 10, paragraaf 2, 1o, 
van die wet is gesteund. 

13 October 1952. 59 

45. - Stmfzalcen. - Mlrldel afgeleid 
h·ient.it dnt de rechte1· onwettelijlc ·de her
hnling heeft nangenomen. - Skaf die 
deze van een eerste ·inbre·ttlc niet te boven 
gant. - Geen vaststelling waar-nit blijkt 
dat, de rechter cle herhal-ing ·in acht heeft 
genomen voo1· het bepalen van rle straf. 

Onontvctnlceli:ilc m·idclel. - Is niet ont
vankelijk, het middel afgeleid hieruit dat 
het vonnis onwettelijk de verzwarende 
omstandigheid van herhaling heeft aange
nomen, wanneer de uitgesproken straf 
deze niet te boven gaat welke bij de wet 
op een eerste inbreuk is gesteld en wan
neer uit geen enkele vaststelling van het 
vonnis blijkt dat de rechter ue straf met 
inachtneming van ue herhaling heeft be
paald. (Wetb. van strafv., art. 411 en 414.) 

20 October 1952. 66 

46. - B1trgerlijlce zalcen. - Middel 
gesteu.ncl op een inter·pr·etatie van cle be
streden beslissing. - Doo1· een vaststel
ling van het arrest uitgesloten inte1·pr·eta
t-ie. - Middel mist in feite. - Mist feite
lijke grondslag, het middel uat op een 
~nterpretatie van de bestreden beslissing 
1s gesteund, wanneer die interpretatie 
door een vaststelling van de beslissing is 
uitgesloten. 

23 October 1952. 89 

47.- Militie.- Voorziening tegen een 
beslissing van de her/ce1tringsraad. -
Middel dat door. een vaststelling van cle 
bestreden beslissing wor·dt tegengespr·olcen 
of dat in die beslissin,q · geen stem~ vindt. 
- j]fiflclel mist in feite. - Mist feitelijke 
grondslag, het middel dat gesteund is op 
een feitelijke bewering die door een vast
stelling van de bestreden beslissing, gewe
zen door de herkeuringsraad, wordt tegen
gesproken of die i_n gemelde beslissing of 
in de stukken van de procedure geen 
steun vindt. 

10 November 1952. 138 

48. - Burgerlijlce zalcen. - Middel 
gesteu.nd op een minister·ieel rondsclwij
ven. - Rondschri;iven niet overgenomen 
door· de bestreden beslissing en n·iet bij 
cle st1tlclcen gevoegd. - Midclel niet ont
vanlcelij lc. - Is niet ontvankelijk, het 
middel dat de bestreden beslissing ver
wijt nit een ministerieel rondschrijven 
door de tekst ervan niet toeg·elaten ge
volgtrekkingen te hebben afgeleid, wan
neer de beslissing de tekst van dit rond
schrijven niet overneemt, maar zich be
perkt de draagwijdte ervan same-n te 
vatten en wanneer de tekst niet bij de 
stukken van de procedure is gevoegd. 

13 November 1952. 140 
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49. - Str·atz·aken. --'- Besaherming van 
de maatsahappij tegen de abnormalen. -
Voorz·iening door de vet'daahte ter1en het 
an·est van cle lcamer van inbesalH~lfl-iging
stelling dat zijn i:ntet·twt··ing gelast . . -
M .. iddel clat aanvoert Clat 'het Mrest niet 
1J(~Ststelt niJdh dat de 1!enlaahte het miS
dri:if gepleegd heeft, noah dat de bestand
delen van het misdr·ijf ver·enigfl zijn. -
l' aststellingen gedaan floor· fle besahilc
kin.Q van de rnadlr,arJwr· flie floor' het ar
rest bevestirifl worflt. - JJ:fidflel m·ist fei
teUjlce gr·ondslag. -Mist feitelijke grond
slag, het middel tot staving van zijn voor
ziening door de verdachte ingeroepen te
gen een arrest vaii de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij zijn interne
ring werd gelast en afgeleid hieruit dat 
het nrrest vaststelt noch dat het de ver
dachtle ten Iaste gelegd feit bewezen is, 
noch dat clit feit al de bestanddelen van 
het tegen hem aangenomen misdrijf ver
enigt, wanneer, door de bevestiging van 
de beschikking van de raadkamer, het ar
rest vaststelt dat de verclachte het in 
cle hewoordingen van de wet omschreven 
misclrijf gepleegd heeft. 

24 November 1952. 160 

50. - M'ilitie. - Midrlel dat aan de 
bestr·eden. besl-issing een besahilclcing toe
sahrijft d·ie zij niet inhou.clt. - Mirldel 
mist feiteUjlcc gronclslag. - Mist feite
lijke grondslag, het middel tot staving 
van een voorziening tegen een door de 
hoge miliUeraad gewezen beslist>ing, dat 
nv.n die beslissing een beschikking toe
schrijft clie zijn niet inhoudt. 

24 November 1952. 162 

51. - Stmtzn?,,en. - Miildel flat een 
gebrek aan antwoot·d op de aonalus·ies 
nanvoet·t. - Geen gemot-iveerde concllt
sies. - Midrlel mist 1.n feite. - Mist fei
telijke grondslag, het middel dat het von
nis verwijt een bij conclusies ingeroepen 
middel onbeantwoord te hebben gelaten, 
wanneer het blijkt noch uit cle vaststel
lingen van het vonnis, noch uit enig stuk 
van cle procedure waarop 'het hof acht 
vermag te slaan, clat gemotiveercle con
clusies genomen werclen. 

l December 1952. 175 

52. - Mil-itie. - Mifldel afgeleid· hier
·u.it clat het rechtscollege in militiezaken 
.oeweiger·a heett na te gaan of rle floor ar
tilcel !29, paragraaf 4, va,n de rlienstpliaht
wet bedoelde speciale omstandigheden 
niet ten voorflele vnn de dienstpliahtige 
ncmwezig zijn. - Annvoel"ing rlie noch in 
de beslissing noah in cle stnlclcen vcm de , 
11rocedu.n3 ste1tn v·indt. - JJ1idclel mist in 
teite. - Mist feitelijke gronclslag, het 
miclclel clat, zonder een gebrek aan mo
.tieven in te roepen, aanvoert clat het 
rechtscollege in militiezaken geweigercl 

heeft na te gaan of er ten voordele van 
cle c1ienstplichtige geen cloor artikel 29, 
paragraaf 4, van de wet van 15 Juni 1951 
betreffencle cle clienstplicht voorziene spe
Ciale omstancligheclen bestaan, wanneer 
die aanvoering steun vinclt noch in de 
l1estreden beslissing · noch in de · stukken 
van de procedure. 

8 December 1952. 210 

:53. - Stf'afzaken. - F'eitelijlr,e bewe
·ring cUe ·in de st1tlclcen van de proced1we 
geen ste1(.n vindt. - JJ1iddel dat feitelijke 
grondslag mist. - Mist feitelijke groncl
slag, het midclel dat op een feitelijke be
wering berust die geen steun vindt in cle 
stukken van cle procedure, waarop bet 
hof acht vermag te slaan. 

15 December 1952. 232 

54. - Stmtznlcen. - F'eitelijlce bewe-. 
t··ing die ·floor· het . proces-verbaa,l vnn de 
ter·echtz'ittin[J worai tegengesproken·, -
Jl1idclel dat te·itelijlce urondsla,g mist. -
Mist feitelijke grondslag, het micldel dat 
op een feitelijke bewering steunt die door 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
tegengesproken wordt. 

15 December 1952. 232 

5:5. - Burgerlijlce zaken. - Middel 
flat a,a,n het bestt·eden vonnis een beslis
sin.q toeschrijft die claarin niet voorlcomt. 
- Midclel dnt teitelijlce .orondslag mist. 
- Mist feitelijke grondslag, het middel 
dat aan het bestreden vonnis een beslis
sing toeschrijft die daatin niet voorkomt. 

18 December 1952. · 238 

:56. - Bm·rJerlijlce zn7cen. -JJ1iddel dat 
een d·ubbelzinnigheid in de motieven nan
klnngt. - Geen dubbelzinnigheid. -Mid
del dat feitelijlce grondslag mist. - Mist 
feitelijke grondslag, het middel dat het 
bestreclen vonnis verwijt op dubbelzin
liige motieven te steunen, wanneer de ge
critiseercle motieven van dubbelzinnig
heid vrij zijn. 

18 ])ecember 1952. 238 

57. - Stmtzalcen. ~ Middel da,t een 
gebrelr, a,a,n antwoord op de conclusies 
aanvoer·t. - Passend antwoord. - Middel 
dat feitelijlce urondslau mist. - Mist fei
telijke grondslag, het midclel dat een ·ge
brek aan antwoord op cle conclusies aan
voert, wanneer door de bestreclen beslis
sing een passencl, antwoord er op ver-
strekt werd. · 

22 December 1952. 251 

:58. - Militia. - Micldelen gegr·ond op 
ene feitelijlce bewer·in.Q wellce geen ste~tn 
vindt in de beslissing. - JJ1iddel dat feite
lijlce gt·ondslag mist. - Mist feitelijke 
gronclslag het tot staving_van.een in mili
tiezaken ingestelde voorziening aange-
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voerd middel dat op een feitelijke bewe
ring berust welke in de bestreden beslis
sing geen steun vindt. 

12 Januari 1953. 292 

59. - Zalcen van di1·ecte belastingen. 
- Middel waanZoor aan het arrest wordt 
verweten te hebben beslist dat de recla
matie te laat was ingediend geweest om 
reden dat zi.i, binnen de door de wet 
bepaalde termijn, bij de di1"ecte~t1" n·iet 
terechtgelcomen was. -Arrest enkel vast
stellend op wellce dat~tm de tet·m·ijn is be
ginnen te lopen. - Middel feitelijke 
grondslag missend. - Mist feitelijken 
grondslag het middel waardoor aan een 
in zaken van directe belastingen gewezen 
arrest verweten wordt te hebben beslist 
dat de reclamatie van de belastingplich
tige te laat was ingediend geweest om re
den dat, hoewel zij binnen de door de wet 
bepaalde termijn opgestuurd werd, zij 
niettemin binnen deze termijn bij de di
recteur niet terechtgekomen was, wan
neer het arrest uitsluitend de datum 
heeft bepaald waarop de termijn om re
clamatie in te dienen aanvang had geno-
men. 

14 Januari 1953. 293 

60. - B~wgerlijlce zalcen. - Bevesti
ging van de beschiklcing van het bm·oepen 
·vonnis door de rechter in hager beroep. 
- Miadel hierop gegrond aat de rechter 
in hager beroep de beweegredenen van de 
eerste 1·echter heett overgenomen. - Be
vestiging op grana van onde1·scheiden be
weegredenen. - Aan teitelijlce grondslag 
ontbrelcend miaael. - Mist feitelijke 
grondslag het middel dat hierop is ge
grond dat de rechter in hoger beroep, bij 
overneming van de beweeg1~edenen van de 
eerste rechter, dezes beslissing heeft be
vestigd, wanneer de rechter in hoge1' be
roep deze bevesiiging op eigen beweegre
denen steunt. 

16 Januari 1953. 313 

61. - Stmfzalcen. - 111idael aan de 
beslissing een strija·igheia van beweegre
denen toeschrijvena welke het niet bevat. 
- "Middel aat feitelijlce grondslag mist. 
- Mist feitelijke grondslag het middel 
dat aan de bestreden beslissing een strij
digheid van beweegredenen toeschrijft 
welke het niet bevat. 

19 Januari 1953. 317 

62. - Stmtzalcen. - Miadel een ge
brelc aan antwoora op ae concl·ztsies ann
.voerend. - Gepast antwoo1·d. - Miaael 
feitelijlce gronaslag m.issena. - Mist fei
telijke grondslag het middel afgeleid uit 
het gebrek aan autwoorcl op de conclu
sies wanneer cleze op Dassende wijze be
autwoorcl werden. 
: 19 Januari 1953. 322 

63. - Strafzalcen. - iiHaael een onre
,qelmatigheid aanklagena weUce ae bestre
ilen besliss·ing niet bevat. - Miaael feite
lijlce gronaslag missend. - Mist feitelijke 
grondslag het middel waarbij aan de be
streden beslissing verweteu wordt op een 
zittingsproces-verbaal gegrond te zijn 
wa~u·in niet vastgesteld wordt dat de ge
tuigen de wettelijke eed hebben afgelegd, 
wanneer in het proces-verbaal uitdrukke
lijk wordt vastgesteld clat de getuigeil de 
door de wet vereiste eed hebben afgelegd. 

19 Januari 1953. 3,25 

64. - Strafzaken. - lliiaaelen aa.n ae 
bestreden besUssing een strijaigheia in ae 
·rnot'ieven toesolwijvena welke zij n·iet be
vat. - 111-idael feitelijke gronaslag mis
send. -Mist feitelijke grondslag het mid
del dat een strijdigheid in de motieven 
welke het niet bevat aan het arrest toe
schrijft. 

19 Januari 1953. 327 

65. - BwrrfC'rli.ilce zaken. - Miaael ge
fJ1·ond op een ve1·Tcee1·ae inte·rp1·etatie ·van 
het bestreaen an·est. - Middel aat in 
fe-ite niet opgaat. - Mist feitelijke grand
slag het midclel dat op een verkeercle in
terpretatie van het bestreden arrest is ge
steuncl. 

22 Januari 1953. 331 

66. - Stmtzalcen. - M·idael een ge
brelc aan antwoora op ae oonolusies aan
voerend. - Gepast antwoonl. - Midaez 
in feite niet opgannae. - Mist feitelijke 
grondslag het middel nit een gebrek aan 
antwoord op de conclusies afgeleid, wan
neer door de bestreden beslissing aan deze 
conclusies een passend antwoord verstrekt 
werd. 

2 Februari 1953. 379 

67. - B~trgerUjlce zalcen.- Midael aat 
aan het bestreden vonnis ene beslissing 
toesohrijft welke het niet bevat. - Mia
dei teiteUjlce g1·onaslag missend. - Mist 
feitelijke grondslag het middel clat aan 
het bestreclen vonnis een beslissing toe
schrijft welke het niet bevat. 

5 Februari 1953. 384 

68. - Stmtzaken. - 111idael geg1·ond 
op een verlceerde inte1·pretatie van ae 
llestreden beslissing. - M·iaael teiteUjke 
fJ1"onaslag missend. - Mist feitelijke 
grondslag het micldel dat OlJ een onjuiste 
interpretatie van de bestreden beslissing 
gegroncl is. 

23 Februari 1953. 434 

69. - Stratzalcen. - 11Iiadel een ge
brelc aan antwoord op de donol·ttsies inroe
pende. - Passend antwoora. - Miaael in 
feite niet opgaande. - Mist feitelijke 
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grondslag het middel afgeleid nit een ge
brek aan antwoord op de conclusies wan
neer er op in de beslissing een passend 
antwoord verstrekt werd. 

2 Maart 1953. 445 

70. - Stmfzalcen. - JJ!Iiddel aan het 
1Jest1·eden an·est een beslissing toesch1~ij
'Vencl weZke het niet bevat. - JJ1idcleZ dat 
feitelijlce gronclsZag mist. - :Mist feite
lijke grondslag het middel dat aan het 
bestreden arrest ene beslissing toeschrijft 
welke het niet bevat. 

2 J\IIaart 1953. 448 

71. - Bu.1·gel'l·ijlce zalcen. - il1iddeZ ge
fJ1"0nd op fle d~tbbelzinnigheid; de du.ister
heicl en cle tegenstrijdigheid der beweeg
·redenen. - JJ1idflel feitelijlce grondslag 
rnissencl. - Mist feitelijke grmidslag het 
middel dat aan het . bestreden arrest ver
wijt op dubbelzinnige, duistere en tegen
strijclige beweegreclenen te zijn gegrond, 
wanneer cleze beweegreclenen van dubbel
zinnigheicl, duisterhe.id en tegens'trijclig
heid vrij zijn. 

19 Maart 1953. 482 

72. - Bm·gerlijlce zalcen. - JJI·idrlel 
een geb1·e1c ann antwoonl op de conclu.s·ies 
inroepend. - Concl~tsies flie n·iet genomen 
werden of die de bewee1·de draagw·ijdte 
niet hebben. - Middel feitelijlce gt·onfl
slag missend. - Mist feitelijke gronclslag 
het middel waarbij aangevoerd worclt dat 
'een conclusie ntet beantwoord werd, wan
neer die conclusie niet genomen wercl of 
de beweenle draagwijdte niet heef't. 

19 Maart 1953. 485 

73. - Strafzaken. - JJ1irldel een ge-
1we7c aan antwooTrl 01J de conclnsies aan
·uoerenfl. - Gepast nntwoonl. - JJiiddel 
·wanraan feiteli;ilce gronrlslag ontbreelct. 
- Mist feitelijke gronclslag het micldel 
gegrond op een gebrek aari antwoord op 
de conclusies, wanneer de bestreden be
slissing er op een gepast antwoord ver
strekt heeft. 
. 23 Maart 1953. 495 

74. - Stmfznlcen. - JJ1iddel een ge
brelc aan antwooT{l op de concl·nsies aan
voerena. - Gepast antwoord. - JJ1iddel 
feUelijke grondslrtg missena. - Mist fei
telijke grondslag het micldel een gebrek 
aan antwoord op de conclusies aanvoe
rencl wanneer de bestreclen beslissing een 
passend antwoord op de conclusies ver
strekt. 

23 Maart 1953. 503 

7:5. - Stmfznlwn. - iliirldel afgeleid 
u.U een tegenst1·ijd·ighe-id in de motieven 
wellce de beslissing niet vertoont. - JJ1id
clel feiteli.ilce g1·onclslng missend. - Mist 
feitelijke grondslag het mitldel afgeleicl 

nit een tegenstrijdigheid· in de motieven 
welke de beslissing niet vertoont. 

23 April 1953. 539 

76 .. - .!lftnclniding cle1· geschonden wet
ten. - B·ll'rge1·lij ke zalcen. - Schending 
van het geloof dnt ann fle dngvaa1·ding 
en de concZu.sies verschu.lrligd is. - Grief 
flie niet ·is geg1·ond op ae schenrling van 
fle ft1'ti7wlen 113ft en 1135 van lwt Buryer
Ujlc·Wetboelc.- De grief waarbij aan d~ 
rechter wordt verweten aan de dagvaarc 
ding en de conclusies een andere clraag
wijdte te hebben gegeven clan cleze 'die zij 
hebben en alclus het geloof te hebben ge
schonclen die hun verschulcligd is, heeft 
niet tot gronclslag de schencling van de 
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlij,k: 
VVetboek. · 

23 April1953. 572 

77. - Strafzalcen. - JJ1iddel geg1·ond 
op een verlcee1·de interzwetntie van de be
stmd.en besUssing. - JJI·irldel in feite niet 
opyaande. - Mist feitelijke grondslag het 
middel gegroncl op een verkeerde inter
preta tie van de bestreclen beslissing. 

27 April 1953. 579 

78. - Za.lcen van d'i1·ecte belast-ingen. 
- JJi'icldel (lrtt de flmartwijdte van de ge
critiseenle beweegreflenen mislcent. 
JJ1iddel in feite niet oprJaande. - Mist fei
telijke gronclslag het micldel dat bernst 
op ene bewering die de draagwijclte van 
de gecri tiseercle beweegreclenen miskent. 

28 April 1953. 586 

79. - Stntfzalcen. - 111-iddeZ op een 
onjniste interpn;ta.tie van het l>estreflen 
an·est gegmncl. - lJf'ifldel dat feiteUjlce 
grondslng mist. - Mist feitelijke grand
slag het miclclel dat op een onju~ste inter
pretatie van het bestreclen arrest gegrond 
is. 

4 Mei 1953. 602 

80. - Stntfzalcen. - Burgerlijlce vor.:' 
rlering. - il1ifldel da.t aan de bestreden 
beslissing een tegenst·rijfl'i,qheid va.n rede
·nen toesclwi,jft d'ie z·ij niet .bevftt. - Mid
del dat g1:ondsla.y mist in feite. - Mist 
gronclslag in .feite het miclclel clat aan de 
bestreden beslissing een tegenstrij digheicl 
van reclenen toeschrijft die zij niet bevat. 

11 Mei 1953. 620 

81. - Stmfzalcen. - JJiiddel een ye
bmk ftan antwoonz- op de concl11.sies nan
voerend. - Passend antwoo1·d. - JJ1iddel 
dnt fe'itelijlce grondslay mis"t. - Mist fei
telijke gronclslag het micldel clat een ge
brek aan antwoorcl op de conclusies aanc 
voert, clan wanneer de bestreclen beslis
sing, cleze conclusies passencl beantwoord 
heeft. 

11 Mei 1953. 623 
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82. - Stratzalcen. - Middel een ge
brelc aan antwoord op een niet voor de 
reohter over de grand ingemepen ve1·weer 
aanvoerend. - Middel dat feitelijlce 
tJrondslag 1nist. - Mist feitelijke grond
slag het middel gesteund op een gebrek 
aan antwoord op een verweer dat niet 
voor de rechter over de gronll werd inge
roepen. 

11 Mei 1953. 627 

83. - Strajznken. - FeUelijlce bewe
ringen zonder steu.n in de st1tlclcen vnn 
rZe reohtspleg·ing. - M·irZdel rlnt feitelijlce 
urondslar1 mist. - Mist grondslag in feite 
het middel dat geen steun vindt in de 
stukken van de rechtspleging. 

11 Mei 1953. 627 

84. - B'nrg01'lijke znken. - Middel 
een tegenst1·ijdigheid .vnn redenen inme
pende. - Redenen V1'ij vnn teyenstrijdig
heid. - Middel dat grondslag in jeite 
mist. - Mist grondslag in feite het mid
del dat tegenstrijdigheden in de reden 
van het bestreden arrest aanvoert, dan 
wanneer deze redenen vrij van tegenstrij
tligheden zijn. 

21 Mei 1953. 645 

85. - Bu.rge1·lijlce zaken. - Jli·iddel 
een ond~t·icleli.i lcheid ·in de reclenen annvoe
·rende. - Reclenen vrij van ondtticlelijlc
heid. - Miclclel flat grondslng mist in 
teite. - Mist feitelijke grondslag het mid
del dat het bestreden vonnis verwijt op 
onduidelijke redenen te zijn gesteund 
-clan wanneer deze redenen van onduide
lijlrheid vrij zijn. 

21 Mei 1953. 647 

86. - B1trge1·lijlce zaken. - Middel 
een gebrek nnn nntwoot'd op de oonol1tsies 
nnnvoerencle. - Passend antwoord. -
Middel dnt feitelijke gronclslag mist. -
Mist grondslag ~n feite het middel dat 
een gebrek aan antwoord op de conclu
sies aanvoert, dan .wanneer deze in de 
bestreden beslissing, een passend ant
woord verkregen hebben. 

21 Mei 1953. 647 

87. - B1t1'ge1·Ujke znlcen. - MirZdel 
dnt de reohter verwijt beslist te liebben 
dnt een overeenkomst geen st·rafbeding 
bevq,t. - Beslissing vnn de i·eohte1· die 
een ander overeenlcomst dan deze in het 
middel bedoeza· tot voorwerp heeft. -
Middel dnt grondslng mist in feite. -
Mist grondslag in feite het middel dat 
de rechter verwijt beslist te hebben clat 
een strafbeding niet door vermoedens 
mag bewezen worden en aldus het be
staan van een clausule ener tussen par
tijeti bepaalde overeenkomst miskend te 
hebben, dan wanneer de beslissing van de 

rechter een andere overeenkomst tot voor
werp heeft. 

22 Mei 1953. 650 

88. - Burge1·lijlce zctlcen. - Jliiddel 
ste1tnende op een onju:iste interpretat-ie 
vnn de best!'eden beslissing.- Middel dat 
g·rondslng mist in jeite. - Mist grondslag 
in feite het midclel dat op een onjuiste 
inferpretatie van de bestreden beslissing 
steunt. 

22 Mei 1953. 654 

89. - Stratznken. - Middel een ge
brelc aan antwo01·d op rZe oonol7tsies aan
voerende. - Passend a.ntwoord. - Mid
del dat yronclslag mist in jeite. - Missen 
gronclslag in feite de middelen een gebrek 
aan antwoord op de conclusies aanvoe
rende, dan wanneer deze in de bestreden 
beslissing, hetzij impliciet, hetzij uitdruk
kelijk, op passende wijze , beantwoord 
werden. 

8 Juni 1953. 681 

90. - Bu.rgerlijlce zalcen. - Middel 
een gebrelc nan antwoo1·d op de conolusies 
nanvoerend. - Passend antwoord. -
JJ1icldel dat .grondslag mist in feite. -
Mist grondslag in feite het middel een 
gebrek aan antwoord op de conclusies 
aanvoerende, dan wanneer deze in de 
bestreden beslissing, op passende wijze 
beantwoord werden. 

11 Juni 1953. 686 

91. - Bm·gerlijke zalcen. - Middel 
een gebl'ek aan antwoord op de oonolu.sies 
aanvoe1·ende. - Passend antwoord. -
lYiiddel dat umndslag mist in feite. -
Mist gromlslag in feite het middel dat 
een gebrek aan antwoord op de conclu
sies ·aanvoert, wanneer deze, in de bestre
clen beslissing, passend beantwoord wer
den. 

20 J uni 1953. 719 

92. - Burgerlijke zaken. - Middel op 
een verlceerde interpretatie va.n de bestl-e
den beslissin,q gegrond. - M·iddel dat 
twondslag rni8t in feite. - Mist grondslag 
in feite l1et middel gegrond op een ver
keerde interpretatie van de bestreden be
slissing. 

20 Juni 1953. 719 

93. - Burge1·lijke zalcen. - Middel ge
[Jmnd op een ve1·1ceerde interpretatie van 
de bestreden beslissing. - Middel dat 
grondslag mist in feite. - Mist grondslag 
in feite het middel dat op een verkeerde 
interpratatie van de bestreden beslissing 
gegrond is. 

20 Juni 1953. 721 

94. - Burge1·lijlce zalcen. - Jliiddel 

r 
I 
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een dubbelzinnigheia van de beslissing in
·roepenae. - Beslissing ·vrij van du.bbel
pimtigheid. - ll•Hdflel flat gronaslag m·ist 
in feite .. - Mist grondslag in feite bet 
middel dat de bestreden beslissing· ver
wijt dubbelzinnig· te zijn, dan wanneer 
deze beslissing vrij is van dubbelzinnig
heid. 

20 J uni 1953. 721 

9,5. - llfilitiez·aJcen. - Middel onfle'l"
stellend (lat fle herlcmtringsraaa een gege
ven wetsbepaling heett toegepast. - Be
slissing op een andere wetsbepaling ge
grona. - Miflflel aat grondslag mist in 
feite. - Mist grondslag in feite bet tot 
staving van een voorziening tegen een be
slissing van een herkeuringsraad voorge
steld middel dat onderstelt dat de raad 
toepassing gemaakt heeft van artikel 66 
van de wet van 15 Juni 1951, dan wanneer 
de beslissing op artikel 50, eerste lid, 
van deze wet steunt. 

22 J uni 1953. 723 

96. - Stmfzalcen. - Miflflel flat het 
·vonnis ve1·wijt de vero01·fleling van aan
legger op een loutm·e waarsohijnlijlcheia 
gegr-onfl te hebben. - Vonnis dat fle be
tiohting aoor een samenhang van vermoe
dens bewezen verlclaart. - Middel aat 
grondsla_q mist in feite. - Mist grondslag 
in feite het middel dat het arrest verwijt 
de veroordeling van aanlegger op de waar
schijnlijkheid van de verklaring van een 
medebetichte gegrond te hebben, dan 
wanneer het vonnis nog op andere be
schouwingen wijst en uit samenhangende 
vermoedens afleidt dat de betichting be
wezen is. 

22 Juni 1953. 731 

97. - Bur·ger·lijlce zaken. ~ Middel 
een gebrek aan antwoord op de oonolitsies 
aanvoerenfle. - -Passena antwoord. -
Middel dat gronflslag mist in feite. -
Mist grondslag in feite het middel dat 
een gebrek aan antwoord op de conclu
sies aanvoert, wanneer deze, in de bestre
den beslissing, passend beantwoord wer
den .. 

25 Juni 1953. 744 

98. - B1wgerli.ike zaken. - Middel dat 
aan het bestreden arrest een beslissing 
toesohrijft die het niet bevat. - Miflflel 
flat g1·ondslag mist in feite.- Mtst grond
slag in feite het middel dat aan het be
streden arrest een beslissing toeschrijft 
die het niet bevat. 

25 Juni 1953. 744 

99. - Btwgerlijlce zaken. Mifldel 
een gebrelc aa.n antwoora op ae oonol·u
sies aanvoerenae. - Passena antwoonl. 
- Middel dat gronflslag m·ist in feite. -
Mist grondslag in feite het middel een 

1 gebrek aan antwoord op de conclusies: 
aanvoerende, dan wanneer deze in de be
streden beslissing passend beantwoord 
werden. 

26 Juni 1953. 752~ 

100. - Bttrgedijke zalcen. ·- Middel 
dat een gebrek aan nntwoo1·d op fle oon
olttsies aanvoert. - Gepast antwoord. -
llHdrZel flat feitelijlve grondsla.g mist. -
Mist feitelijke grondslag het middel dat 
een gebrek aan antwoord op de conclu
sies aanvoert, wanneer aan deze in de be
streden beslissing een gepast antwoord 
verstrekt werd. 

2 Juli 1953. 757 

101. - Stmfzalcen. - MirZdel waarbij 
de bestreden beslissinrJ een tegenstr·ijdig
heifZ in de beweeg1'edenen wo1·at verwe
ten welke zi.i niet l1evat. - Middel in 
f~-ite grondslctg missenfl. -- Mist feite
lijke grondslag het mi,ddel dat de bestre
den beslissing een tegenstrijdigheid van 
beweegreclenen verwijt welke .zij niet be-
vat. 

7 September 1953. 818 

HOOFDS'J'UK IV. 

NIEUWE MIDDELEN 

102. - Ontvanlcelijlclwid. - B·wrger·
lijlce zalcen. - Middel afgeleifZ hieru.it dat 
een do01· een vennootschap gesloten con
tract met de statuten strijdig is om reden 
(laf het niet mogelijlc is de eruit voort
·vloeiende 1naatschappelijlce last in de ba
lansen te ·ve1·melrZen. - Niet v66r de rech
ter over de grana ·inge-roepen. - Niet 'ont
vanlcelijl!; wegens nieuwheid daar feite
lijke en jtm·iaische elementen erin zijn. 
vermengd. - Is, wegens zijn nieuwheid, 
niet ontvankelijk, omdat feitelijke en ju
ridische elementen erin zijn vermengd, 
bet middel dat v66r de rechter over de· 
grond niet werd ingeroepen en hiernit is 
afgeleid dat een door een naamloze yenc 
nootschap gesloten overeenkomst met haar 
statuten strijclig is om reden clat het niet 
mogelijk is de eruit voortvloeiende maat
schappelijke lasten in de balansen te ver
melden. (Eerste arrest.) 

9 October 1952 (twee arresten). 42 

103. - Epnratie inzalce b~t·rger·trouw. 
- M-idael afgeleifl hiernit dat tot de ver
clediging fl·ienstige stttkicen aan de reohter 
niet onflerworpen worden. - Middel. voor 
de eerste rnaal v661· het hof voorgesteld. 
- Onontvanlceli.ilcheid. - De aanlegger 
d~e zich tegen een betreffende de epuratie 
inzake burgertrouw gewezen beslissing 
heeft voorzien, is niet ontvankelijk om 
voor de eerste maal Y'66r het hof staande 
te houden dat tot zijn verdediging clieu--
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.stiie' stukken aan de rechter over de 
grond niet onderworpen werden. 

27 October 1952. 90 

104. - St!·atzaken. Besche1·ming 
van· de rnaatschappij tegen de abnorma
len. - Vom·ziening doo1· de verdachte te
gen _ het rt1Test van de !Game1· van inbe
schuldiyingstelling dat zijn inteme!'iny 
gelast. - Middel gesteu.nd op een onre
gelmati.qheid in het bepalen vnn de te
rechtzittingen. - N·ieu.w middel. - On
ontvanlcelijlc. - Mag niet voor de eerste 
maal v66r het Hof van verberking worden 
vorgesteld, het middel gesteund op een 
onregelmatigheid in het bepalen van de 
terechtzittingen· van de onderzoeksgerech
ten die de internering van de aanlegger 
hebben gelast, wanneer deze v66r die ge
rechten is verschenen en er zijn verdedi
_gihg over de groncl heeft voorgedragen. 

24 November 1952. 161 

105. - Stra.jzaken. VenJOrdeling 
•uit hootde va.n valsheid in gesch!"ltten. -
Middel atgeleid hiem'it dat de in de te
lastlegf!ing bedoelde valse vermelding niet 
·voorlwmt in de alcte die beweenl wm·dt 
vals te zijn. - M·icld(!l dat n·iet voor de 
eerste maal v66r het hot mag worden in
geroepen. - De wegens valsheid in ge
schriften vervolgde verdachte is niet ont
vankelijk om voor de eerste maal v66r 
het hot" aan te voeren dat de in de telast
legging omschreven va]sheid niet voor
kotnt in de akte die beweerd wordt vals 
te zijn. 

1 December 1952. 177 

106. Stratzalcen. 111iddelen 
'l!reemd aan de openbaTe m·de en niet v661· 
de 'rechter over de grond ·lngeToepen. -
Onontvankelijlce middelen. - Zijn niet 
ontvankelijk, · de aan de publieke orde 
vreemcle · middelen die v66r de rechter 
·over de grond niet werden ingeroepen. 

22 December 1952. 244 

107. - Nieuw middel. - Weerle.qying 
van een dooT de Techter ambtshalve ver
strelcte rechtsf!rond. - Niettw middel. -
Is geen nieuw middel, het middel dat 
strekt tot weerlegging van een ambts
halve door de rechter tot staving zijner 
beslissing ten opzicht~ ·van de aanlegger, 
ihgeroepen rechtsgrond. 

15 Januari 1953. 300 

108. - Stmtzalcen. -;- Bu1·,qedijlce 
·vorderinf!. - Schendinr! de1· geTechtelijlce 
overeenlcomst. - Eise1· v66r de 1·echter 
over de grond ffeconciudeerd hebbende 
zonder deze schending op te werpen. -
Middel onontvanlceU.ilc. - Het middel af
aeleid uit de schending van de gerechte
lijke overeenkomst is niet ontvankelijk 

wanneer eiser v66r de rechter over de 
grond, over de gronfl cler zaak geconclu
deerd heeft zonder op te werpen dat de 
eis de perken van het geschil te buiten 
ging. 

2 Februari 1953. '373 

109. - St1·atzalcen. Voorziening 
door de belclaagde. - JJ1iddel nfgeleid uit 
een geb1·e1c nan antwoord op de conclu.
s·ies van rZe b!tr·geTUjke paTt-ij. - Onont
·vnnlcelij Tc rwidrlel. - De lleklaagde is niet 
gerechtigd om bij het hof een gebrek aan 
antwoord op de conclusies van de burger
lijke partij aan te klagen. 

16 Februari 1953. · 407 

110. - Stratznken. B!vrgeTlij lee 
vo1·rZering. - JJ1iddel. zonder betrelclcing 
met deze vonle1·inf!. - JJ1iddel ·atgeleid 
hienr.'it dat een !titvoeTinf!Sbesluit in Bel
!tisch Confjo niet lcenbaa1· gemaalct werd. 
- M·iddel dat niet voor de eerste maal 
v6M het hot mag worden ingeroepen. -
Mag niet voor de eerste maal v66r het 
hof worden ingeroepen, het middel met 
betrekking alleen ·op de burgerlijke vor
dering, afgeleid hieruit dat deze vorde~ 
ring niet op een besluit tot uitvoering 
kan worden gegrond omdat dit b'esluit 
niet regelmatig in Belgiscll Congo ken
baar was gemaakt geweest. 

16 Februari 1953. 410 

111. - Bur-ge-rlijlce znlcen. - Echt
scheiding. - Schending van het gezag van 
het gewijsrZe uitgaanrZe ·vnn de. beslissing 
waarbij een eis tot echtscheiding wer-d 
atyewezen. - JJfiddel n·iet zijnde ingeroe
pen _qeweest v66r de ·rechter o·ve1· de 
,qmncl. - Onontvanlceli,ilcheid. - .. De 
schending van het gezag van het gewiJSd<~ 
uitgaande van ene beslissing waarbij een 
eis tot echtscheiding werd afgewezen mag 
niet voor de eerste maal v66r het Hof 
van verbreking ingeroepen worden. 

19 Februari 1953. 422, 

112. - Stmtzalcen. .Btt'ffJerlijlce 
t'ordeTing. - MidrZel atgeleirZ 1iit rle onTe
qelmatiyheid van. rZe ve1·tegenwom·diging 
van de b1trger:Hj!Ge paTtij. - Middel niet 
ondm·wo1·pen , aan de rechte1· oveT de 
qr-ond . . - Niet-ontvnnlcelijlcheid. - Mag, 
niet voor de eerste maal v66r het Hof van 
verbreking aangevoerd worden het middel 
llieruit afgel~id dat de burgerlijke partij 
niet regelmatig v66r de rechter over de 
gro:nd is vertegenwoordig-cl geweest, indien 
de aanlegger v66r deze rechter zonder 
desomtrent enige betwisting te _ doen gel
den, zijn · verweermiddelen tegen . de vor-

, dering van de burgerl~jke partij heeft 
Yoorged'ragen. - · 

23 Februari 1953, ·434, 
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113. - Strafzalcen. - Middel afgeleid 
ttit het gemis aan volmaoht van de last
hebber die hager be1·oep heett ingestelcl. 
- Middel niet onderwor·pen aan de 1'eoh
ter· Qver de grand. - Niet-ontvanlcelijk
heid. - Mag niet voor de eerste maal 
v66r het Hof van verbreking aangevoerd 
worden het middel afgeleid uit bet gebrek 
aan volmacht van de Iasthebber die na
mens de burgerlijke partij hoger beroep 
heeft ingesteld. 

23 Februari 1953. 434 

114. - Str·atzalcen. - Btt1'(Jerli:ilce vor·
tler·in_q. - Vonnis waar·bi:i een in de oon
olu,sies van de bttrgerlij Tee part'ij be,qr·e
pen eis ann,qenomen wer·d. - Middel 
hientit nfgeleid, dat door· tleze eis in te 
willigen het vonnis ultra petita heett ge
o(wdeeld. - Ontstentenis van betwisting 
van deze eis vv6r· cle reohter over· de 
grand. - Middel n·iet ont·vankelijlc. -De 
verdachte, die v66r de rechter over de 
grond een in de conclusies van de bur
gei·lijke partij begrepen eis niet heeft be
twist, is niet ontvankelijk om voor de 
eerste maal v66r het Hof van verbreking 
staande te houden dat door deze eis in te 
willigen de rechter de perken van het ge
schil is te buiten gegaan. 

23 Februari 1953. 434 

11;5. - Militie. - Middel waarin ju,r·i
disohe en feitel'ijlce elementen 'Vennen!frl 
zijn. - Micldel ant niet aan rle hoge rni
litieraad onclerworpen wenl. - Mirlrlel 
onontvankelijT;;. - Is niet ontvankelijk 
het micldel waarin juridische en feitelijke 
elementen vermengd zijn en dat aan de 
lloge militieraad niet onderworpen werd. 

2 Maart 1953. 445 

116. - Str·atzalcen. - M·irlrlel vr·eernrl 
actn de openbare orde en niet aan rle reoh
ter over· cle grand onderworpen. - 111iclrlel 
n·iet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk 
het middel vreemd aan de ovenbare orde 
dat aan de rechter over de grond niet on
derworpen werd. 

23 lVIaart 1953. 495 

11.7. - Stratzalcen. - JJfi,flclelen atue
leid ttit ae sohencling 'Van wetsbepalingen 
rlie niet toegepast werclen en vr·eemcl aan 
de zaalc zijn. - Micldelen zoncler· voor
werp. - Zijn zonder voorwerp de midde
len afgeleid uit de schending van wetsbe· 
palingen die ni.et toegepast werden ·en 
vreemd aan de zaak zijn. 

13 April 1953. 540 

118. - Bttrgerlijke zalcen. - Niet aan 
cle wet van 7 Angusttts 1922 oncle-rwor·pen 
clienstoontmot. - Aan cle becl'iende gege
ven opzegging. - Ver·,qoeding. - Fo-rfai
talr· Tcantkter· v66r de r·eohter· over de 

[!I'Ond niet betwist. - Kar-akter dat v66r 
het hot niet mag bet·wist worden. -
Niettw middel. - Is nieuw, en bijgevolg 
niet ontvankelijk het middel hieruit af
geleicl dat de door de werkgever aan een 
afgedankte bediende verschuldigde ver
goeding geen forfaitair karakter vertoont, 
het dienstcontract niet onder toepassing 
van de wet van 7 Augustus 1922 vallende, 
dan wanneer eiser v66r de rechter over 
de grond het forfaitair karakter van de 
gebeurlijk verschuldigde vergoeding nief 
betwist heeft. 

28 lVI ei 1953. 658 

119. - Stratzalcen. - Aanvmay tot 
'ver·volging. - Midclel atyeleicl nit de 
sohending van cle nrtilcelen 31 en 65 van 
het ·wetboek var~ stmtvo·rdedn,q. ~ Mid
llel niet 'V66·r de ·reohte1· over d:e gr·ond 
voor·gestelcl. - Midclel niet ontvankelijk. 
- Mag niet voor de eerste maal v66r het 
hof worden voorgesteld het midclel hier
uit afgeleid clat de ondertekenaars vau 
een verzoek tot vervolging, in strijd met 
de bepalingeu van de artikelen 31 en 65 
van het Wetboek van strafvordering, in 
het verzoek zelve de hoedanigheid waarin 
zij handelden niet hebben aangeduid. 

8 .Tuni 1953. 681 

120. - Bttr[!er·lijlce zalcen. - JJ1iddel 
nan rle reohte·r over· rle gmnd niet onder
·wor·pen dooh dat cle openbare or·cle aanbec 
lnngt. - Mirldel ontvankelijlc. - Het 
li:tiddel afgeleid uit de schending van de 
wetsbepalingen die de uitoefening van een 
openbare macht regelen aanbelangt de 
openbare orde en mag hijgevolg voor de 
eerste maal v66r het Hof van verbreking 
opgeworpen worden. 

11 Juni 1953. 686 

121. - Btt·r,qe!'lijke zalcen.- Midclelen: 
af[!eleid u:it de sohencl·in[! van ae regelen 
betrettencle het bewijs der verlJ·intenissen. 
- Midclel niet onderworpen aan het oor
rleel van de reohter over cle gr·oncl. ,;__ 
Micldel dnt we,qens zi,in nieltwheicl niet 
ontvanlceUjlc is. - Mag voor de eerste· 
maal V·66r het Hof van verbreking niet 
worden ingeroepen het middel dat afge
leid wordt uit de schending van de rege
len betreffende het bewijs der Yerbinte
nissen in burgerlijke zaken. 

2 Juli 1953. 757 

122. Stmtzalcen. Mirldelen 
vr·eemrl aan de openbare or·de wellce niet 
nan cle reohter over de [!rona onderwor
pen werden. - Onontvanlcel-ijlce midde
len. - Is onontvankelijk het middel 
vreemd aan de openbare orde dat aan de 
rechter over de grond niet onderworpen 
werd. 

7 September 1953. 817 
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HOOFDSTUK V. 

MIIJDELEN VREEMD AAN DE BESTREDICN BESLISSING. 

123. - Stratzalcen. - Hot ·van as
-~isen. - Voorzieniny alleen tegen het ar
rest vwn vemm·deUng. -.Middel dat een 
nietigheid inroept dat slechts het (£Trest 
van ve·rwij.'l!in,q en de beschilcking tot bi.i
lijtnerning betrett. - Onontvanlcelijlcheid. 
- Is niet ontvankelijk, het middel tot 
staving van de alleen tegen het arrest 
van veroordeling gerichte voorziening, 
llat een nietighei<l inroept die slechts het 
arrest tot verwijzing en de door dit ar
rest bevestigde beschikking tot bijlijfne
rning betreft. 

i: November 1952. 119 

124. - StTatzalcen. - Yorder·ing vnn 
het openbanr ministeri.e. - GebTek dat 
de bestreden beslissingen niet aantnst. -
Leidt niet tot ver·b1·eking. - Het gebrek, 
waardoor de vordering van het openbaar 
ministerie zou aangetast zijn, leidt niet 
tot verbreking wanneer dit gebrek aan de 
bestreden beslissipgen vreemd blijft. 

22 December 1952. 248 

125. - St-rnjzalcen. - jjf'lddel d(£t aan 
.tle bevoegclheid m·eernd is en nitsl·nitend 
het voo·ronderzoelc betrett. - Niet v661' 
de rechter over de grand inyeroepen. -
Onont·vanlcelijlc mi(ldel. - Is niet ontvan
kelijk, wanneer het niet v66r de rechter 
over de grond wenl ingeroepen, het mid
del .dat aan de bevoegdheid vreemd is en 
uttsluitend het vooronderzoek betreft. 

22 December 1952. 248 

126. - St·ratza?cen. - Niet geT-ioht te
gen een rZoor rle voom·ien·ing bestTeden al'
rest. - Onont•uanlceUjlc. -Is niet ontvan
kelijk, het middel llat tegen een niet door 
de voorziening bestreden anest gericht is. 

22 ·December 1952. 248 

1.27. - Strntznlcen. - Belclan!Jrle ·uit
slnitend vervolgd we_qens ongeoo-rlootde 
7cappiny van bornen in een onde1· beheeT 
uesteld bas. - V·ri:ispmalc. - VooTziening 
door het openbnaT min·iste•rie. - Middel 
atgeleid ·wit de schenclinu van de wetsbe
pnling ·wnardoat· het we{fhalen vnn h07£t 
sirntb(£a1· wordt uestelcl. - Wetsbepc!
lingen wellce m·eerna zijn nan ae bestre
rlen beslissinu. - Onontvnnlcel-ijlc m·icldel. 
- Wanneer een beklaagde die uitsluitend 
uit hoofde van ongeoorloofde kapping van 
boinen in een onder beheer gestelcl bos 
werd vervolgd, van cleze telastlegging 
vrijgesproken werd, is het middel door 
het openbaar ministerie tot staving zijner 
voorziening· aangevoerd en afgeleid uit de 
schending van de wetsbepaling waardoor 
het weghalen van hout strafbaar wordt 
gestelcl niet ontvankelijk, doordat het de 

schending ener aan de bestreden beslis
sing vreemde wetsbepaling inroept. (Bos
wetb., art. 160 en 161.) 

;; Januari 1953. 259 

128. - StTntznlcen. - .IJ1idclel hientit 
nf_qeleid dnt belclaagde omtrent de nnrd 
1Jnn de dam· de onderzoelcs1·echter· bepaal
de telastleg_qing is rnisleicl geweest. -
Jlfiddel dnt niet vooT de eeTste mnnl v66r 
het hot vennny te tuo1'den voorgesteld. -
Mag niet voor de eerste maal v66r het 
hof worden ingeroepen het mi.ddel dat 
hi.eruit wordt afgeleid dat de beklaagde, 
aanlegger in verbreking, in de loop van 
het voorbereidend onclerzoek omtrent de 
hem toegerekende telastlegging, misleid is 
gPweest. 

5 Januari 1953. 267 

129. - Voorlopige hechtenis. - Mid
del [Jeymncl op de 'onregelmnti{fheid vnn 
cle r·echtspleuing v661· cle Tnndlcarne'r. -
A·rrest vnn cle lcnrner vnn inbeschuldi
gin[Jstell-in_q overeenlcornstiu cle wet. ~ 
llficldel niet ontvnnlceUik. - Is niet ont.
vankelijk tot staving ener voorziening te
gen een arrest van de kamer van inbe
schulcligingstelling waarbij de handhaving 
van aanleggers voorlopige hechtenis wordt 
bevolen, het mi.ddel afgeleid uit ene onre
gelmatigheid van de rechtspleging v66r 
de raadkamer, wanneer het bestreden ar
rest nitspraak doende over het tegen het 
llevel van de raaclkamer ingesteld hoger 
beroep, het handhaven der voorlopige 
hechtenis regelmatig heeft bevolen. 

5 Januari 1953. 272 

130. - Znlcen vnn directe belnstingen. 
- Verrneldin{f der geschonden wetsbepn
l-ingen. ~ 1·Yetsbepnling v1'eemcl nnn het 
(fesohil. - Middel niet ontvnnkelijk. -
Is niet ontvankelijk het m~ddel dat uit
sluitend op ene aan het geschil vreemde 
wetsbepaling is gegrond. 

() .. Januari 1953. 276 

131. - St·ratznlcen. - Voorziening ge
richt tegen een vonnis vnn de correctio
nele rechtbanlc wnarbi:i nnn de nnnlegger 
nlcte ~vordt vel'leencl vnn zijn ntstand vnn 
het cloo1' hem teyen het vonnis vnn de po
liUerechtbnnlc ingesteld hager beroep . ......., 
1lfiddelen enlcel het vonnis liefloelende het
wellc het voorwe1·p van het hoge'r beroep 
is. - Niet-ontvnnlcelijkhei(Z. - Zijn niet 
ontvankelijk tot staving ener voorziening 
lngesteld tegen het vonnis van de correc
tionele rechtbank waarbij aan de aanleg
ger akte van zijn afstand van het door 
hem ingesteld hoger beroep wordt ver
leend, de middelen die slechts het vonnis 
van de politierechtbank bedoelen hetwelk 
het voorwerp van het hoger beroep is. 

12 Januari 1953. 285 
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132. - St·rafzalcen.- Voorz·iening van 
een der: belclaagden. - Middel afgeleid 
uit de. tegenstrijd·igheid tussen de beweeg

- redenen en de besch'ilclcing bet1·e!fende een 
me(lebelclc~ng(le. - M.-iddel niet ontvnnl.:e-

. Uj Tc. - Is niet ontvankelijk het mid del 
door een der beklaagden, aanlegger in 
ver breking, afgeleid uit de tegenstrij dig
hei<l tussen de beweeredenen van het ar
rest en zijn beschikking betreffende een 
medebeklaagde. 

9 Maart 1953. 469 

133. - Middel enlcel ve1·bnnd hebbend 
rnet de aanzeg_qing van de beslissing van 
de eerste 1"echte1·. - Onontvanlcelijlclwid. 
- Is niet ontvankelijk het tot staving 
van ene voorziening tegen ene beslissing 
van de hoge militieraad aangevoerd mid
del dat uitsluitend de aanzegging van de 
door de m~litieraad gewezen beslissing be
treft. 

9 Maart 1953. 472 

134. - Strafzalcen. - JJ£-iddel ene be
slissing bedoelende wan1·tegen geen voor
ziening 1-ngesteld we1"d. - Mi(ldel weuens 
gebrelc ann voorwerp niet ontvanlcelijk. 
- Is onontvankelijk wegens gel.Jrek aan 
voorwerp het micldel dat ene beslissing 
bedoelt waartegen geen voorziening inge
steld werd. 

13 April 1953. 540 

135. - Stratzalcen. - Voo1·zien·ing te
uen het arrest van veroordeling. - M-id
del gericht tegen de beschilclcing van ver
wijzing naar de correctionele rechtbanlc. 
- 11'1-iddel n·iet ontvanlcel-ijlc. - Is niet 
ontvankelijk, tot staving van een enkel 
tegen het arrest van veroordeling inge
stelde voorziening het middel gericht te
gen de beschikking van verwijzing naar 
de correctionele rechtbank. 

11 Mei 1953. 623 

136. - Stmfzalcen. - M·i(ldel dat een 
niet weerhouden betichting beoogt, -
Middel zonder voorwerp. - Is zonder 
voorwerp het middel dat een niet ten 
laste van aanlegger weerhouden betich
ting bedoelt. 

11 Mei 1953. 624 

137. - Militie. - Hoge m·il-itie-raad 
een hoge·r be1·9ep n·iet ontvanlcelijlc ver
lclaard hebbende. - Middel dat de be
slissing van de eerste _rechte·r bestTijdt. 
- Niet-ontvankelijlcheid. - Is niet ont
vankelijk, tot staving van een voorziening 
ingesteld tegen een beslissing van de hoge 
militieraad, die zich er toe beperkt het 
hoger beroep ingesteld tegen de beslissing· 
van de militieraad niet ontvankeljk te 
verklaren, het middel dat slechts deze 
laatste beslissing bestrijdt. 

18 Mei 1953. 644 

138. - Militie. - Voo1·ziening die 
slechts een middel vreernd aan de bestre
den beslissing inroept. - Niet-ontvanlce
lijlcheid. - Is niet ontvankelijk, in mili
tiezaken, de voorziening .die slechts ·e~cm 
middel vreemd aan de bestreden beslis
sing aanvoert. 

18 Mei 1953. 644 

139. St·mfzaken. Middelen 
·v-reernd aan de. bevoegdheid welke uit
sl~t-itend het voomnde1·zoelc bet1·etJen. -
Aan de rechtm· ove·r _de gmnd niet ondcr
wo·rpen rn·iddelen. Onontvanlcelijlce 
micldelen. ~ Zijn onontvankelijk <le mill
delen vreemd aan de openbare orde die
uitsluitend het vooronderzoek betreffen en 
aan de rechter over de grond niet onder
worpen werden. 

7 September 1953. 817 

HOOFDSTUK VI. 

l)I[IDDELEN AMB'l'SHALVE OPGEWORPEN. 

140. - St1·atroalcen. - Voor·ziening 
floor de ve1·oonleel-de. - Middel dat 1mn 
d-ie aard ·is dat het een ve·rbrelcing zoncle1· 
venvijz·ing lean rneclebregen. - Middel 
van ambtswege dat slechts een verbrelcin.q 
nwt ·ve1·wijzing 1·echtvaa1·cligt. - Eer:Ste 
rniddel dnt moet beantwom·a worden, zelfs 
zo het tweecle geg1·ond is. - Wanneet het 
tot staving van de voorziening van de 
veroorcleelcle aml.Jtshalve opgeroepen mid
del slechts een verbreking met verwijzing 
medebrengt, moet het hof het middel on
clerzoeken dat, zo het gegrond wordt be
vonclen, tot een verbreking zonder verwij
zing lei,clen zou. (Stilzwijgende beslisstQ.g.) 

22 ])ecember 1952. 243 

141. - Zalcen van d-i-recte belastinyen. 
- Geen middel van ambtswege. - In za
ken van clirecte belastingen, worden geen 
middelen ambtshalve door het hof inge
roepen. 

23 Januari 1953. 342 

MILITIE. 

1. - F1"·i,ilat-in11 vnn (Uenst op mo1·ete 
_q·rona. - Ingesch·revene waa'rvan drie 
Moedm·s hun act-ieve dienst volbracht 
hebben. B1·decle1· van dien-stplich
tige met onbe]Jl£ald vm"lof gestelcl bij toe-

. passing vcm aJ'tilcel 57, 2°, van het Tco
n·inlclijlc besl-ltit van 15 'B'ebrum·i 1937. -
Moet wo-rden geacht als hebbencle zijn ac
tieve dienst volb·mcht. - Moet, voor de 
toepassing van artikel 12, 2°, van de wet 
van 15 Juni 1951, worden geacht zijn ace 
tieve dienst te hebl.Jen volbracht, de broe
der van de dienstplichtige die·, krachtens 
artikel 57, 2°, van het koninklijk besluit 
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van 15 Februari 1937 houdende samen
schakeling van de wet op de militie, de 
werving en de dienstverplichtingen, met 
·ODbepaald verlof werd gesteld. 

13 October 1952. 60 

2. - Hoge'f bemep. Echtve,·Telftring 
'IJan de lwndteleenvng van de dienstplich
tige. - Voorwa£trde tot ontvanlcelijleheid 
van het beroep. -De echtverklaring van 
de handtekening van' de dienstplichtige, 
·die tegen een beslissing van de militieraad 
in boger beroep komt, is een voorwaarcle 
tot ontvankelijkheid V!\n het beroep, be
halve wanneer de belanghebbende, onder
aan de akte van beroep, de weigering van 
de bevoegde overheid om zijn handteke
ning voor echt te verklaren aangeklaagd 
heeft. (Wet van 15 Juni 1951, art. 33.) 

27 October 1952. 97 

3. - DienstplichUge flie staande ho~tdt 
dat het inlwmen van zijn onders niet 
mee1· dan het wettelijlc maximnm be
draagt. - Betwistin_q die niet voo1· de 
eerste maal ml6r het hot lean wo1·den op
_geworpen. - De dienstplichtige mag niet 
voor de eerste maal v66r het hof staande 
houden dat het inkomen van zijn ouders 
niet meer dan het bij artikelen 10 ·en 12 
van de wet betreffende de dienstplicht 
voorziene maximum beflraagt. 

27 October 1952. 98 

4. - Beslissi.ngen van de milit-ieraad 
·en van de hoge rn-ilUieraad. - Dienst
plichtige die vraagt dat ~-eTeening zmt wor
den gehouden met fle vennoedelijlce in
Jcomsten •van zijn ouders vom· het lopende 
jaar. - Wei.gering door het m.ilitiege
·recht. - W eiger·ing die moet gemoUveeTd 
zijn. - ·wanneer de dienstpliclltige aan 
-de militieraad of aan de hoge militieraad 
vraagt dat rekening zou worden gehou
den met de, ten tijde van zijn aanvraag 
-om _uitstel of om vrijlating van dienst, 
vermoedelijke inkomsten van zijn ouders 
voor bet lol)ende jaar, mag het militie
gerecht zich niet ertoe beperken te be
slissen dat het van o01·deel is dat met die 
inkomsten geen rekening dient gehouden 
te worden; het moet de reden aangeven 
waarom het dit · verzoek niet inwilligt. 
(Wet van15 Juni 1951, art. 10, par. 2, 1°.) 

27 October 1952. 100 

5. - BesUssingen van de lwrlcetwings
raaa. - Mot'ieven. - Is wettelijk gemo
tiveerd, de beslissing van de herkenrings
raad die, ingevolge de inobservatiestel
ling van cle <lienstplichtige uitspraak 
doende, op cle besluiten van de genees
heer-deskundige steunt en de dienstplich
tige onder een van de bij artikel 44, pa
ragraaf 4, van de wet van 15 Juni 1951 

bedoelde categoriiln rangschikt. (Wet van 
15 .Juni 1951, art. 44, par. 4,_46·en 49.) 

3 November 1952. 121 

6. - Voorlopige afleetwing op lichame
lijlce umna. - Getal voo,·lopige aflcenrin
gen flat Jean tdtgesproleen 'UJOTden. - De 
voorlopige afkeuring op lichamelijke 
grond van cle clienstplichtige kan slechts 
drie maal worden uitgesproken, 'beliou~ 
dens de gevallen waarin dit getal door 
de tabellen van de door de Koning be
paalde· keuringscriteri.a vermeerderd 
wordt. (Wet van 15 Juni 1951, art. 14, 
l)ar. 2; kon. besl. van 5 October 1951.) 

10 November 1952. 139 

7. - Middelen tot ve1'bTe7cing. - Geen 
·ve,-melding 1Jftn de geschonden wettelijlce 
bepalingen . . ~ Onontvnnlcelijlcheifl. - Is 
niet ontvankelijk, het middel tot sta
ving ,van een voorziening tegen een door 
de hoge militieraad gewezen beslissing, 
dat de wettelijke bepalingen niet ver
meldt waarvan de schending wordt inge
roepen. (Wet van 15 Juni 1951, art. 52.) 

24 November 1952. '162 

8. - Hoger be1·oep. - Beslissing van 
de militieraafl. - H ogm· beroep d.oor de 
dienstplichtige. - Beroep als lcostwin
ne!· ingestelfl. - Niet gemotiveerfle alcte 
van beroep. - Is geen akte van beroep 
die. rechtsmiddelen opgeeft en_ is, der
halve, niet ontvankelijk, de akte van be
roep tegen een beslissing van de militie
raad gericht die zich ertoe beperkt vast 
te stellen dat de di.enstplichtige als kost
winner boger. beroep instelt. (Wet van 
15 Juni 1951, art. 33, par. L) 

1 December 1952. 191 

9. - Kennisgeving van de beslissing 
van fle herlcem··ingsraad. - Termijn. -
Niet-naleorning. - Zander invloed op de 
wetteli.ilcheifl van fle beslissing. -De om
standigheid dat een beslissing van de her
keuringsraad na het verstrijken van. de 
door artikel 49 van de wet van 15 J'uni 
1951 gestelde termijn, ter kennis van de 
clienstplichtige werd gebracht is zonder 
invloed Ol) de wettelijkheid van gemelde 
beslissing. 

8 December 1952. 209 

10. - Beslissing van de ho{!e militie
,·aarl ove1· een aanm·aaa om uitstel. - In 
aanmerlcing te nemen inkomen. - Ver
moedelijlce inlwmsten van het lopend 
{aM. - Geen verplicht'ing Teleeni.ng e!·
rnefle te hottflen. ~ Indien de militieraad 
en de hoge militieraad, wanneer zij over 
een aanvraag om uitstel beslissen, ertoe 
gerechtigd zijn om met de door cle ou
clers van de dienstplichtige genoten ver-

' moedelijke inkomsten van hct lopende 
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jaar rekening te houclen, .zijn zij daartoe 
niet verplicht. (Wet van 15 .Juni 1951, 
art. 10, par. 2, 1o.) 

15 December 1952. 227 

11. - H e·rlwu:ringsrand. - Inobserva
tiestelling zonde·r verschijning van de 
dienstplicht-ige gelnst. - Beslissing nn be
sl~titen van de geneesheer-deslcundige. -
DienstpUchtige moet .opgeroepen wo1·den. 
- Wanneer de herkeuringsraad, zonder 
verschijning van de dienstplichtige, de
zes inobservatiestelling heeft gelast, mag 
hij slechts na verschijning of althans na 
oproeping van de dienstplichtige op de 
besluiten van de geneesheer-deskundige 
1iitspraak doen. (Wet van 15 Juni 1952, · 
art. 46.) 

22 December 1952. 242 

12. - Vdjlatin,q van cl'ienst op nw1·ele 
rrrond. - Dienstplichtige waa1·van clrie 
b1'oeders httn actieve clienst volbmcht 
heliben. - Dienst volliracht in het Duits 

'Zeger, na gedwongen inlijving. - Geen 
vrijlati.ng. - De dienstplichtige, waarvan 
drie broeders ·door dwang in het Duits le
ger ingelijfcl werden en op het front zijn 
gesneuveld toen zij van dat leger deel 
uitmaakten, kan niet worden gelijkge
steld met de dienstplichtige waarvan drie 
broeders hun actieve dienst hebben vol
bracht en kan geen vrijlating van dienst 
bekomen. (vYet van 15 Juni 1951, arti-
1•el 12, 2° .) 

22 December 1952. 242 

13. - V·rijstelUnu van dienst. - Om 
reclen clat broeclers die verzetsleden ·wur·en 
uedoocl ·wenlen. - NoodzalceUjlcheid ene1· 
regelmatige erlcenn·ing van de hoedanig
heicl van ve1·zetsl-id. - In zake toepas
sing van artikel 12, 2°, van de wet van 
15 Juni ·1951 betreffemle de militie, wor
den slechts beschouwd als zijnde tijdens 
de krijgsverrichtingen in hoedanigheid 
van·leden van het verzet gedood geweest, 
of zijnde in dezelfde hoedanigheid ten ge
volge van opgelopen verwondingen gestor
ven, .de personen wiens hoedanigheid van 
verzetslid regelmatig erkend wercl. 

5 Januari 1956. 275 

14. - Vet·zoelc om een lichte cUenst. -
Maalct ueen voot··ziening wit. - lYiaakt 
geen voorziening nit het verzoek waarbij 
een voor de clienst geschikt verklaarde 
milicien zich er toe beperkt om een lichte 
dienst te verzoeken. 

12 Januari 1953. 291 

1:5. - 1liiddelen tot veTbreJC'ing. Ge-
Melc aan aanWtJZtng det· geschonclen 
wetsbepnUngen. - Niet ontvanlcel-ijlc mid
rlel. - Is niet ontvankelijk het tot sta
ving ener voorziening in militiezaken aan-

gevoerd middel clat de wetsbepalingen_ 
niet aancluiclt waarvan de schending 
wordt iiigeroepen. (Wet van 15 Juni 1951, 
art. 52.) 

12 Januari 1953. 292 

16. - Aanvr·ang om. v1"ijla.tinu van 
rl'ienst. - Bijzondere omstandiuheclen. -
Zaalc doo1· ae mUit-ieraacl naa1· de hoge 
milit·iet·aad verwezen. - Besliss·ing van 
rle houe miUt·iet·aacl vaststellenrle rlat geen 
bijzonclere omstancz.igherlen liestaan. 
Gemotiveenle bes/.i.ssing. - vVanneer de 
militieraad, op grond van het bestaan van 
bijzondere omstancligheden: ten voordele 
van het inwilligen ener aanvraag om vrij
lating van dienst, alhoewel de door arti
kel 10, paragraaf 2, 1°, van de wet van 
15 .Juni 1951 vermelde voorwaarden niet 
vervul!l zijn, bij toepassing van arti
kel 29, paragraaf 4, derzelfde wet, de 
zaak naar de hoge milit~eraad heeft ver
wezen; motiveert de hoge militieraad zijne 
beslissing wanneer hij in strijcl met fle 
beoorcleling van de militiernad vaststelt 
<lat dergelijke voorwaarden niet voorhan
<len zijn. 

26 .Januari 1953. 356 

17. - Aanv·rang om vr-ijlnt-in[! van 
cl'ienst. - Y erwet'tYing rZom· de houe mili
t-iernad. - Gegt·ond op cle t'eden clat de 
miz.ic-ien cle kostw'inner zi,ine1· moecler niet 
is. - Beslissi.ng waant'it niet blijlct clat al 
cle door rle rnoecle·1· nan het beheer der 
belast-inuen rt(tngegeven inlcomsten clienen 
te worden in ncht genomen. - De beslis
sing waarbij de hoge militieraad een we
gens zedelijke oorzaak ingecliende aan
vraag om vrijlating van dienst verwerpt 
om de reden dat de milicien de kostwin
ner zijner moeder niet is, beslist daardoor 
niet dat, tot beoordeling van de gegroml
heid van de aanvrung, de door <le moeder 
nan het belleer der belastingen anngegP
ven inkomsten in hun geheel dieuen in 
acht te worden genornen. 

26 Januari 1953. 356 

18. - Aa.nvntag tot lwrziening vnn 
het rlossier. - Is [!een voot·.<J'ienin[!. - Is 
geen voorziening in verbreking, het ver
zoek waarbij een milicien die het voor
werp ener beslissing van de hoge mi.litiP
raad is geweest, een nieuw onderzoek 
van zijn dossier mmvt;aagt. 

26 Januari 1953. 357 

19. - V1"ijlnt-in[! vnn cl·ienst ten V001'

clele van cle Jcostw·inne1· ·van vaclCT en 
moedet·. - Te beschouwen ·i.nlcO'Insten 'van 
de oncle·rs. - Ge.oz·insveT{Joeclingen ontvnn
gen door cle vnder. - De door de vader 
ontvangen gezinsvergoedingen moeten in 
de te beschouwen inkomsten van vader 
en moeder begrepen worden om te oorde
len of een dienstplichtige als kostwinnet" 
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van vader en moeder vrijlating van dienst 
bekomen mag. (Wet van 15 Juni 195l, ar
tikel 10, par. 2, 1°; en 12, 4".) 

9 Febrnari 1953. 395 

20. - Houe·r beroep. - Beslissinu van 
de mil'itieraa!l." - Hoger beroep ·van de 
fl'ienstpl'icht-ige. - Niet ,qernotiveerde alcte 
van beroep. -Hoger beroep niet ontvan
lcel'ijlc; - Is bij gebrek aan aanwijzing 
van een rechtsmiddel tot bestrijding van 
de beslissing van de militieraad niet ont
vankelijk de ·akte van beroep van de 
dienstplichtige gegrond op de omstandig
heid dat hij ten gevolge van de afwezig
heid van zijn raadsman, zijn geval niet 
heeft kunnen uiteenzetten. (Wet van 
15 .Juni 1951, art. 33, par. 1, 2° .) 

23 Februari 1933. 430 

21. - Inobscr·vat·iestcllinu. - Dienst
pl-iehtiue aan·voeren!l dat de geneesheer
deslcttnd·ige slechts een deel van zijn op
dracht vm·v·uld heejt. - ~Macht van het 
hof. - w·anneer de herkeuringsraad de 
inobservatiestelling van een dienstplich
tige bevolen heeft en door deze in zijn 
voorziening worclt aangehaald dat de ge
neesheer deskundige slechts een deel van 
de hem toevertrouwde opdracht l1eeft ver
vuld, is het hof bevoegd om na te gaan 
of de geneesheer-tleskundige zijn opdracht 
vervuld heeft. (Wet van 15 Juni 1951, ar
tikel 46, par. 1 en 3.) 

9 Maart 1953. 471 

~2. - DienstpUcht-ige opgeroepen om 
in het cont-ingent te wo·rden opuenornen. 
- i11 oven voor de dienst niet aanuewezen 
wo-rden wannee'l' z·ij een- ancle'l'e m-il-iUe
stancl verlcdjgen. - De clienstplichtige 
opgeroepen om in het contingent te wor
den opg·enomen mogen voor de dienst niet 
worden aangewezen wanneer zij een an
dere militiestancl verworven hebben. (Wet 
van 15 Juni 1951, art. 23.) 

9 Maart 19ri3. 473 

_23. - Dienstpl-ichtige vrijgestcld van 
dienst in vredest-ij a. - D·ienstpl-icht·iue 
die tevens n·itstel hall aanuevraagd. -
Verworpen aanvmau. - M·i!ldel ajgeleid 
hientit dat de awnvmctrJ zonde-r voo·rwerp 
had moeten ve1·lclaM'd wonlen. - Middel 
.zonder belnnu. - De dienstplichtige die 
een verzoek tot vrijstelling van clienst in 
vredestijd hetwelk door een definitieve 
beslissing werd ingewilligd, en tevens een 
verzoek tot uitstel heeft ingecliend, is 
zonder belang om aan te voeren dat de 
hoge militieraad clit laatste verzoek had 
moeten zonder · voorwerp verklaren in 
plaats van het af te wijzen. 

9. Maart 1953. 473 

24. - Ho_qer beroep. - Voor echt •ver
Jclctring vnn (le hnndtelceni.n_q van de 

rZ·ienstplicht·i_qe. · - TT oo-rwnnr·de van de 
ontvnnkelijlcheid -vnn het hover bemep. 
- Het hog-er beroep van de dienstplich
tig-e tegen een be-slissing van de militie
raad is niet ontvankelijk wanneer zijn 
nantekening onderuan de alcte van beroep 
niet voor echt verklaard werd overeen
lwmstig de bevaling van artikel 33, para
graaf 1, 3°, van de wet van 15 .Juni 1951. 

23 Maart 1953. 493 

.25~ - JJ!Iilitic·rand. - Ve-rzoelc o-m 1t-it
stel. - Akte -waar·d.oor het ve-rzoelc b·ij de 
nta(l nanhctn,qia _qemnakt wonlt. - De 
alde clie een verzoek om uitstel bij de 
militieraad aanhangig maakt, is de clom· 
!le dienstplichtige ingediende aanvraag en 
niet de maehtiging welke ziin vader hem 
uam·toe heeft gemeend te moeten geven. 
(Wet van 15 Juni 1951, art. 20 en 21· ko
ninkliik besluit van 30 October 1951, 'arti
kelen 9 tot 12.) 

30 Maart 195il. 530 

26. - Besl-iss-i.n!J vnn rle hO!fC m:ilitie
·rnnd. - Inlcomsten van rle moeder van de 
rliens~?Jl-ichti,qe. ~ Midclcl cle IJeslissin.rJ 
vcrwt}tenrl een tegcn cle nansln_q inge" 
rlienrZe 1·eclamnt-ie n·iet te hebben in ncht 
,qenomen. - Bewe-ring die ueen ste11n 
·1?indt in de stulclcen van de 1·echtsple_q·in_q. 
- l'Hddel jeitelijke ur·ondslag missend. -
Mist feiteliike grondslag het miclclel ge
richt tegen ene beslissing van cle hoge 
militieraad en hieruit afgeleid dat bij het 
bevalen van het bedrag van de inkomsten 
van de moeder van de dienstplichtige, de 
hoge militieraacl een tegen de aanslag be
treffemle die inkomsten ingediemle recla
matie niet in acht genomen heeft, wan
neer noch nit de bestreclen beslissing noch 
nit de andere stnkken der reclltspleging 
waarop het hof acht vermng te · slaan 
hlijkt dat dergelijke reclamatie ingecliend 
werd en c1at de hoge militieraad gewei
gercl heeft ervan rekening te houden. 

30 Maart 1953. 531 

27. - Ho_qer be·rocp. - Echtvc·rklMing 
1!Wit de hwndteJcenin_q V[tn tle (z,ienstplich
t-i.QC. - TToonvnarde van de ontvwnlcelijlc
he-id vnn het hogm· bemcp. -De echtver
ldaring van de handtekening van de 
dienstplichtige clie tegen ene beslissing 
van de militieraad hoger beroep instelt 
is een voorwaarde van cle ontvankelijk
heid van het hoger beroep, · tenzij de be
roeper onderaun voonnelde akte vast
stelle dat de bevoegcle overheid geweigerd 
heeft tot de echtverklaring over te gaan. 
(Wet van 15 Juni 1951, art. 33.) 

13 April 1953. 536 

28. - Hoger· lier·oep. - Niet echtver
T"_lf!ctrde hctndtekeninu vnn de dienstplich
t·t_qe, nnnle_q_qe1· in hoge1· beroep. - Nietig-
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heid van de nlcte van beroep. - Het ar
tikel 173 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging gewijzigd door arti
kel 10 van het koninklijk besluit ur 300 
van 30 Maart 1936 dat vreemd is aan de 
substantH~le rechtsvormen die de openbare 
orde raken, is niet toepasselijk in het ge
val waar de handtekening van de dienst
plichtige op de akte van beroep tegen ene 
beslissing van de militieraad niet overeen
komstig de bepalingen van artikel 33 van 
de wet van 15 Juni 1951 echt verklaard 
werd. · 

13 April 1953. 536 

29. - Uitstel. - St·u.diebelang. - Be
grip. - Om recht tot uitstel wegens stu
diebelang te genieten moet de dienstplich
tige bewijzen dat hij in een georgani
seerde inrichting de een tak van onder
wijs vormende leergangen volgt. (Wet 
van 15 Juni 1951, art. 10, par. 2, 7°, ge
wijzigd door art. 1 van de wet van 22 Juli 
1952.) 

20 A 11ril 1953. 563 

30. - Uitstel. - Stu.cUebelcmg. 
Stage in een stnatsbestu.u.1·. - Geen recht 
tot witsteL - De noodwendigheden van 
een stage in een Staatsbestuur, hoewel 
deze stage met een examen eindigt, maakt 
geen stl\c1iebelang uit dat recht op uitstel 
geeft. (Wet van 15 .Tuni 1951, art. 10, pa
ragraaf 2, 7°, gewijzigd door art. 1 van 
de wet van 22 Juli 1952.) 

20 April 1953. 563 

31. - Uitstel en v?"ijstelling van cUenst 
wegens zerlelijke oo1·zaak. - Gezinssteu.n. 
- In acht te nemen inkomsten. - Van 
belasting vrijgesteld inlcomen. - De in
komsten welke in acht dienen te worden 
genomen om te oordelen of een dienst
plichtige als zijnde de onmisbare steun 
van zijn ouders of van een dezer, uitstel 
of vrijstelling van dienst bekomen mag, 
benevens de in de bedrijfsbelasting belast
bare inkomsten, alle andere zelfs van be
lasting vrijgestelde inkomsten, onder af
trek van de door de fiscale wetten aange
nomen lasten. (Wet van 15 Juni 1951, ar
tikel 10, par. 2, 1 o, 10• al.) 

20 April1953. 564 

32. - Uitstel en vr·ijstelling van cl'ienst 
wegens zedeU.ilce oo-rzcutlc. - Afw·i.iz'iny 
ene1· aanvraag om ~titstel .Qeg?·ond op de 
hoednnigheid 1Xtn gez·inssteu.n vnn de 
dienstpUchtige. - BesUssing gegrond op 
de /Jeschmtwing dat twee broeam·s van de 
dienstplicht-ige 1.n de behoetten · van de 
nwede1· wedu.we lcu.nnen vom·z·ien. - Wet
tighe·id. - Het afwijzen ener ilanvraag 
om uitstel gegrond op de bewering dat de 
dienstplichtige de onmisbare steun van 
het gezin is, wordt wettelijk gerechtvaar
digd door de vaststelling dat de dienst-

plichtige twee ongehuwde broeders heeft 
die in de behoeften van de moeder we
duwe kunnen voorzien. (Wet van 15 Jnni 
1951, art. 10, par. 2, 1 o. )' 

20 April 1953. 565 

33. ~ Aanm·aag om u.itstel wegens 
zeaelijke redenen. - Dienstplichtige die 
rle onmisba·re ste1m van zijn mtders. n·iet 
is. :- Elementen waantit de hoge militie
mad der.qelijlce beslissing af[eiden mag. 
- Uit .de omstandigheden dat de dienst
plichtige, die om zedelijke redenen uit
vraagt, gelmwd is, gezinslasten heeft en 
met zijn ouders niet medewoont kan de 
hoge militieraad wettelijk afieiclen dat 
de dienstplichtige niet d.e onmisbare steun 
zijns ouders is. (Wet van 15 Juni 1951, 
art. 10, par. 2, 1°.) 

27 April 1953. 582 

34. - Aa1Hiraag om ·uitstel. - Aan
vmag aoo1· de dienstplichtige in zijn alcte 
vnn beroep yewijzigd. - H oge milit-ie1·aad 
slechts lcennis vennogend te nemen van 
cle ann cle milit-ientad onderworpen aan
vmay. - Hoewel de dienstplichtige die 
uitstel heeft aangevraagd zijn aanvraag 
in zijn akte van beroep gewijzigd · heeft, 
kan de hoge militieraad slechts kennis 
nemen van de aan de eerste rechter on
derworpen aanvraag. 

27 April 1953. 583 

35. - Awnm"aa,q o-m ~titstel.- Namens 
cle d·ienstplichtiye dom· een volmachtdra
.Qer inyerliend. - Volmacht niet bij de 
nanm·nay gevoegcl. - Onontvanlcelijlcheid. 
- De aanvraag om uitstel namens de 
c1ienstplichtige door een volmachtdrager 
ingediend is niet ontvankelijk wanneer de 
volmacht bij de aanvraag niet gevoegd 
is. (Wet van 15 .Juni 1953, art. 21, par. 3.)_ 

27 April 1953. · 585 

36. - U'itstel. - Recht op nitstel van 
rle clienstpl-icht-iye die cle onontbeerlijlce 
lcostw1.nne1· van het yezin is. - Niet ver
eist clnt hij cle enige lcostwinneT weze., -
·Heeft recht op uitstel krachtens ·arti
kel 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet van 
15 Juni 1951, de dienstplichtige di.e de 
onontbeerlijke kostwinner is van zijn 
ouders of van een van hen; de wet ver
eist niet clat hij hun enige kostwinner 
weze. 

4 Mei 1953. 599 

37. -Hoger beroep.- Onregelmatiye 
alcte van beroep binnen de wettelijlce ter
mijn gericht tot de M·inister van binnen
lanclse znlcen. - Brief van de minister, 
na het ve1·stTi.jken van de termijn van ho
ye?· beroep nan de clienstpUchtige gezon
clen, de voor de ontvanlcelijkheid van de 
alcte van beToep vereiste pleegvoTmen 
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lcenba(l;r makend. - Geen -ve·rLenying van 
de termijn. - De aan de dienstplichtige 
toegestane termijn om hoger beroep tegen 
de beslissing van de militieraad in te 
stellen wordt niet verlengd doordat de 
Minister van binnenlandse zaken, llinnen 
de wettelijke termijn een onregelmatig 
door de dienstplichtige ingesteld hoger 
beroep ontvangen hebbenue, hem slechts 
na het versttijken van de termijn de voor 
cle ontvankelijkheid van het boger beroep 
vereiste pleegvormen heeft kenbaar ge
maakt. 

4 Mei 1953. 600 

38. - Aam;·raag om ·nUstel geyrond op 
een stndiebelany. - Dienstplicht-iyen ye
·roepen om deel ·wit te malcen van het con
tingent vnn 1953. - A{I,1W1"nag d·ie 1Jinnen 
de door n·rtilcel 12 vnn het lwninlclijlc be
slnit vnn 30 Octobe-r 1951 bepaalde ter
mijn had moeten inyediend ·worden. -
Wet vctn 22 J·ttli 1952, ctrtilcel .J. - Geen 
nieuwe teTmijn cloor dit nrt-ilcel voo·r deze 
annm·agen yeopend. - Voor de dienst
plichtigen die geroepen zijn om deel uit 
te maken van het contingent van 1953, 
opent artikel 4 van de wet van 22 Juli 
1952 slechts een nieuwe termijn om een 
aanvraag tot uitstel in te dienen in de 
gevallen, waarin artikel 1 van gezegde 
wet van de bepalingen van de wet van 
15 Juni 1951 afwijkt; het staat geen 
nieuwe termijn toe voor het indienen van 
een op een stumebelang g·egronde aan
vraag om uitstel, daar deze aanvraag 
binnen de termijn bepaald bij artikel 12 
van het koninklijk besluit van 30 October 
1951 had moe ten ingediend worden. (Wet 
van 15 Juni 1951, art. 10, par. 2, 7°, al. 1.) 

18 ~Iei 1953. 643 

39. - AanvTaay om ,qewoon witstel. -
Bevoeydheid van de militie1·echtscolleges. 
- Pedcen. - De militierechtscolleges, die 
krachtens de ministerHo\le besluiten van 
31 October 1951 en 31 Mei 1952 voor het 
samenstellen van de lichting 1953 zetelen, 
zijn niet bevoegd om uitspraak te doen 
over een aanvraag om gewoon uitstel in
gediend door een dienstplichtige die ni_et 
tot deze lichting behoort. (Wet van 
15 Juni 1951, ai't. 26, 27, 31 en 36.) 

8 Juni 1953. 678 

40. - Behoren ·van een dienstplichtige 
tot een lichting. - V erbinding aan een 
andere lichtiny. - Toelaatbare bewijsele
menten. - Om te bepalen of een dienst
plichtige, die tot een bepaalde lichting 
behoort, aan een andere lichting verbon
den is, steunen de militierechtscolleges 
op de maatregelen of beslissingen van de 
overheden of militierechtscolleges, waar
van de dienstplichtige het voorwerp 
heeft .kunnen uitmaken, met uitsluiting 
van andere elementen van het dossier en 

van de loutere verklaringen van de 
dienstplichtige. 

8 Juni 1953. 678 

41. - Beslissiny ·van de militi"emad 
een ~titstel toestaande· aan .een dienstplich
t-iye. - Hoyer be·roep van de yo~wernmw 
:tJan de provincie. - Afstand van het toe
yestane ~titstel doo·r de dienstplichtige, 
lii.i b1·ie! awn de hoye militieTaad gericht. 
- Beslissiny van de hoye m-ilitie1·aad alcte 
ve·l'lenend van deze afstancl aan de dienst
plichtige.- WetteUjlche·id. -Is wettelijk 
de beslissing waardoor de hoge militie
raad, waarbij het hoger beroep van de 
gouverneur der provincie tegen een be
slissing van de militieraad, die aan een 
dienstplichtig·e een uitstel verleent, aan
hangig is, aan deze laatste er van akte 
verleent dat hij het toegestane uHstel ver
zaakt, hoewel cleze verzaking, door ge
wone brief gericht aan de hoge militie
raad, niet geschiedde in de vorm en bij 
de overheid bepaald bij de artikelen 55 
van de wet van 15 Juni 1951 en 22 van het 
koninklijk besluit van 30 October 1951: 

8 Juni 1953. 680 

42. - Atstand ·van het u.itstel en van 
cle vr-ijstelling. - Pl-eegvoTmen voorzien 
dooT de a1·tilcelen 55 van de wet van 
.15 Jnn'i 1951 en 22 van lconinlclijk beslnit 
van 30 Octobe·r 1951. - 'J'oepassinysge
bied. - De pleegvormen bepaald bij de 
artikelen 55 van de wet van 15 Juni 1951 
en 22 van koninklijk besluit van 30 Oc
tober 1951 zijn slechts van toepassing op 
de verzaking die een uitstel of een vrij
stelling tot voorwerp heeft welke aan de 
dienstplichtige werd toegestaan bij een 
beslissing waartegen geen middel van be
roep meer openstaat. 

8 J uni 1953. 680 

43. - VTijstell-in,q op nwrele yrond. -
Wet van 15 Jwni .1951, artilcel 12, _Jo. -
Inyesch1·evene die, we,qens zijn ondeTdom, 
yeen Techt meer heeft op u.itstel. - Ve·r
e·iste voorwaarde vooT al de gevallen van 
toepassing van yezeyd adilcel. - Opdat 
een militieplichtige van dienst in vredes
tij'd zou kunnen vrijgesteld worden, bij 
toe passing van artikel 12, 4°, van de wet 
van 15 Juni 1951, wordt vereist, hetzij 
dat hij de voorwaarden vervulle bepaald 
bij artikel 10, paragraaf 2, 1 o of 2°, ofwel 
bij artikel 11, hetzij dat hij de voorziene 
voorwaarden van verblijf in het buiten
land vervulle, en, bovendien, wegens zijn 
ouderdom geen recht meer heeft op uit
stel. 

15 Juni 1953. 709 

44. - D'ienstplichti.ue, in het bniten
land verblijvende, die (fcvraagd heett de 
lcewriny te onde·rgaan ten zetel van een 
diplomati.elce of consnlaire post. - Minis-
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terieel beslttit aat het tijflstitJ van de 
lceu.ring bepaalt. - Opgeroepen dienst
iplichtige, die zich tm· lcmt1·ing niet aan
biedt. - Beschouwd als afstand doende 
van zijn aanvraag. - De in het buiten
land verblijvende dienstplichtige, die ge
vraagd heeft de keuring ten zetel van· een 
diplomatieke of consulaire. post te onder
gaan, en clie, het tijdstip van de kenring 
door de Minister van binnenlandse zaken 
overeenkomstig lle wet bepaald zijnde ge
weest, zich, hoewel opgeroepen fer ken
ring niet aanbiedt, wordt beschonwd als 
agstand doende van zijn aanvraag. (Wet 
van 15 Juni 1951, art. 47 en 50.) 

22 Juni 1953. 123 

4'5. - Besli.ssing van de herlcwudngs-
1'aarl. - ilfiddel afgeleid ttit het verznim. 
van annwijzing in de beslissing van de 
lew a len wnnrvnn de m.ilicien is nnngetast. 
- Beslissi.ng die nnnr de vaststelUngen 
van · een rleslcnnrUg verslrtg vwrw·ijst. -
TT erslct[J rlat de doo1· rle milicien gclerlen 
lcwnlen bescMi.ift. - Mifldel rlat feite
lijlce grondslag mist. - Mist feitelijke 
grondslag het middel dat de herkeurings
raad verwijt in zijn beslissing de aard 
niet te hebben vastgestelll van de door de 
milicien geleden kwalen, wanneer in de 
beslissing verwezen wordt naar de vast
stellingen van een ten gevolge van cle in
observatiestelling van cle aanlegger opge
maakt medisch verslag, waarin gemelde 
kwalen beschreven worden.· (Wet van 
15 Jnni 1951, art. 46, par. 3.) 

6 Juli 1953. 777 

46. - AnnzerJ[J·ing van fle besz.issing 
van de he1·Jceu,r-ings1·nrtd. - Niet-nnle·ving 
vrtn rZe rloor de wet voo1·geschreven ter
mijn. - Zander invloed op de wettelijlc
heid van de besliss·ing. - Het feit dat een 
beslissing van de herkeuringsraad slechts 
na verstrijking van cle door artikel 49 
van cle wet van 15 Juni 1951 bepaalde ter
mijn werd aangezegcl, is zonder invloed 
op de wettelijkheic1 van de gewezen be
slissing. 

6 Juli 1953. 777 

47. - lle1·JcetwingsTaacl. Mefl·isch 
onderzoelc van cle ·milicien. - A1·ti!cel 4.1 
vnn fle wet vnn 15 Jttni 1951. ~ Draag
wijrlte. - Het onclerzoek .van de milicien 
door de geneesheren van de herkeurings
raacl wordt slechts door artikel 45 ''an de 
wet van 15 Juni 1951 voorgeschreven in 
geval van aanvraag 0111 vrijstelling of uit
stel wegens physische gronclen, en in ge
val van verklaring van clefinitieve onge
schiktheicl door de hoofclgeneesheer van 
cle gezonclheiclsdienst van het recruterings
~~n selectiecentrum ; cleze be paling is niet 
t-oepasselijk wanneer . een uitstel van 
umbtsv;>ege door de hoofdgeneesheer van 

gemelcle dienst werd toegestaan. (Wet v~n 
15 Juni 1951, art. 40, 1° en 2°, 45 en 59, 
par. 1.) 

6 Juli 1953. 778 

48. - TTerzoelc om gewoon uitstel. -
TTerzoelc 1·echtmatig te laat ingefliend vew
klaanl door cle 1nil'itieraacl. - Bevestfgiong 
door de hoge militiem(l(l. - Besl'issiong 
wettelijlc zelts wanneer rle beschilclcing 'op 
een ve·rlceerde 1·eden is gestmtnrl. ~ Is 
wettelijk cle beslissing van de hoge militie
raad 'welke een beslissing bevestigt van de 
militieraad die, overeenkomstig de wet 
een ver.zoek om gewoon uitstel, te la at 
ingecliend heeft verklaard, zelfs wanneer 
de beschikking van de beslissing van c1e 
hoge militieraad op een verkeercle reden 
is gesteuncl. 

6 Juli 1953. 778 

49. - Hoge m'ilit·ie1'Mtrl. ~ TTe1·zoe1c 
om vrijstell'ing van rlie?lst niet onrle1'WOT
pen aan cle milifoie·raad. ~ De hoge milit'i·e
raad verm.ag dit verzoelc niet aan te ne
men. - De hoge militieraad waarbij een 
beroep aan:hangig werd gemaakt, vennag 
geen verzdek 0111 vrijstelling van dienst 
aan te nemen dat in de beroepsakte wordt 
nitgebracht doch voor de eerste rechter 
niet aanhangig wercl gemaakt. 

6 Juli 1953. 778 

50. - lloge1· be1'0ep. - Besli'ssing van 
de hoofrlgeneeshm·en vnn de gezonclheicls
dienst vrtn het 1·ecTute·l"ingscentrum. -
TToo·rlopige aflcmwing. - Niet vatbaa1· 
·voo1· hoge·r bm·oetJ voo-r rle he·rlcetwings
nuul. - Geen beroep yoor herkeurings
raad wordt door cle wet aan de milicien 
toegelaten tegen een beslissing van uit
stel uitgaancle van de hoofdgeneesheer van 
cle gezonclheidsclienst van het recrute
rings en selectiecentrum. CWet van 
15 Juni 1951, art. 40, 59 en GO.) 

G Juli 1953. 778 

51. - ll erlceu.1·'ingsTaad. Beslissing 
rlienenrl te worclen uitgesprolcen in open
bcwe zitt'ing. - Uitgifte vnn de beslissiny 
melding d.rngend r~nt rle terechtzittiny 
openliaar is ueweest. ~ Melding, waantit 
blijlct flat de beslissing in openbnre zit
ting is u.itgespTolcen geweest. - Uit de op 
de uitgifte van de beslissing van de hel~
kenringsraacl aangebrachte vermelding 
naar luid waarvan de terechtzitting waar
op zij uitgesproken wercl openbaar is ge
weest, blijkt dat de bestreden beslissing 
in openbare terechtzitting is nitgesproken 
geweest. 

28 Juli 1953. 812 

52. - Actnvnw.g om m·ijlnting. - Bij
zonrle·re o1nstancligherlen. - Zaalc rloor de 
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·nt·ilitien~ad naa1· cle hoge militiet·aact ve1·
wezen. - Besliss·ing van de hoge rnilit'ie
raad waa1-b'ij de ontstentenis van l!i,izon
{Zere omstc~ndigheclen worclt vastgesteld. 
- Gemotiveenle l!eslissing. - Wanneer 
de militieraad, steunend op de ontsten
tenis van bijzonclere omstandiglleclen tot 
inwilliging van een nanvraag om vrij
lating, de zaak, overeenk01JfStig artikel 29, 
paragraaf 4, van cle wet van 15 Juni 1951 
naar de hoge militieraud heeft verwezen, 
hoewel de door artikel 10, paragraaf 2, 
1°, dezer wet voorziene voorwaanlen niet 
waren vervuld, is gemotiveerd de beslis
sing van cle hoge militieraacl die, bij ont
stentenis van memorie of schriftelijk ver
weer, de vaststeling clat voormellle om
standigheclen niet voorhanden zijn, tegen
over de beoorcleling vnn de militierand 
tegenstelt. 

7 September 1953. 815 

53. ~ Acmvrnc~g om. ·v·rijlating. - Bij
.zondere omstancl·igheclen. - Zaalc clo01· cle 
·militiMaa.d naa1· cle hoge rnil-iticwaa.,d ver
wezen. - sonve1·eine l!eoorcleling rZoo1· 
de ho,qe nvil'itiera.a.a. - Wanneer de mili
tieraad, steunend Ol) de ontstentenis van 
bijzondere omstancligheden tot inwilliging 
van een aanvraag om vrijlating, de zaak 
overeenkomstig artikel 29, l)aragraaf 4, 
van de wet van 15 .Juni 1951, naar de hoge 
militieraad heeft verwezen, ofschoon de 
door artikel 10, tmrugraaf 2, 1°, dezer 
wet voorziene . voorwaarden niet waren 
vervulfl, beoordeelt de hoge militieraad 
souverein of de cloor deze laatste wets
bepaiing vereiste bijzondere voorwanrden 
nl dan niet voorhamlen zijn. 

7 September 1953. 815 

54. - Aanvrnag om vrijla.ting,. Bij-
zonrlere omstanrligheden. - B·ijzoncle1'e 
·rechtsrJleging voor.'i!i.en doo·r nrt-ilwl. 29, 
pn1·agmnj lt, va.n de wet van 15 Jnni 1951. 
- 'l'oepnss-ingsvoo·ttvc~nnlen. - Toepassing· 
van de bijzondere door artikel 29, ]Jara
graaf 4, van de wet van 15 Juni 1951 voor
ziene rechtspleging mag slechts gecluan 
worden wanneer cle door artikel'10, para
graaf 2, 1°, derzelfcle wet tot toe kenning 
van uitstel of vrijlating wegens onmisbare 
steun van het gezin vervuld zijn ; de om
standigheid dat de milicien voor cle be
hoeften van een landbouw-, nijverheids
of handesbedrijf onmisbaar is, omstandig
heill voorzien door artikellO, paragraaf 2, 
1°, van voormelde wet, lmn tot llogerge
melde toepassing geen aanleiding geven. 
(Wet van 15 Juni 1951, art. 29, par. 4.) 

7 September 1953. 815 

55. - Uitstel en ·v1·ijlnt'in(f wegens mo-
1'ele oorzc~a,Jc. ~ Onrnisl!are ste1~n vnn het 
_qezin. - In aanme·rlc1:ng te nernen inkorn-

VE-HBR., 1U5i-1. - 5R 

sten. - De in aanmerking te n!'men in
lwmsten tot beoonleling van llet feit dat 
de milicien de onmisbare steun ·van llet 
g·ezin is, zijn die van llet kalenderjaar 
welk aan de datum van het indienen der 
aanvraag voorafgaat, of gebeurlijk de 
vermoede inkomsten van het lopend jaar, 
indien vaststaat dat deze merkelijk lager 
clan die van het voorafgaande jaar zullen 
zijn; er dient geen rekening te worden 
g·ehouden met inkomsten die slechts in de 
toekomst zullen verworven worden nacj.at 
cle milicien onder de wapens zal worden 
opgeroepen. 

7 September 1953. 815 

MISBR.UIK VAN VER.TR.OUWEN. 

1. - Mate·rieel fe-it vnn ventniste-ring. 
- Becl·r-iegliojJ.; ind.cht. - Bestanddelen 
rlie n·iet nooclzalwl-ijlc gel!i,ilct-ijcl-iu moeten 
l!estcwn. - Zo het misdrijf van misbruik 
van vertrouwen of van verduistering van 
penningen door een openbaar ambtenaar 
een materieel feit van vercluistering of 
van verspiling· onderstelt, alsmecle een be
llrieglijk inzicht, datgene zich de pen
ningen toe te eigenen of deze aan wie 
lile belloren ervan te beroven, wordt er 
niet vereist clat clit inzicllt reeds zou be
stnan op het ogenblik waarop het mate
rieel feit vnn de verduistering werd ge
pleegd. (Strafwetboek, art. 240 en 491.) 

17 November 1952. 154 

2. ~ Betaalvermogen van de ,aacle1· van 
cle ve1'd1tistering. - Slt~it niet nooclzake
li.,ilc het l!ed'l'iegUjlc Inz·icht 1~it. - Het 
betaalvermogen van de clader aan wie een 
misbruik van vertrouwen of een verduis
tering van penningen worclt ten laste ge
legcl, sluit niet . noodzakelijkerwijze het 
beclrieglijk inzicht nit. 

17 November Hl52. 154 

3. - A-rrest van veroorrlel·bng. Germ 
va.ststelli.n[J vwn het l!ecl1·ieglijlc oogrne1·1c. 
- Onwett'ige vemonleling. ~ Is onwettig 
llle veroordeling wegens een kraclltens ar
tikel 4!J1 van het Strnfwetboek strafbaar 
gesteld misbruik van vertrouwen, wnnneer 
llet arrest niet vaststelt clat. llet feit van 
verduistering of van verspilling met be
drieglijk oogmerk wenl gepleegd. 

5 Januari 1!153. 273 

4. - Stofjelijlc fe-it van venl1dsterin[J. 
- Bed1·ieglijlc ·inzicht. - Bestanclclelen die 
l!eirle Ve1'Cist z-ijn rloch niet nooclzalcelijlc 
gel!ijlctijd·ig moeten z-i.jn. - Indien het 
misdrijf van misbruik van vertrouwen 
een stoffelijk feit van ven1liistering of 
verspilling· onderstelt alsook een bedrieg
lijk inzicht, zijnde llet voori1emen zich 
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de overhandigde zaak toe te eigenen of ze 
aan haa-r eigenaar te ontvreemden, mag 
dit voornemen noch tans het stoffelijk be
stamldeel van verduistering Df verspilling 
voorafgaan. (Strafwetboek, art. 491.) 

16 Februari 1953. 408 

5. - Stojfelijlc bestancldeel. - Zaalc 
wellce overhancUgcl wenl met verplichting 
ze « h~ specie ll tentfl te geven. ·- V erkoop 
waanloo·r cle tentggave orwnogez.ijk is ge
wonlen.. - StojfeUjk 7Jestanclcleel van het 
m'is7J1·wik ·1Htn vertr·owwen. - vVanneer een 
persoon aan wie ene zaak werd overhan
digd met verplichting ze ·in speC'ie terug 
te geven, deze zaak verkoopt en alclus de 
terugg·ave in specie onmogelijk maakt, dan 
pleegt hij het stoffelijk bestanclcleel van 
het misdrijf van misbruik van vertrou
wen. 

16 Februari 1953. 409 

6. - BeckiegUjlce ontvree-rncl'inu. - Be
schUclcing ove·r cwn een cmcler toe7Jeho
r·encle sommen. - TTerlcwisf'ing. - AtTest 
vnn cle Jcn.mer· van inbeschttlcl'ig·ingstelUng. 
c- Besl;t'ssende 1lat deze fe'iten gew·ichUge 
aan,wijzingen vwn ·inbTettlcen oplever"en. -
Wettel-ijlce 7JesUss·ing. - Schendt geen en
kele wetsbepaling het arrest van de kamer 
va:n inbeochuldigingstelling dat, op grond 
van de vaststelling dat een notaris over 
aanzienlijke aan een andere toebehorende 
sommen heeft beschikt en ze in allerlei 
btlitensporigheden heeft verspild, beslist 
dat gewichtige aanwijzingen van overtre
ding van de artikelen 240 en 244 van het 
Strafwetboek voorhanclen zijn. 

6 Juli 1953. 767 

MISDADEN EN WANBEDIUJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEI
LIGHEID VAN DE STAAT. 

1J;f·isll'l'ijf door· een vennoot gepleegcl. 
Handelsver·en·ig'ing zoncler ·rechtspersoon
lijklwill. - Niet sch·nlllige vennoten. -
Pe1'lcen ·vnn h'ltn aansp·ralceli.flcheid. -
W anneer een misdaacl of een wanbedrijf 
tegen de nitwenclige veiligheid van de 
Staat ge11leegcl wercl door een vennoot 
van een handelsvereuiging zonder rechts
persoonlijkheid uaar aanleicling van een 
verrichting behorencle tot de bedrijvigheid 
van de vereniging, mag een tegen een 
andere, niet schnldige, vennoot gerichte 
en enkel op artikel 123llecies, lid 2, van 
het Strafwetboek gesteunde burgerlijke 
vordering, er slechts toe strekken deze 
vennoot burgerlijk aansprakelijk te doen 
verklanin, ten belope van de sommen of 
waarden die hij nit de onrechtmatige ve1:
richtiug getrokken heeft, voor het geheel 

van de sancties en veroordelingen tegecn 
de schnldige nitgesproken of voor enkele 
daarvan; doch in beicle gevallen is de
niet schulclige ve1moot niet boven de doo-r 
hem getrokken winst gehomlen. Bijgev'olg, 
indien hij reeds hetzij vrijwillig·, hetzi j 
ingevolge een op zijn goederen verrichte
rechtspleging van tennitvoerlegging be
taald heeft, mag een latere tegen hem in
gestelde vordering, gestennd op arti
kel 123decies van het Strafwetboek, ni~t 
meer ingewilligd worden. 

_5 Juni 1953. 676 

MISDIHJF. 

1. - Oontmventioneel misllrijf. - On
ove·rlcomelijlce onwetendheicl. - Gmnd 
vnn r·echtvaanliging. - Wanneer zij on
overkomelijk is, maakt de onwetendheid 
voor de dacler van een zelfs contraventio
neel misdrijf een grond van reclltvaardi
ging· nit. 

6 October 1!!52. 35 

2. - Onove·rlcomelijlce onwetencllwid.
(J·roncl van ·rechtvaar·dig'ing, - Begrip. -
Door er op te wijzen clat de dader van 
een nls misclrijf aangemerkt feit in een 
onwetendheid heeft verkeerd waarin, in 
dezelfcle omstancligheden, ieder redelijkE' 
en voorzichtige mens zou hebben verkeerd, 
stelt de rechter het bestaan vast van de 
bestanddeleil van de onoverkomelijke on
wetendheicl, grond van rechtvaardiging. 

6 October 1952. 3& 

3. -Paging. - Gebrelc ·(J;fl'/'1, vaststettiny, 
·van de 7Jestanclclelen. - Onwettelijlce ver
oonleling. -Is niet. wettelijk gerechtvaar
digd, de veroordeling wegens paging tot 
misdrijf wanneer het bestaan van de 
bestanddelen van de strafbare poging niet 
vastgestelcl wordt. (Strafwetboek, art. 51 
en 53; Grondwet, art. 97.) 

15 December 1952. 234 

4. - Sa/menloozJ van misdrijven. -
Yoor·tclw'end m·isdri,if. - Enlcele stmf. -
'l'oeu.epaste ~vets7Jepnlingen. - De re.ehter 
die nit hoofde van onderscheiden misdrij
ven die een vool'tclnrencl wanbedrijf uit
maken slechts een enkele straf uitspreekt, 
past derwijze de wetsbepalingen toe die 
elkeen der vermengde misdrijven om
schrijven en de straffen !Jepalen die op 
elkeen toepasselijk zijn. 

13 April1953. 54{} 

5. - S!JA1Wnloop ·van nrisclrijven. -
Fcblsheid en gel!ntilc ·van valsheid. - /iJn
kele straf. - 'l'oegepaste wets7Jepalingen. 
- De rechter die nit hoofcle van valsheid 
en gebruik van valsheid een enkele straf 
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uitt>preekt, past cle wetsbepaling·eu toe 
{fie de valsheicl en het gebruik van vals
heid voorzien en strafbaar stellen, alhoe
wel bU slechts een enkele straf uitspreekt. 

13 April 1953. 543 

6. - Douanen e·n aeeijnzen. Uitvoe1· 
zonder aang·ifte. - 'roegevendheirl van de 
-adm;in·ist?·aUe voo·r klm:ne hoeveelheclen 
goeam·en. - 111anlct geen onoverlcomeUjlce 
dwaUng wit die het ·ventt.im 'lj(l!lt· nan,qifte 
reehtva.a.-rdigt. -- Uit de enkele omstan
digheicl clat de aclministratie de uitvoer 
van geschenkjes ·of van kleine hoeveel
heclen goecleren toelaat, vloeit niet voort 
dat (]egene, die, zelfs in geringe hoeveel

. heid, a an aangifte ondenvorpen goecleren 
uitvoert, bij het niet-aang·even ervan bij 
{}e uitvoer uit Belgie op onoverkomelijke 
wijze zou hebben geclwnalcl. 

18 Mei 1953. 631 

7. - Samenloop va.n. n~isdd;jven. -
Meeraaadse samen),oop van gecon·ectionct
liseercle misdaclen. ~ Wettelijke he!·ha
ling. - lVetteU.jlG maximttm van de ,qe
vang.enisstntf. - Ing·eval van meerclaadse 
samenloop van in staat van wettelijke her
haling gepleegcle gecorreciionaliseercle mis
daclen is het maximum · cler gevangenis
straf twintig jaar. (Strafwetboek, art. 25, 
!J6 et 60.) 

7 September 1!li:i3. 817 

MUNT EN BANKBILJETTEN. 

1. ~ Nctgemaalcte of ve1·valste banlc
biljetten. - A.anschctjfen of nitgeven of 
paging tot ttitgeven. - Mc~te1·iele bestancl
delen ·van het dooi· a1·tUcel 1"1"1, alinea 1, 
van het Stntfwetboelc voorziene wanbe
fll'ijf. - Het materieel bestandcleel van 
het door artikel 177, alinea 1, van het 
Strafwetboek voorziene wnnbeclrijf omvat 
tevens het feit zich de nagemaakte of 
vervalste bankbiljetten nan te .schaffen 
en het feit ze uit te geven -of te pogen ze 
uit te geven. 

15. December 1!:152. 234 

NATIONALITEIT. 

. V ervallenverlaring van de stactt van 
Belgisch btwge·rschap. - A.rtilcel 18bis 
·van de samengeonlende wetten betl·effen
de de nationaliteit. - NatttUI'l-ijlc Teind 
dat doo1· wettiging Belg ge·worden is. -
Vadet· Belg zijncle op de dctg van de ge-
1wo•rte '/Ja.n het 1;;-ind.- Wetsbepaling niet 

N 

2. - A.nnschctffen in het buitenland van 
nagem-aalcte of verva.lste ban7cb1ljctten en 
tt.itgeven of paging tot nitgeven ervcm .in 
Belgic. - In BelgiC gepleegd wanbed!'ijf. 
~ Wercl in BelgH:; gepleegcl, het wanbe
clrijf clat erin bestaat zich, met zijn we
ten, in het buitenlancl nagemaakte of 
vervalste bankbiljetten aan te t>chaffen 
en deze in Belgie te hebben uitgegeven of· 
gepoogcl te hebben ze uit te geven. 

15 December 1952. 234 

3. - Pand.rJC'Ving 1Xtn nagemactlcte of 
1Je!"V(t~ste banlcbiljetten. ~ Uitgifte. 
Het in panel geven van nagemaakte of 
vervalste bankbiljetten maakt een daad 
van uitgifte ervan uit. 

15 December 1!152. 234 

4. - Ve·rg.oecl-ing versclmldigd doo1· een 
cler echtgenoten. - Schuld als voorwei'JJ 
hebbencle -cle som. 'in f!·-anlcen doo1· een de·r 
echtgenoten op cle gemeenscha.ppclijlce 
penn·ingen afgenomen. - Schuld als voor
werp hebbencle een ntt:me·rielc ·in tnmlcen 
bepaal.de som. - Wet va.n 29 A.pn:l 1935 
·niet toezJasselijk. - De door een der echt
genoten verschuldigde vergoecling welk~ 
ene op de gemeenscllappelijke penningen 
afgenomen som in franken tot voorwerp 
heeft, is ene schulcl van ene naar getal 
bepaalde som, waarop de wet van 29 April 
1935 nie ttoepaselijk is. (Burgerlijk Wet
boek, art. 1895.) 

29 Januari 1953. 364 

5. - B·ul'fJerl;ijlc Wet1Joe7c, artilcel 1895. 
- Sch1tldvonle1·inrJ ene·r bepaalde som. -
Schulclvo!·dedng ene1· wctanle. - On.der
scheid. - Het 'onclerscheicl tussen ene 
sclmlclvordering van ene bepaalcle som 
waarop het artikel 1895 van het Burger
lijk W etboek toepasselijk is, en ene 
schuldvordering van waarcle, berust op het 
voorwerp cler schuldvorclering en niet op 
de bewijsmiddelen waartoe overgegaan 
worclt om, in geval van betwisting, zijn 
beclrag te bepalen. 

29 Januari 1953. 364 

·van toepnssin_q. - Mag van zijn staat van 
Belgisch burger niet worden vervallen 
verklaart bij toepassing van de. samenge
ordencle wetten betreffencle de nationali
teit (wet van 30 Juli 1934) het bij wetti
ging Belg geworclen natuurlijk kind waar
van op de clag zijns geboorte de vader 
Belg was. 

16 Maart 1953. 481 
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NATUU:RLIJK KIND. 

1. - Vordering tot ttitlcering vnn jnct1'
Ueld voor zijn onclerhou,d. - Bewijs vnn 
ueslnchteUjke omflany ued·twenrle de wet
teUjlce tijcl de1· l!evrttchUng. - Geschrift 
van de verweercler. - Rechter over cle 
grand flU ueschrift nls een l!elcenten·is 
verklwrencl. - GemoUveenle ve·rlclwring 
rnet r~e l!ewaonlingen vnn het geschrift 
verenLgl!nwr. - Sotr.ve·reine intorpretnf'ie. 
- Is souverein de beslissing van de rech
ter over de grond dat een geschrift van 
de verweerder in een op artikel 340b ge
gronde vordel'ing jngeroepen client te wor
den verklanrcl als zijnde een bekentenis 
van geslachtelijken · omgang met de moe
~~r van het kind gedurenue ue wettelijkt
tlJd der bevruchting, wanneer die inter
pretatie gemo'tl veerfl en met tle bewoor
dingen van het geschrift verenigbaar is. 

18 September 1932. ' 1 

2. - Fonle·r·ing tot nitker-ing vnn on
derhotul. - Vo1'd.e1··ing vnn de moerler tot 
l!etnlin,q vnn de bevnlUngskosten. - Be
·wijs vnn cle (!em.eenschnp. - Erkenn·in(! 

-in een liTief afkomst-ig vwn (le venveerder. 
- WetteU.jlr. /Jewijs. - 'J'ot staving .van 
een vordering tot uitkering van onder
houd, voorzien bij artikel 340/J van net 
Burgerlijk vVetboek, en tot betaling van 
de bevallingskosten, voorzien bij · arti
kel 34Uc van hetzelfde Wetlloek, maakt 
de erkenning, in een brief uitgaande van 
de verweerder, het wettelijk bewijs uit 
van de gemeenschap die tussen cle moeder 
en de verweercler heeft bestaan. (Bul"g-. 
Wetll., art. 340b, Jo .) 

23 October 1952. 8H 

NIEUWE EIS. 

Aanleg in hager l!eroep. - E·is 'l.tmrt·r
over cle eerste rechter u.itsp·malc heeft ,qe
rlaan. - ATt-ilcel -W4 van het Wetl!oek 
van lmrge1·U.jlroe rechtsp/.eg·ing niet va.n: 
toepass·inr1. - Een eis waarover de eerste 
rechter zelf van ambtswege uitspraak 
lweft gedaan, lmn in hoger beroep geen 
nieuwe eis uitmaken. (Wetboek van bur-

. gerlijke rechtspleg-ing, art. 464.) 
9 Juli 1953. 782 

0 

ONDERNEMINGSRADEN. 

Verldezhw varn nfgevaar(ligclen. - Be
mvnarschrift. - BesUssin(! van de tve·rlc
·rechtersnwcl. - Verhnal v66T de ·rechter 
·in hoge·r be·roep. ~ Vorrnen. - Het ver
haal v66r de werkrechtersraad van beroep 
tegen de beslissing van de werkrechters
raad, gewezen over een bezwaarschrift be
treffencle cle verkiezing van afgevaarclig
clen bij een ondernemingsraacl, moet inge
stelcl worden binnen de termijn bepaalcl 
bij artikel 301!-is van het besluit van cle 
Regent van 13 Juli 1949-, gewijzigcl bij dit 
van 11 Jannari 1050, doch is voor het ove
rige, onclerworpeu aan de vormeu voorzien 
voor het hoger beroep tegen de beslis
singen van de werkrechtersraden. (Stil
zwijgende oplossing.) 

22 Mei 1953. 654 

ONEERLIJKE MEDEDINGING. 

HancleUng ·wellce tegen rle eerUjlce ge
lw·uUcen in Jcoophandel ·indnr:ist. - O·mzen
rl-ing van 1·ondsclwijven ·wnanloo·r een ·me
fle(linge1: in zijn hanclelslierlJ'if'vighehl ge
schaa(l tvonlt. - A·rrest rlnt vaststelt rlat 
de orn.zencling door taerloen en oncler toe
z·ieht 1Xtn awnlegge·1· geschierlde. - A1·1·est 
clftt rle vemnt·woanlel'ijkhehl van (banleg-

ge·r ·rviet ·u'itsluitencl op (/,e lcennis e:n het 
toelaten van cle onwenrUng ste·unt. - Het 
arrest clat beslist clat aanlegger een han
deling heeft gepleegd die tegen de eer·Iijke 
gebruiken in koophanclel indruist wegens 
het omzenden door .zijn toedoen en onder 
zijn toezicht van een rondschri,iven waar
door aan een medeclinger in zijn handel8-
bec1rijvigheid schacle wordt berDkkend 
steunt niet uitsluitencl de verantwoorde~ 
l ijkheid van cle aanlegg-er op de kenni s 
en het toelaten van cle omzencling van clit 
rondschrijven. (Besluitwet nr rJ5 v1in 
23 December 1934, art. 1.) 

9 Juli 1953. 78t> 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 

Houclen van een htt'is van ontueht eu. 
JH'ostit·utie. - ZecleUj 7c bestaiuldeel 1;an 
van het misclrijf. ~ Algemeen opzet. -
Het misdrijf bestaanue in het houden van 
een huis van ontucht en prostitutie vereist 
geen bijzonder opzet; het volstaat dat fle 
dader voornemens zij geweest het feit te 
plegen en de gevolgen ervan te verwezPll
lijken, welk om het even de bedoeling is 
geweest dat, hem claartoe heeft aang-ezet. 
(Strafwetboek, art. 380/Jis; wet van 21 Au~ 
gustus 1948, art. 2, I, 2o.) · 

16 lVIaart 1953. 480 
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ONTVOERJNG VAN MINDER
JAR.IGEN. 

Gewelcl. - A1'tilcel 370 van het Stmj'wet
boelc. - Foo1·waanle vwn het misclrijj'. -
Tot 'het bestaan van de krachtens arti
kel 368 van het Strafwetboek strafbaar 
gesteWe ontvoering van minderjarigen 
door micldel van geweld, wordt er ver
eist dat op het ogenlbik van ·de ontvoe
ring de minderj arige :zich onder een ge
zag of een leidinggevende macht bevindt; 
feitelijk gezag of leidinggevencle macllt 
volstaat. 

6 .Juli 1H53. 770 

ONVR.IJWILLIGE VER.WONDIN
GEN EN DODING. 

1. - Door a·rt'ilcel .121 1JrL1b het Stmj'
wetboelc, becloelcl wanberlrijj'. - Zelj'stan
rligheirl van aarrl om cle cloocl teweeu te 
b1·engen oj' de ueionflheicl z·wa.ar te kren
lven. ~ Beu1'ip. - In artikel 421 van het 
Strafwetboek bedoelen de termen « zelf
standigheden ... van aard om de dood te
weeg te brengen of de gezondheid zwaar 
te krenken ll niet aileen de zelfstaudig
heden die steeds clit schadelijk gevolg 
hebben, welke ook hun staat van bewa
ring weze, doch eveneens deze die, be
schadigd of bedorven, ·schadelijk gewor
den zij:u. 

10 November 1952. 130 

2. - A1Yest clat rle theo1·et'ische l'en
me1"7c,en van een motorvoe1't7tig met cloel
ma.tige 1·eminrichtinu bepaa.lt. - Fe'/'001"

fleling vnn cle venla.chte om v66·J' een cwn
rijrling niet floelmnt'ig te hebben ue1·emrl. 
- Geen vnststellinu tlnt znUal·a1Jiig 1·ern
men in j'eite v661· tle nnn.·ri,irUnu mogelijlc 
was. - Schentl·in.g vnn n1·tUcel 97 van fle 
Grontlwet. - Schendt artikel 97 van de 

· Grondwet, het arrest dat de verdachte 
nit hoofde van onvrijwilige verwondingen 
veroordeelt om niet doelmatig v66r een 
aanrijding te hebben geremd,- daartoe 
steunend op cle theoretische kenmerken 
van dat voertuig, doch zoncler vast te 
stellen dat zulkdanige manceuvre in feite 
tijdig kon worden uitgevoerd. 

17 November 1952. 154 

3. - Artilcelen 418 en 420 vnn het 
St·raj'wetboek. - NooflznlceUjlcheifl van 
een ze1ce1· verbnnd van oo-rznlcez.ijlche-icl. 
tnssen het geb1·elc nan vom·witzicht en ae' 
lichamelijlce ve1·wontlingen. Artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek zijn 
slechts van toepassing· wanneer een zeker 
verband van oorzakelijkheid tussen het 

gebrek aan vooruitzicht of voorzorg en de 
lichamelijke letselen bestaa t. 

2 Maart 1953. 451 

4. - Ar·rest vo.n ·vJ·ijszn·na.k. - Oon
clnsies van tle b7Wfle1'liijlc,e 1Ja.Tt'ij waa.Tbi:i 
sta.a.nfle wonlt oehonrle·n ant belclaauae 
met onvolrloende oplettenrlheicl zijn •voer
t7~-lfl heett r;estu.unl. - Arrest tla.t va.st
stelt rlat belvlaaurle rla.flel'ijlc heej't oe·re
noem·a zorlTa. ue1xtnr voo1· anndjtling wn.,. 
ueblelcen. -~ Gepast ctntwoonl. - Bet ar
rest clat vnststelt clnt beklaagde dadelijk 
heeft gereageenl zodra gevaar voor aan
rijding was gebleken en vooraleer crvan 
door de getuigen te zijn verwittigd, ver
strekt een gepast antwoord op de con
clusie waarbij door de burgerlijke 11artij 
staande wercl gehouclen dat llij die van 
onvrijwillige verwonc1ingen was beticllt 
zijn voertuig met onvoldoencle opletteml
lleicl had gestuurd. 

6 Juli 1953. 761 

5. - Arrest rlrtt het oebr·elv nan schulri 
'Van tle belclanutle vaststelt. - A·rrest flat 
het bestaan van een ·inb'reu.J;, OjJ rt1'tilce
len .j.18 en 419 vnn het Stmj'wetboek nit
sl·nit. - Door de afwezigheid vast te stel
len van alle schulcl ten laste van een be-

. klaagde die vervolgcl wenl wegens vri.i
willige slagen welke de dood llebben ver
oorzaakt zoncler inzicht ze toe te bren
gen, stelt de rechter impliciet doch zon
der clubbelzinnigheid vast clat de be
klaagde ook geen onvrijwillige clocling 
lleeft gepleegd naar de zin clezer bewoor
lling in cl·e artikelen 418 en 419 van het. 
8trafwetboek. 

(i Juli 195::1. 772 

OORLOG. 

1. - Besluitwet van 10 Ja.n·na1·i 194L 
- F e·rv1·eemfl·inu flie het gevolu ·is va.n een 
onregelmnt-iue beslaoleugino rlom· tle 
vijwnrl. - Nietigheitl zelf toanneer de ver
m·eemrl-inu cloo1· tle vija.ncl niet weTtl vol
trolc,lcen. - Bet artikel 2 van cl<" besluit
wet van 10 Januari 19H inzakc de door 
de vijand genomen maatregden homlende 
ontheffing nit bet bezit treft met nietig
lleid ·niet aileen de vervreemdingen ver
richt door de vijancl zelf of op zijn be
vel en de eropvolgencle vervreemdingen,. 
doch ook nog de vervreemdingen die hoe~ 
wel zij door de vijand of op zijn bevel 
niet werden v6lvoerd, niettemin het ge
volg zijn van een onregelmatige beslag
legging of van een andere maatregel van 
ontheffing nit het bezit vanwege de vijand. 

25 September 1952. 14 

2. - Besl•witwet vnn 10 JanuaTi 19q1. 
- E·iuennar slnchtoffe1· vnn een rlooT tle 
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vijand genomen rnaatregel van ontheffin.q 
uit het bezit. - VoTde1"ing tot opeising 
van e·i,qendom ter1en de bezUter. - Ei,qe
naaT niet ve·rpUcht nnn de bezitter de 
rloor deze ·uitbetnnlde p·ri,is tenr.g te betn
len. - Bepnlin,q wellce niettemin ann de 
e·igennrw niet toelnnt zich ten nadele van 
een ct11de1· te verr·ijlcen. - Indien de eige
naar, slachtoffer van een maatregel van 
·onthefiing nit het bezit vanwege de vijand 
aan de bezitter tegen welke hij de door 
artikel 3 van de besluitwet van 10 Ja
nuari 1941 voorziene vordering tot opei
sing van eigenclom instelt, de prijs niet 
moet terugbetalen welke het opgeeiste 
goed aan de bezitter heeft gekost, daar
uit niet volgt dat, in de uitzonderlijke 
:gevallen waarin cleze prijs in het bezit 
van de eigenaar is geraakt, hij niet ge
houden is deze prijs terug te betalen in 
·cle mate waarin alclus voor hem ene ver
Tijking ten nndele van een ander zou vol
~·en. 

25 Septemller 1952. 14 

3. - BeslHM·wet vnn 15 Mei 1940. 
Scho·rs·ing •IJwn de vervallenverkla·ring 
krachtens overeenlGO'Inst. - K1'0dietope
ning onde1·geschilct nnn het overleggen 
van bescheiden b'innen een bepnalde tM·
rnijn. - Niet ve·rvulde voo1·wart1·de. -
Schorsing n·iet toepnsseU,ik. - De bepa
ling van artikel 1 van de besluitwet van 
15 Mei 1940 betreffende de schorsing, tij
dens de duur van de om·Iog, van aile ver
vallenverklaring krachtens overeenkomst, 
is niet toepasselijk op het geval waar, een 
kredietopening toegekend zijnde tot op 
een bepaalde datum en mits overleggen 
van zekere llescheiden, de kreclietnemer 
deze niet binnen de hedongen termijn 
heeft overgelegd. 

30 October 1952. 101 

4. - B·urgeTli:ilce mobilisaUe. vVet 
'l!nn 5 Mnart 1935. - Stnntsbnrger gerno
:Oiliseenl in een 1c1·nchtens een contract 
vnn hmtr vim diensten vervnlde bedie
ninrf. - Blijft ae ann dat contmct VC1'
bonaen voorrlelen genieten. - Toepasse
U.ilcheirl vnn ae wetgeving betretfenrle rle 
·ve1·goerl·inf! ae1· schnrle voortspT!f,itende 1tit 
-nrbeirlsongevallen, rnet inbef!Tip 'Van rleze 
in ae oo1·zalcen ·wcw1·van een ooTlogsjeit 
·is_ t·nssenyelcomen. - De bij toepassing 
van de wet van 5 Maart 1935 betreffende 
de plichten der ambtenaren in oorlogs
tijd, in zijn becliening gemobiliseerde 
.Staatsburger, welke zijn bediening krach
tens een contract van huur van diensten 
voort vervult, blijft de aan dat contract 
verbonclen voordelen genieten, onder meer 
het recht op vergoeding van arbeidsonge
vallen, met inbegrip van deze in de oor
zaken waarvan een oorlogsfeit is tussen
_gekomen. (Wet van 5 lVIaart 1935; door 
lwn. besl. van 28 September 1931 samen-

geordende wetten; besluit van 9 Augustus 
UJ41; besl?itwet van 19 lVIei 1945.) 

18 December 1952. 236 

5. - (}'roepering van cle yewapencle 
weerstand. - Opeisin,q. - Wat betrejt cle 
d001' tle Staat VCT8Ch1tldi,qde VC1'1JOedin{/ 
·wellce- met ene militai1·e opei-sing worclt 
gelijlc,qesteTd. - De door ene weerstands
groepering regelmatig gedan:e opeising 
van eerr voertuig is, wat de aan de eige
naar van het voertuig verschnldigcle ver
goeding betreft, met ene militaire opei
sing gelijkgestelcl. (Besluitwet van 
19 September 1945, tot vaststelling van 
het statuut van de weerstand, art. 12; 
besluitwet van 19 September 1945, betref
fende de door de weerstandsgroeperingen 
aangegane verhintenissen, art. 3.) 

6 Fehruari 1953. 387 

6. - Belgisch Gonyo. - Wet van 
7 September 1939. - Dec1·eet. - Kenmer
lcen. - Verenigt de kenmerken van een 
decreet, in de zin clie aan deze bewoor
ding wordt gegeven in artikel 1 van de 
wet van 7 September 1939, waarbij aan 
de Koning hijzondere machten voor Bel
gisch Congo en Ruanda-Urundi worden 
verleend, de akte inhoudencle beschikkin
gen betreffencle de vennootschappen naar 
Congolees recht, welke door de Koning 
zijn onclertekend, op voorstel van, name
lijk, de Minister van kolonien genomen 
werden. door deze werden medeonderte
kend en de noodzakelijkheid en hoogdrin
gendheicl cler getroffene maatregelen vast
stellen. 

16 Februari 1953. 410 

7. - Belflisch Oongo. - Wet vnn 
7 Septembe1· 1939. - DecTeet. - Verplich
tingen jegens de Belgische Staat nan ven
nootschappen naar Oongolees 1·echt opge
legrl. - NooflzalceU.ilcheicl en hoogflrin
genclheifl. - TVettigheicl.-- Naar luid van 
de wet van 7 September 1939 waarbij bij
zondere machten voor Belgisch _Congo en 
Ruancla-Urundi aan de Koning werden 
gegeven, heeft de· Koning, in gevallen van 
noodzakelijkheid en hoogdringenclheid en 
tot het op vredesvoet wederbrengen van 
het leger, bij wijze van decreet maatrege
len kunnen nemen waarbij aan de ven
nootschappen naar Congolees reeht zekere 
verplichtingen jegens de Belgische Staat 
opgelegd worden. (Besluitwet van 6 Octo
ber 1944, betreffende de telling van Bel
gisch en vreemde efl\~cten.) 

16 Februari 1953. 410 

8. - BezetUng vnn een m·eeincl gToncl
f!Cbied cloo1· een le,qm·. - VeTlcee1·sregelen 
op cle leaen van dit leger toepasselijlc. _
BesUssing van ae ove1·heid waarvan flit 
legm· ajhangt. - In geval van bezetting 
van een vreemd grondgebied door een le-
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ger, behoort het aan de overheid waarvan 
dit Ieger afhangt te bepalen of in verband 
met .het verkeer op de openbare weg de 
leden van het Ieger de door de wetten van 
gezegd grondgebied vastgestelde voor
schriften ofwel bijzondere regelen moeten 
naleven. 

6 Maart 1953. 463 

9. - Openbat·e ambten. - Aan zekere 
overheden verleende opd·rachten om tot 
vom·lopi_qe benoemingen van burgemees
ters en schepenen over te gaan. - Onmo
gelijkheid vom- de overheclen om hnn 
machten nit te oetenen. - Dringende 
noodzakelijkheid om ·in het best·u7M· de·r 
gemeente te vom·z·ien. - Voo·rlopige be
noeming dom· een anclere 1.vettelijlce over
heid. - In de gevallen, waarin de bij de 
besluitwet van 8 Mei 1944, het besluit der 
in raad van 16 Juni 1944 vergaderde mi
nisters en het besluit van 24 Augustus 
1944 van de Minister yan binnenlandse 
zaken afgevaardigcle oyerheden in de on
mogelijkheid verkeerden over te gaan tot 
de voorlopige benoeming van de burge
meesters en schepenen, wier ambten open 
waren gevallen, maakten de overmacht 
en de dringende noodzakelijkheden van 
het gemeentebestuur een andere wette
lijke overheid bevoegcl om tot deze voor
lopige benoemingen over te gaan en name
lijk, bij ontstentenis yan iedere burger
lijke overheid, een officier van het ge-
heime Ieger. · 

11 J uni 1953. 686 

10. - Ve1·zetsgroepef"ino. Weone-
ming van een veTvoertoestel. - Regelma
ti.q gedane weyneming. - Gelijkgesteld 
met een militaiTe opeis·ing, wat de dam· de 
Staat verschnldigde ve1·goed·i.ng bet·reft. -
De wegneming van een vervoertoestel, 
regelmatig gedaan door een verzetsgroe
pering wordt, wat de door de Staat aan 
de eigenaar van het toestel verschuldigcle 
vergoeding betreft, met een militaire op
eising gelijkgesteld. (Besluitwet van 
15 September 1945 het statuut bepalende 
van het gewapend verzet, artikel 12; be
sluitwet van 19 September 1945, betref
fende de verplichttngen door de verzets
groeperingen aangegaan, art. 3.) 

19 J uni 1953. 715 

11.- M.aat·regelen hO'!tclencle onthejji'llg 
·wit het bezit doo1· de vijaml. ~- Yijctnd 
die op een vervoertoestel de hand legt 
en het aan een d,erde ve1'7coopt. - VoT
dering tot opeising tegen de deTde. - Be
sluitwet van 10 Jan·ua1·i 1941, aTt'ilcel 3. 
- Persoon die op het ogenblilc van de 
maat1·egel houdende onthejJing wit het be
zit geen ·recht nwe1· heett op het toestel. 
- Vorde·ring tot opeising cUe hem niet 
meeT lean toebehm·en. - De vordering tot 
opeising, die door artikel 3 van de besluit-

wet van 10 Januari 1941 wordt toegelaten 
tegen de bezitter Yan de zaak, waarvan 
de eigenaar nit het beztt ontzet werd door 
een door de vijand getroffen maatrege1 
houdende ontheffing nit het bezit, be
hoort aan die eigenaar; zij kan niet toe.
behm·en aan een persoon eli~,. op het ogen
blik -van de door de vijand getroffen. 
maatregel houdende ontheffing nit het be
zit, geen recht op de zaak bezat. 

19 Juni 1953. 715 

12. - Maakegel van onthejJing nit het 
bez-it door de v·ijand genomen. - Eiser 
hebbemle staa.nde gehouden v66T cle ·rech
te1· ove'l' de g1·ond, dat verwee1·de1· er aan 
·we1·lcelijlc en ·vdjwilli.q heeft · deelyeno
men. - lJfiddel h-ienl'it afgele·id dat vm'~ 
weerder, met het doo1· de vijand gegeven 
bevel in te volgen, een font heeft begaan. 
- Middel dat n·iet voor de ee1·ste ntaar 
·1;661' het Hof van •veTIJ-reldng lean worclen 
op,qewm·pen. - De aanlegger die v66r de 
rechter over de grand staande heeft ge
houden clat met zijn werkelijke en vrij
willige meclewerking tot een door ell:' 
vijand genomen maatregel van ontheffing 
nit het bezit te verlenen, de verweerder 
een foutieve daad heeft gepleegd, is niet 
ontvankelijk om voor de eerste maal 
v66r het Hof van verbreking te beweren 
dat de verweerder een foutieve daad heeft 
gepleegd door het !outer feit dat hij een 
door de vUand gegeven bevel heeft inge
volgd. (Besluitwet van 10 Januari 1941, 
art. 2 en 4.) 

9 Juli 1953. 784 

OPEISING (MILITAIRE). 

Ope·isin_q met beti·elcldng tot het genot 
van een voeTttti_q. - Ve1·voertttig cloo1· de 
vijnncl lm-it_qemaalct. - Feiten welke al
leen cle ve1·oo1-clel'ing van de Staat tot ene 
·•Jei·goerling wellce de waa'l'cle van het 
voeTtwtg vedegenwoord·iyt niet i'echtvan?·
cl-i_qen. - Wanneer ene militaire opeising
het genot van een voertuig dat.naderhancl 
door de vijand werd buitgemaakt tot 
voorwerp heeft gehad, rechtvaardigen b.et 
feit der opeising en clit der buitmaking 
door de vijand aileen de veroordeling 
niet van de Staat tot betaling ener VPI'
goeding welke de waarde van het voer
tuig vertegenwoordigt. 

6 Februari 1951!. 387 

OPENBARE ORDE. 

Gecl-ing wawrin cle Staat nls pM·tij OJ!

t·reedt. - Gecl·ing clat aan geen scheidsge
l'echt lean onclen.tJorpen wonlen. - Regel 
·vctn openb((,'l'e onle. - De door de arti
kelen 8:3 en 1004 van !let vV etboek van 



OPDRACHT VAN MACHTEN.- OVEREENKOMS'J'. 

burg€rlijke rechtspleging· uitgevaardigde 
algemene regel dat geen geschil waarin 
de Staat als partij optreedt aan het oor
ueel van een scheidsgerecht kan oncler
worpen worden is een regel van openbare 
orde. 

12 Februari 1!l5c1. 399 

OPDR.ACHT VAN MACHTEN. 

GmnrlwetteUjke m(tehten p·rincip·ieeL on
"t!e1·vreenulb·Ct(£1' en onovwr(lntngbaa1··. -
JJoor cle n.atie ntuevn(tnl'ig(le ove1·heia (lie 
.~ec·un([(l/i·re nnt'ionalf!l ove1·he(len aanwijst 
om, 0'1Ule1· voo1'behoncl va.n h(ta·r yoecllce~t
·ring, on(le'l' han1· toez·icht tot het nemen 
van cletwilmaat?·egelen op te t1·eclen. -
Indien de machten op de door de Grand
wet bepualde wijze worden nitgeoef€nd, 
en inclien zij principieel onvervreemclbaar 
·en onoverclraagbaur zijn, is het nochtans 
a an de door de na tie afgevaardigde over
heW niet verboden secundaire nationale 
·overheden aan te stellen met opdracht, 
onder haar toezicht, op te treclen om de
tailmaatregelen te nemen, onder voorbe
houd van hare uitdrukkelijke of stilzwij
gende goedkeuring. (Grondwet, art. 25, 
al. 2.) 

10 .Tuli 1953. 795 

OPLICHTING. 

1. - Bey-rip. - Gebntik vcm een vaLse 
hoerlwniylwicl. - W·ijze van opl'ichting. -
Het gebruik maken van een valse hoe
danigheid is een wijze van oplichting in 
de zin van artikel 496 van het Strafwet
boek wanneer die hoedanigheid aange
nomen wercl ten einde een ander te be
driegen en .zij de beslissende oorzaak van 
het afgeven van fondsen, menbelen of 
geldwaarclige papieren is geweest. 

8 December 1952. 211 

2. - Le·uyenacht'iye. bewe·ring bij ge
sch'l'ift. - Volstaat niet om cle becl?"ieg
Ujke hanclel'ing t!'it te nwken wellce cloo1· 
het (t'l'tUcel 496 van het St11(tfwetboelc 
V001'Z•ion is. - Zelfs wanneer zij bij ge
schrift geschiedt, maakt een leugenach
tige bewering op zich zelve geen bedrieg
lijke lumdeling nit naar de zin van het 
.artikel 496 van llet Strafwetboek. 

5 .Tanuari 195il. 260 

3. - A(tnwemling ·van becl?·ieglijlce 
ltanclOlin.gen. - Beg?"ip. ~ Door het aan
wenden van bedrieglijke handelingen 
wordt door het artikel 496 van het Straf
wetboek het gebruik van kuiperijen, arg
listigheden of opschikking bedoeld. 

5 Januari 1953. 260 

OVEllEENKOMST. 

1. - In.cleplaatsstelUng tt'it Jc1·acht va·n 
een ove·reenlwmst. - 111iclclel atyeleicl 
h;iernit cla,t ,([e incleplaatsstellinu onyelclig 
·is om(lat zi.i •IJ66-r cle betalinu is geschiecl. 
- JJ!litlrlel dat niet voor rle eeTste m(lal 
•t;661' het hot lean wonlen ·inge·roepen. ~ 
Wanneer een door het arrest aangenomen 
indeplaatsstelling nit kracht van een 
overeenkomst door een partij v66r de 
rechter over de grand wercl ingeroepen, is 
niet ontvankelijk het middel door de an
dere partij voor de eerste maal v66r het 
hof aangevoercl en afgeleicl hieruit, dat 
die incleplaatsstelling ongelclig is omdat 
zij v66r d~ betaling is geschiecl. 

6 October 1952. 27 

2. ~ Interp·retat-ie volyeus cle W1JZe 
V(tn 'tt1.tvoe·rinrt ervan cloo1· cle pa1·tijen. 
- WetteUjlchehl. - De interpretatie van 
teen contract mag afgeleid worden uit de 
>Yijze waarop de partijen het hebben uit
gevoerd. (Tweede arrest.) 

9 October 1U52 (twee arrcsten). '12 

3. - Ongeourloof.cle oo1·zaalc. - Geen 
gevoLg lcunnende hebben. ~ Betelcenis 
(lezer bewoo1·cl·ingen. ~ Door de bewoor
dingen van het artikel 1131 van het Bur
gerlijk Wetboek, naar luicl waarva'n de 
nit een ongeoorloofde oor.zaak ontstane 
verbintenis geen gevolg kan hebben, 
wordt er beduid dat geen juridische ge
volgen door de rechters nan dergelijke 
verbintenis vermogen te worden toege
kend en clat geen rechtsvordering tot na
koming van dergelijke verbintenis wordt 
opengesteld. 

l!l' Jannari 195B. 329 

4. - Gebnt'ilc. - Rechte1· ove·r cle 
groncl het bestawn vctststellencl van een 
yebnt.'ilc cl({.t zi·ch bi.i de ove?'ee?'tkomst 
na,nslnit en wa(t?"aan hij bimlencle k1·acht 
herlcent. - Wettez.iilcheicl. - Motiveert 
wettelijk zijne beschikking het vonnis 
dat zijn beslissing steunt op het bestaan 
van een gebruik' clat zich bij de overeen
komst der partijen aansluit. (Burgerlijk 
·Wetboek, art. 1134, llil5 en 1160.) 

19 Febrnari Hl5i1. 427 

5. - Bel_rtisch Congo. - Dacliny. -
Beg?"ip. - De dading is een overeenkomst 
waarbij de partijen aan een bestaand ge
schil een einde maken of een toekomstig 
geschil voorkomen. (Congolees Burgerlijk 
Wetboek, art. 583.) 

16 April 1953. fi47 

6. - Artilcnl 1165 van het BU?·gedijlc 
Wetboek. - D·raaywijclte rlezer wetsbe-
1Jaliny, ten oprt-ichte van clenlen. - Indien 
de overeenkomsten slechts tussen de con-
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tracterende partijen gevolg kunnen heb
ben en derhalve een derde niet schulde
naa.r van de uit de overeenkomsten ont
stane verbintenissen kunnen maken, volgt 
daaruit niet dat de derden niet kunnen 
verplicht worden de gevolgen er van tus
sen de contracterende partijen te erken
nen. 

27 April 1!l53. 580 

7. ~ Berko g. - Le~tgen. (l'ie niet tot 
doel' heejt een overeenlcomst te rloen slui~ 
ten. - Bestanfl(lelen van het berl1'og niet 
ve1·enigrl. - Het aannemen van een valse 
hoedanigheicl bij het sluiten :van een 
overeenkomst, maakt geen bedrog nit, in
dien het niet tot cloel heeft degene, tegen
over wie zulks geschieclt, een overeen
komst te cloen sluiten. (Burg. Wetboek, 
art. 110!l en 111().) 

21 Mei 1!l53. 647 

8. - InteqJretatie door de 1·echte1·. -
Rechte1· rlie volgens rleze interp1·etaUe 
aan rle overeen.lcornst tttssen partijen ~dt
wwking geejt. - ToepassinrJ van a1·ti-
7cel 1134 va1b het BurgeTlijlc Wetboek. -
De beslissing die aan een overeenkomst 
de uitwerking toe:kent die zij tussen par
tijen heeft, in gevolge van de interpre
tatie die de rechter er van geeft, schendt 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
niet, doch cloet er toepassing van. 

· 22 Mei 1953. 649 

9. - Zc(lelijke rlwang. - Wet van 
12 Ap1·il 1947. - VooTwaa1·rle. - De toe
passing van artikel 1 van de wet· van 
12 April 1947 welk een wettelijk vermoe
den instelt ten bate van zekese personen 
slachtoffers van een zedelijke dwang, on
derstelt namelijk een toestemming ge
geven door of in naam van een persoon 
die aan berovings- of sequestratiemaat
regelen vanwege de be.zettende overheid 
blootgesteld is. 

12 Juni 1!l53. 694 

.10. - Bevestiging van. een door nieUg
heirl aangetaste akte. - Beg1'ip. - ·De 
bevestiging van een door betrekkelijke 

PERS. 

V1·ijheid rler pe1·s. - Frijheirl rlie op de 
regel van a1·tUcel 1382 van het B~wge1·lijlc 
Wetboelc geen beperlcing invoert. - Vrij
heid die het reproduceren van een an-

p 

nietigheid aangetaste akte is een afstand 
zich op de nietigheid er van te beroepen. 

12 Juni 1!l53. ()!)5. 

11. - Sch·nlrlige n:i.et-·u-itvoe'l'ing van
een ve·J'bintenis.- Aa.n rle schulrleiser veT-
sclwlrligrle scharlevergoeding. ~ Bestand
rlelen van rle scharle. - De schadevergoe- · 
cling verscl:tuldigd aan de schulcleiser van 
een door de schuld van de schuldenaar 
niet uitgevoerde verbintenis, vertegen
woorcligt niet enkel de winst waarvan de· 
sclmldeiser beroofd werd, doch ook het 
lloor hem ondergaan verlies. 

26 Juni 1953. 752 

12. - Inrleplaatsstelling. Uitoeje-
n·ing rloo·r rle sclmlrleise1· van de vorde
Ting van (le schulrlenaar. - Artikel 1166. 
V(tn het Burgerlijlc Wetboek. - Schulrle.
nnar rl·ie betaliny van zi.jn schuldvo1·rle
r·iny heett ontvangen. - For·rlering van 
ae schulrleiser zonrle1· voo·rwe1·p. - Een 
schuldeiser is niet gerechtigd om krach
tens artikel 1166 van het :i3urgerlijk W.et
boek de aan zijn schuldenaar toebeho
rende vordering tot betaling )lit te oefe
nen, wanneer deze reeds betaling van zijn 
sclmkl lleeft ontvangen. 

9 J uli 1953. 792: 

13. ~ Gevolg t~tssen tJartijen. - 'Voor-
waanle veTeist opdat rloo·r cle overeen
lcomst een 1·echt ten bate van een rleTfle· 
woTrle geschapen. - Inclien de overeen
komsten gevolg hebben tussen de contrac
terende partijen, schapen zij slechts een. 
recht ten bate van een derde wanneer zij 
een heeling ten behoeve van derden in
houden of wanneer dergelijk gevolg hun 
door een bijzondere wetsbepaling wordt 
toegekend. (Burgerlijk Wetboek, art. 1165. 
en 1121.) 

9 Juli 1953. 792 

OVERSPEL. 

Onrlerho~trl van bijzit,- Echtelijlc huis .. 
- Begr-ip. - Het echtelijk huis is in. 
cle zin van artikel 389 van het Stl'afwet
boek, dit waar de man gewoonlijk ver
blijft. 

1 Juni 1953. !i69· 

ders lcunstwerk bij afb·renk aan het ·intel
lectueel 1·echt van rle au.teu.r,, zoals flit 
rloo1· rle wet van 22 }JI[ aaTt 188(; e1'7cend en 
ingericht wo·rdt, niet lean 1'echtvaa1·fliyen. 
- De Grondwet, door de vrijheid van de 
drukpers te huldigen, en gevolglijk de
vrijheid voor de pers critiek uit te bren-

,_-_ 
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gen, voert geen beperking in op het in 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
\mstgelegde grondbeginsel; noch de vrij
heid cler drukpers, noch het recht cri
tiek nit te brengen kunnen het reprodu
ceren van een anders kunstwerk recht
vaardigen "\vanneer die reproductie af
orenk cloet aan diens intellectueel recht, 
zoals het door cle wet van 22 Mnart 1886 
erkend en ingericht wordt. 

4 December 1952. 195 

P~EJUDICIEEL GESCHIL. 

Inb1"en7G op het Boswetboelc. - Be
Jclaa{Jde (/,ie een met de eigenaar van het 
hottt tot stand {Jelcomen t·e.qelin{J inroept. 
~ Geen betw·istin.q bet1·ettende een zalce
lijlG om·om·end 1·echt. - Be1JOe{Jdhe·id van 
het strafge-recht. - Indien degene die 
beticht wordt >an inbreuk op het Bos
wetboek een met de eigenaar van het hont 
tot stand gekomen regeling inroept, doch 
welke geen zakelijk onroerend recht be
treft, is het strafgerecht bevoegd om over 
het tussengeschil uitspraak te doen. (Wet 
van 17 April 1878, art. 17; Boswetboek, 
art. 143.) 

4 Mei 1953. 603 

POLDE~S EN WATE~INGEN. 

Stt·afzalcen. - Vetvol,qing wegens in
bret/Jc op artikel 7 van het politieregle
~e~t clet· Noordwatering van Veu.rne. -

~AAD VAN STATE. 

1. - Bevoegdheicl tot •uernietiging van 
alcten of beslissingen van de aflministra
tieve overheden. - Alcte of beslissin,q 
waarb-ii de administrat-ieve overheid wei
nert ee;n verbintenis na te lcomen die ver
band hottdt met een bnrgerlijlc recht, het
wellc z·ich in het patr·imonittm van een 
bttrger bevindt. - Geen bevoegdheid tot 
vernieti.qing zelfs zo het verzoelcschrift 
geen veroodeling tot betaling. vo1·dert. -
De Raad van State is niet bevoegd om 
de akte of de beslissing te vernietlgen 
waarbij een administratieve overheid 
weigert een verbintenis na te komen die 
verband houdt met een burgerlijk recht, 
hetwell{ zich in het patrimonium van een 
burger bevindt, zelfs zo het verzoek
schrlft slechts tot vernietiging van de 
akte of van de beslissing strekt ·en geen 
veroordeling tot betaling vordert. (Grand
wet, art. 92; wet van 23 December 1946, 
lll:t. 9) (beide arresten). 

·27 November 1952 (twee arresten). 164 

R 

V et"oordeling wegens inbre·ulc op deze be
pnling, gegrona op nrtilcel 10 vnn dit re
glement en op nrtilcel. 89, 6°, van het Lnn
flelijlc TVetboelc. - Bestn(l.n vnn ae ele
menten vnn een inbrettlc op deze lnatste 
bezJnling niet ·vnstgesteld. - Veroorcleling 
niet wettelijlc genwtiveenl. - De veroor
deling wegens in!Jreuk op artikel 7 van 
het politiereglement van de Noordwate-. 
ring van Veurne, gegrond op artikel 10 
van clit reglement en_ op a,rtikel ~ 89, 6°, 
van het Lanclelijk Wetboek, welli:e het 
bestaan niet vaststelt van de elementen 
van de door deze laatste bepaling~ voor
ziene inbreuk, is niet wettelijk gemoti
veerd, artikel 10 van voormeld politiere
glement zich er toe beperkend te verw'ij
zen naar de strafbepalingen van de van 
kracht zijnde wetten, decreten en veror
deningen. (Grondwet, art. 9 en 97.) 

29 Juni 1953. 756 

POLITIE VAN DE KOOPHANDEL. 

Bote1" en 1;etten. - Wet vnn 8 Ju.li 
1935. - JJ1isdr·ijf. - Voononnt·den. --'- In
clien de goede trouw de schulcl van de cla
der van het bij de artikelen 20 en 23, pa

-ragraaf 5, 2°, van de wet van 8 Juli 1935, 
betreffencle boter, margarine, !Jereide vet
ten en andere eetbare vetten, omschreven 
materieel feit niet uitsluit, geldt zulks 
niet voor de overmacht of voor de onover
komelijke onwetendheicl. 

6 October 1952. 35 

2. - Bevoegdheid tot verniet-ig·ing van 
nkten of beslissingen van de adrninistra
t-ieve overheden. - Beslissing vnn de Mi
nister vnn financii.Jn wanrbij de betaling 
wm·dt geschot·st van het pensioen ~ waarop 
een _qepensionneera onderwijzer recht zou. 
hebben. - Geen bevoegdheid tot ve?·nieti
ging zelfs zo het verzoelcschr·ift geen ver
oot·delin,q tot betnlin,q voTclert. - :be Raad 
van State is niet bevoegd om de beslis
sing van de Minister van financH\n te ver
nietigen waarbij ae betaling wordt ge
schorst van het pensioen waarop een ge
pensionneercl onderwijzer recht zou heb
ben, zelfs zo het verzoekschrift slechts 
tot vernietiging van de beslissing strekt 
en geen veroordeling tot betaling vordert. · 
(Grondwet, art. 92; wet van 23 December 
1946, art. 9) (eerste arrest). 

27 November 1952 (twee arresten). 164 

3. - Bevoe_qdheid tot vernietiging vnn_ 
Mcten ~of besliss·ingen vnn de ndministTn
tieve overheden. - Beslissing vnn de Nn
t-ionale mn((,tsclwppij vnn belgische spoo-r-
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wegen waarbij aan een van haar agenten 
.slechts een haardtoelage wordt toegelcend 
die lage1· is dan. die waarop h·ij lcr-achtens 
de vigerende bepaUngen 1·echt zan hebben. 
- Geen bevoegdheid tot ve·rnietir!ing zelfs 
zo het verzoekschritt geen ve1·oo1·deUng 
tot betaling vm·dm·t. - De Raad van 
State is niet bevoegd -om de beslissing 
van de Nationale maatschappij van bel
giselle spoorwegen te vernietigen waarbij 
aan een van haar agenten slechts een 
haardtoelage wordt toegekeml die lager 
is dan die waarop hij krachtens de vige" 
rende bepalingen recht zou hebben, zelfs 
zo het verzoekschrift slechts tot vernie
tiging van de beslissing st~·ekt en geen 
veroordeling tot betaling vordert. (Grand
wet, art. 92; wet van 23 December 1946, 
art. 9.) (tweecle arrest). 

27 November 1952 (twee arresten). 164 

4. - Bevoeg1Zheid orn de adrninistra
tieve- beslissingen te vernietigen. - In-_ 
·richting door (le wet van een op een ge
lijlcwaa1'd1:ge uitslag ttitlopend conten
tieus beroetJ v661- de rechtsrnacht. ~ Geen 
bevoegdheid tot ve1·nietiging. - De Raad 
van .State is gehouden zich onbevoegd te 
verklaren om van een beroep tot vernie
tiging ener administratieve beslissing 
kennis te nemen wanneer door de wet een 
ander contentieus beroep van aard om tot 
een gelijkwaardigen uitslag uit te lopen 
v66r de rechterlijke macht is ingericht. 
(Wet van 13 December 1946, art. 9 en 20.) 

8 Januari 1953. 277 

;5. - Bevoegdheid tot vernietiging de·r 
adrnin·istratieve beslissingen.- Inrichting 
door de wet van een op een gelijkwaa·r
dige uitslag uitlopend contentietts beroep 
v66r de 1'echtsrnacht. - Ve1·plichting van 
de Raad van State zich onbevoegd te ver
kla1·en zelfs wanneer van ha-re zijde de 
rechte1·lijke rnaclit z·ich reeds onbevoegd 
heett ve1·1claa.rd. - Wanneer de wet een 
ander contentieus beroep van aard om tot 
een gelijkwaardige uitslag uit te lopen 
v-66r de rechterlijke macht heeft ing·e
richt, moet de Raad van State zich onbe
·voeg<i verklaren om kennis te m~inen van 
een bij henl aanhangig g-emaakt beroep 
tot vernietiging ener administratieve be
slissing, zelfs wanneer de rechterlijke 
macht van zijne zijcle zich reeds onbe
voegd heeft verklaarcl. (Wet vnn 2il De
cember 1!l46, art. !l- en 20.) 

8 Januari 1953. 277 

6. - Vernietiging ene·r ·reglementai1·e 
beschilclcing. - Uitwe·rkin[l OZJ ene niet in 
lcracht van gewi:isde getreden beslissing 
van de gemengde 1·aad ·v1m be·roep van de 
Orde der apotheke1·s 1~'ellce deze beschik
lcing heett toegepast. - De vernietiging 
ener reglementaire .beschikking· door de 

Raad van State heeft ten gevplge de nie
tigheid van de op deze besli'ssjng gegronde· 
tuchtbeslissing van de gemengcle, raad van 
beroep van de Orde der apothekers welke 
nog niet in kracht van gewiJsde is gegaan. 

16 Februari 1953. 402 

JlECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

1. - Bt·rafzl£1cen. - Ee1·ste -rechte1· de· 
ornschrijv·ing van het rniscZ1··ijf hebbenlle· 
gewi.izi,qd en lie verdachte v-rijgesp1·oken. 
- Hoge1· bwroep van het openbaar rninis
te1·ie. - Rechter ·in hager bemep be
lclaa,qde op ,qronll van lie oorspmnlceUjlce 
ornschrijving van het rnisd1'ijf vemo1·de
lend. - Beklaaglle niet ve1·w-ittigll. -
Geen schenlling van (]e ·rechten de1· ve·rde
dir!ing. - Schendt de rechten der verdedi
ging niet de rechter over de grond die op
het hoger beroep van het openbaar minis
tei'ie tegen ene beslisstng van vrijspraak, 
de beklaagde zoncler hem er van te ver~ 
wittigen veroorcleelt uit hoofde van het 
hem telastgelegd feit op grond van de er 
aan door de dagvaarding gegeven om
schrijving en niet op groncl van de er 
aan door de eerste rechter gegeven om-
schrijving. · 

22 September 1952: 5-

2. - Strafzaken. - Nalle1·e bepaling 
van de telastlegging lloor lie rechter in 
ho,qer beroep. - Belclaa,qlle er van ver
wittigd dom· lie vorlle1·ing van het open
baar ministe1·ie. - Belclaagde zijn ver·
weer over· de m·oml voo1·gedragen heb-; 
bend. - Geen schen(ling van 1le 1·echten 
der ver·dediging. - W anneer, de beklaag_
de, verwittigd door de vordel'ing van het 
openbaar ministerie van het aanbrengen 
ener najlere bepaling aan de telastlegging, 
aan zijn raaclsman toelaat zijn vercledi
ging voor te drag·en, en wanneer de raads
man door de -rechtbank werd verzocht de 
aldus nader bepaalde telastlegging in acht 
te nemen, werden de rechten der verdedi
ging niet miskend. 

19 Januari 1953. 318 

3. - Stmtzalcen. - 111illllel af,qeleid 
hiernit llat v66r het ,qe1·echt ilat lie 1Jest1·e
llen beslissin,q heett (lewezen het rech.t 
van verdellig·ing van de verllachte wenl 
lielemrnerd. - Ve1·dachte d·ie zonlle1· voor
behottll is ve·rschenen. - Ongeg-rond mid
del. - Kan niet worden aangenomen, het 
middel afgeleid hieruit clat v66r het ge
recht dat de bestreden beslissing heeft 
gewezen het recht van verdecliging vl).n 
de aanlegger wercl belemmerd, wann~er 
de aanlegger zoncler voorbehoud wat be
treft de uitoefening van zijn recht van 
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verdediging v66r dit gerecht verschenen 
is. 

17 November 1952. 145 

4. - Stntfznken. - Wijz·iging vnn de 
·q·ttnUjicnUe vnn het Mtn de verclachte ten 
lnste rNlericl feit. - l'erdnchte die oveT 
. rue nieu:we qmtlificntie heeft geconcl'll
rleerd. - Geen schen£ling vwn de 1·echten 
vnn cle 'Uenledigin,q. - Schendt de rech
ten van de verdediging niet, het vonnis 
dat de verdachte wegens het feit waar
voor hij vervolgd wordt veroorcleelt, doch 
na wijziging van de door de eerste rech
ter aangenomen qualificatie, wanneer de 
verdachte over die nieuwe qualificatie 
heeft geconcludeerd. 

1 December 1952. 183 

5. - Strafzaken. - M~ededeling en nf
:sch·r-ift van de p1·ocesstuJcken. - JJ[edede
ling en afsch1"ift bepe1·Tct tot £le stttklcen 
wellce inclenlaad cleel vnn cle rechtsplegin,q 
·ttUmnlcen. - De artikelen H02 en 305 van 
het Wetboek van strafvordering waar
door de raadsman van de verdacllte er toe 
gemaclltigd · wordt kennis en afschrift 
van de processtukken te nemen bedoe
len enkei de stukken welke inderdand 
deel van de rechtspleging uitmaken. 

19 Januari 1953. 322 

6. - Strafzalcen. - Ee1·ste 1·echter cle 
vrnsclwij'Uing ae1· · feiten ge~vijzigcl en cle 
belclaa.!Jcle ve·roordeelcl hebbende.- Hoger 
beroep ·vwn het openbanr ministerie. -
.Rechte·r in hager beroep £le belclaagde op 
.urond vnn cle oorspmnlcelijlce omsclwij
v·ing hebbende ve1·oonleelrl. - Niet ver
·wittigde belclaagde. _:_ Geen schen£ling 
vnn rle ·rechtcn van venlecl-i_q·ing. 
Schendt de rechten der verdecliging niet 
de rechter in hoger beroep die, op het 
hoger · beroep ingesteld door het openbaar 
ministerie tegen ene beslissing van ver
·oorcleling, de beklaagde, zonder hem er 
van te hebben verwittigd, veroordeelt, op 
,groncl van de telastlegging onder de haar 
door de dagvaarC!ing aangewezen om
schrijving en niet onder deze welke de 
eerste rechter in de plaats er van gesteld 
had. 

23 Februari 1953. 4H3 

7. - St·rnfznlcen. - Bnrge1'lijlce vonle
ring. - Telnstlegging door de ee1·ste rech
ter niet bewezen vm·Tclnanl. - Ontvan
lcelij lc hoge1· be1·oep door· de b·urgerli} lee 
part'ij. --,--- Rechter in hoge1· beroezJ (]'ie ver
lclaart clnt ten opzichte van de btt.rgerl1.jlce 
vorcle·ring de telastlerming bewezen is. -
Belclaa,qcle door de 1··echter niet verwittigd 
dat hij zich tegenover die telastlegging 
had te vm·dedigen. - Geen schending van 
de rechten de1· venlerz.ig·in,q.- Schendt de 
rechten der verdediging niet, de beslissing 
die, op het ontvankelijk hoger beroep van 

de burgerlijke partij, in strijd met de be
slissing van de eerste rechter en alleen 
ten opzichte van de burgerlijke vorclering 
beslist dat het feit dat in cle telastlegging 
bedoelcl wordt bewezen is, zonder be
klaagcle bijzonder te hebben verwittigd 
dat hij zich tegen cleze telastlegging had 
te verdecligen . 

G Jnli 195H. 764 

RECHTERUJKE INIUCHTING. 

1. - 8tmtznken.- - TVijZ'ig·i.nf! in de 
samenstelz.ing vnn de zetel. - Onclerzoelc 
herbegonnen. - l'onnis gewezen door de 
·m.a,qist1·aten die nan het tweede onder
:zoelc hebben aeelr1enomen. - Wettelijk
heid. - ·wanneer, ingevolge een wijziging 
in de samenstell~ng van de zetel, het on
derzoek Vtlll de zaak 011 een latere terecht
zitting geheel werd herbegonnen, is re
gelmatig het vonnis dat werd gewezen 
door de magistraten die het tweede onder
zoek hebben bijgewoond. (Wet van 
20 April 1810, art. 7.) 

1 December 1952. 172 

2. - E·rt'ig a·rtilcel, JJCtTag1·naf l'I, vnn 
rle wet van 25 OctobeT 1919. - Wetsbepa
ling wnnrvan de toepassing in de tijd en 
tot cle n~chtlinnlcen van eeTsten annleg be
perlct is. - Wetsbepaling die niet afwijlct 
van deze vnn cle nTtUcelen 83 en 1004 van 
het TVetboelc van lnwgedi,ilce r·echtsple
·ftin,q. - Wijl de toepassing van het enig 
artikel, paragraaf VI, van cle wet van 
25 Octpber 1919, gewijzigd door de wet 
van 12 lVIei 1937 in de tijd en tot de recht
banken yan eerste aanleg beperkt is, 
wordt door clit artikel niet afgeweken 
van cle artikelen 83 en 100± van het Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging. 

12 Februari 1953. 399 

3. - SamenstelUng van £le zetel. -
Str(ljzMcen. - Ilof van beToep. -Arrest 
definetief 'ttitsprnalc doende oveT een ttts
sengeschil. - Tttssengeschi.l flat niet de 
grondslag van rle pu.blielce vor·dering be
treft. - Later nn·est over de grand. -
An·est dnt niet noodzalcelijlc door de
zelfde rechte1·s moet ,qewezen worden. -
Ret arrest van een hof van beroep, defi
nitief uitspraak cloende over een tussenge
schil dat ni.et de grondslag van de pu
blieke vordering betreft. en het later ar
rest over de grond moeten niet noodzake
lijk door dezelfde rechters gewezen wor
den. 

18 lVIei 1953. 637 

4. - Samenstelling van rle zetel. -
Strafzaken. - Pttblielce vorclering. - Ar
rest dat (lefinitief over· een tussengeschil 
ttitspraak doet. - Tttssengeschil dat niet 
£le g1·onclslag 1Jan de pttblielce vor·derin,q 
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betrejt. - AT·rest later· over· de grand, 
door andere reohter·s gewezen. - Voor
waarden van de regelmatighe·id 'Van het 
arrest ove·r de grand. - vVanneer de rech
ters die het arrest over de gi·ond van de 
publieke vorderirig wijzen niet dezelfde 
zi;jn die vroeger definitief uitspraak ge
daan hebben over een tusseng·ei'Schil dat 
n1et de grondslag van de publieke vorde
ding betrof, is het arrest over de grond 
slechts regelmatig inclien al de betwiRtln
gen waarover het beslist heel en al door 
de rechters die het gewezen hebben onder
ozocht en behandeld zijn geweest; indien 
debatten over zekere van deze betwistin
gen, plaats hebben gevonden voor de rech
ters die het arrest op tussengeschil heb
ben geveld, moet men ze weder beginnen 
''66r de rechters die het arrest over rle 
grond vellen. (Wet van 2 April 1810, arti
kel 7.) 

18 Mei 1953. 637 

5. - Sctmenstelling vnn de zeteL -
Strajznken. - Ar·rest moetende gewezen 
~vorden door al de reohters d-ie op al de 
terechtzittingen betr·effende de zaalc aan
wezig geweest zijn. - Zittingen wa[Lmp 
sleohts beslissingen van u.itstel gewezen 
worden. - Niet door· de r·egel bedoeld. -
Het artikel 7 van de wet van 20 April 
1810, hetwelk voorschrijft dat de arresten 
zullen gewezen worden door al de rech
ters die bij al de zittingen betreffende de 
zaak zijn aanwezig geweest, bedoelt on
der die zittingen deze niet waarop de 
zaak uitgestelcl werd zondei· dat tot een 
onderzoeksplicht werd overgegaan. 

7 September 1953. 818 

:RECHTSPLEGING IN STQAFZA
KEN. 

1. - Bevel tot hrtiszoeking. - Bevel 
houdende vennelding van de naam en van 
het adres van de pe1·soon in wiens waning 
de huiszoeking moet wor·den u.itgevoer·d. 
__:_ Voornaam niet ver·nwld.- Geldigheid. 
~ Voor de geldigheid van een bevel tot 
huiszoeking, wordt niet vereist dat het, 

, benevens de vermelding van de Iiaam en 
van het adres van de persoon in wiens 
woning de huizoeking moet worden uitge
voerd, ook zijn voornaam zou opgeven. 

13 October 1952. 49 

2. - H·lt·izoelcing. - Rijkswaohter·s die 
rlo waning Vftn een pnrUc·nlier· zoncler· zijn 
toestemming en zonde'r ger·eohtsbevel bin
·nena.ringen. - OnwetteU.ike huiszoeking. 
---' Gaan tot een onwettelijke huiszoeking 
over, de rijkswachters die de woning van 
een particulier zbnder zijn toestemming 

en zonder gerechtsbevel binnendringen. 
(Gromlwet, art. 10.) 

13 October 1952. 50 

3. Onwettez.ijke hwiszoelcing. 
TT nststelUngen. - Kunnen geen ver·oorde
Un[f gn:nulen. - De tijdens een onwette
lijke huiszoeking gedane vaststellingen en 
cle ingevolge die vaststellingen ingewon
nen bewijzen li:unnen geen veroordeling· 
gronden. 

13 October 1952. 50 

4. - Ar·rest vnn rle karner vnn inbe
sohuldig·ingstelling flat a.e onrler·zoelcs
rechter· _qelnst tot onclerzoelcsverr·ichtingen 
over te [!ann. - Onder·zoeksr·eohter 'die 
n·iet met nnme wor·flt nangedrtid.. - Ver
zn·i·m rlnt door· de lcnmer va.n inbesohuldi
g·in[Jstell-ina lean hersteld worden. - Het 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling clat aan de onclerzoeksrechter op
clrucht geeft tot onclerzoeksverrichtingen 
over te gaan, zonder de met die opdracht 
gelaste magistraat bij name aan te dui
den, is aang·etast door een verzuim dat 
uoor dit rechtscollege kan hersteld wor
den. 

22 ])ecenlber 1952. 248 

:5. - Ar-·rest van de lcnmer vnn inbe
schulditlinastell-ing flat een a.nnvu.llend on~ 
derzoek gela.st. - Te dien e·inde a.a.n een 
onder-zoelcsr·eohter gegeven opdr-acht. -
La.ter· ctrTest da.t een onderzoelc aa.n het 
licha.a.m beveelt. - Wettel-ijlcheid va.n die 
ma.a.tregel. - De kamer van inbeschuldi
gingstelling, die een onderzoeksrechter 
met aanvullende onderzoeksverrichtingen 
gelast, behoudt de bevoegclheid om bijko
mencle verrichtingen te bevelen en onder 
meer een onderzoek aan het lichaam zo
lang zij niet beslist clat er aanleiding tot 
inbeschuldigingstelling bestaat. (Wetboek 
van strafv., art. 228 en 235; wet van 
20 April 1874, art. 25.) 

22 ])ecember 1952. 248 

6. - Ondet·zoelc a.a.n het liohaarn. -
M na.tr·e[Jel die achter·eenvol[Jens d-oor de 
lca.mer va.n inbeschu.ldigingstelling en door 
de r·aa.dka.rner bevolen werd. - Geen 
gr-oncl tot nietighe·id. - Het onderzoek 
aan het lichaam, dat overeenkomstig de 
wet door de kamer van inbesclmldiging
stelling worclt gelast, wordt niet door ge
brek aangetast wegens het feit dat het 
later ook door de raadkamer bevolen 
wordt. 

22 December 1952. 248 

7. Stra.jznlcen. Oor·rectionele 
r·eohtbanlc en politiereohtbanlc. - Aa.nzeg
[J•ing der get~tigen door het openbnar mi, 
nister·ie. - Worrlt niet vereist. - Door 
geen erikele wetsbepaling wordt, in cor-
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-rectionele of politiezaken aan het open
baar ministerie opgelegd aan de verdachte 
:de lijst der getuigen te betekenen die het 
zich voorstelt door de rechtbank te doen 
onderhoren. 

26 Januari 1953. 354 

8. - Deslc·n1ul'(q onclen<Joelc . . ~ Eedaf
legging doo·r de cleslmnrUge. - Proces-ve1"
baal opgemaalct en onflm·telcencl cloO!" de 
·rechter die de ee.cl ntuenomen heeft. -
Gebrelc aan handtelcen van de grijfier. --, 
Bewijs van cle nnlf!Ving van cle pleegvonn. 
- De eedaflegging van een in strafzaken 
aangestelde deskundige wordt geldig vast
gesteld uoor het proces-verbaal opge
maakt en ondertekencl door de onder
zoeksrechter die de eed heeft afgenomen; 
tot geldigheid dezer akte wordt door geen 
enkele wetsbepaling vereist dat zij insge
lijks door de griffier ondertekencl worde. 
(Wet b .. van strafv., art. 43 en 44.) 

23 Februari 1953. 430 

9. - Deslc~tndige clooT de pTocwrewr 
des leanings gelast b'lt'iten de gevallen 
voorzien door de cwtilcelen 32 tot 46 van 
het Wetboelc van strnfvonle1"ing. - Geen 
eerlafiegging. - Buiten de door de arti
kelen 32 tot 46 van het Wetboek van 
strafvordering voorziene gevallen, moet 
de cleskundige, die door de 11rocureur des 
konings met een vooronderzoeksopdracht 
gelast wordt, geen eed afleggen voor deze 
.magistraat. · 

20 April 1953. 557 

10. - P~tblielce vonleTing. - Wanbe
dr·ijven gecontravent-ionaliseercl door de 
raaclh,amm". - Vonnis van onbevoegdheid 
dom· de politierechtbanlc gewezen. - Dag
vaarding van dezelfde beklangden door 
het openbaar ministe·rie ~tit hoofde van 
dezelfde misclrijven. - Onontvanlcelijlc
heicl. - Wanneer de politierechtbank 
waarbij door cle raadkamer gecontraven
tionaliseerde wanbedrijven aanhangig 
werden gemaakt, zich onbevoegd heeft 
verklaanl, is de officier van het openbaar 
ministerie n~et ontvankelijk om tegen de
'zelfde beklaagden nit hoofde van dezelfde 
misdrijven dagvaarding voor cle politie
Techtbank te geven. 

13 J nli 1953. 805 

11. - Politie1·echtbanlc 'l.ona·rbij door 
clagvaa1·ding vnn het openbact1" ministerie 
e(m miscl1·ijf behonmcl tot cle bevoegdheid 
'van cle correctionele 1·echtbank aanhangig 
r1emanlct werd. - Vonnis van onbevoegd
·heid. - Late1· be·uel van cle 1'aadlcame1· 
waarbij flit misclrijf geoontntventionali
seercl ~oe1·d. - Wettelijlcheicl. - Een von
nis van onbevoegdheid gewezen door een 
politierechtbank waarbij, door dagvaar
'ding van het openbaar ministerie een tot 
de bevoegdheid van de correctionele recht-

bank behorend misdrijf aarihangig werd 
gemaakt, verhindert niet dat de raadka
lner die met deze vervolging niet in ken
nis werd gesteld, later nit hoofde van 
hetzelfde gecontraventionaliseerd feit de 
verwijzing van de beklaagde naar de po
litierechtbank bevele. 

13 J nli 1953. 805 

JlEDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. 

HooFDS'l'UK I. - In bwrge'f'lijlce zalcen_ 

HOOFDS'l'UK II. - In St1"afzalcen. 

HooFDS'l'UK Ill. - In za.lcen van belnstin
gen. 

HOOFDS'l'UK IV. - In militiezalcen. 

HOOFDSTUK I. 

IN BURGERLIJKE ZAKEN. 

1. ~ Bu1·gm'lijlce zalcen. - Beschik
king ,qegrond op dubbelz·innige ·beweeg
·redenen. - Niet gemotiveercle beslissing. 
- Schendt het artikel 97 van de Grond
wet, de beslissing waarvan de beschik
king gegrond is op de beweegredenen die, 
wegens hun clnbbelzinnigheicl, het toe
:ilicht over hare wettelijkheid niet toe~ 
laten. 

18 September 1952. 2 

2. - B~wge'l'lijlce zaken. - Vonnis zijn 
lieschiklcin,q grondencl op de aanvalb!"cling 
ener opzegging. - Oonclusies waarbij be
·weerrl wonlt dat deze aanvaa!"clin,q af
stnnll van verh~tring gelllt en nietig is. 
- Niet beantwoonle oonclusies. - Niet 
ge-rnoti1.>ee-rd vonnis. --'-- Is niet gemoti
veerd het vonnis clat zijn beschikking 
gronclt op de aanvaarcling door een IJaCht
ter van de hem gedane opzegging, zonder 
de conclusies te beantwoorclen waarin de 
pachter beweercle dat deze aanvaarding 
een afstand van verhnring uitmaakt en 
nietig is doorclat zij niet in de wettelijke 
vormen wercl vastgesteld. (Gronclwet, 
art. 97; Burgerlijk Wetboek, art. 1775.) 

25 September 1952. 11 

3. - BwrgerU'jlce zaken. Beslissin,q 
in lle colon·ie ,qewezen.. - Ve1·wo·rzJen eis. 

D·ltbbelzinnige beweegredenen. 
Schencling vctn ct!'tilcel· 20 van lle wet van 
18 Octobe·r 1908. - Schenclt het artikel 20 
van de wet van 18 October 1908, het ar
rest van een hof van beroep van Belgisch 
Congo waarbij een eis wordt verworpen 
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om dubbelzinnige redenen welke aan llet 
Hof van verbreking niet toelaten zijn 
toezicllt over de wettelijkheid dezer ver
werping uit te oefenen. 

25 September 1952. 16 

4. - B~t,rgei"l-ijlce Zftken Afstand 
•1;an (Jen veTzet teuen een vonnis bij ver
stek. - A1Yest llat !lie ufst(tnll nietiu vei·
lo~aart. - BesUssinu, zonfle·r 1Uttle1·e be
palinu, yeste·ttnrl op het niet-naleven van 
de vom·sclwiften van a·rtikelen ·402 en 403 
van het l'Vetboek van b·twue·rUjloe rechts
ple,qing. - Niet uemot'iveenle beslissin.Q. 
- Is niet wettelijk gemotiveerd, .llet ar
rest dat de afstand van een verzet tegen 
een vonnis bij verstek nietig verklaart 
om de enige reden dat de voorscllriften 
van artikelen 402 en 403 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging niet wer
den nageleefd, zonder te bepalen welke 
de v:oorschriften van die artikelen zijn 
welke het als substantieel aanziet en 
waarvan het niet-naleven de nietigheid 
van de afstand mellebrengt. 

30 October 1952. 102 

5. - Beslissinu fl-ie fUtn een overeen
komst een bepe1·1ote1' amagwijdte geejt 
dan deze die uU hftar tennen bZijkt. -
Beslissing die het n·iet mogelijk maukt de 
reflen te onclerscheiden wafwom ·de rech
tei· die d1·aagwijflte aan de overeenlcomst 
heeft toegeloe1ul. - Schending van fWti
kel 97 van de Grondwet. - Is door dnb
belzinnigheid aangetast, en schendt der
halve artikel 97 van de Grondwet, het 
vonnis dat aan een overeenkomst een be
perkter draagwijdte geeft dan deze die 
nit haar termen blijkt, zonder dat het 
hof onderscheiden kan of de rechter zijn 
beslissing op de wil van de contracte
rende partijen heeft gestennd o;fwel of 
hij ge"oordeeld heeft dat, . alhoewel de wil 
van de partijen anders was, de overeen
komst slechts in die beperkte mate gevolg 
kon hebben. 

11 December 1952. 213 

6. - Raa,d van Sta-te. - An·est van 
onbevoegflheid. - Redenen de gronflen 
kenbnar ma.kend wellce, 1uta,1· de meninu 
va-n de Ra,a,d, zijn beschiklcing rechtva.a!·
diuen. - A1-rest wettel'ijk gemotivee1•fl. 
- Het door de Raad van State gewezen 
arrest van onbevoegdheid gegrond op de 
beschouwing dat de eis tot de bevoegd
heid der rechterlijke macht behoort, is 
wettelijk gemotiveerd wanneer het de 
redenen te kennen geeft welke, naar de 
mening van de Raad, ,de beschikking 
rechtvaardigt. (Wet van 23 December 
l!l,4~, art. 19.) 

8 Jan:uari 1953. 277 

7. - B1wge1·lijke zalcen. Von'nis 
wa,a,i'bij een tegen de ingestelde vm·de1'ing 
·inge·roepen verweer ftfgewezen wm·dt. -'
Geen bCweeg1·eaenen tot staviilf! de1· af
wijz·ing.·- Schenrling va1t ai't'ilcel 97 van 
de Gmndwet. - Schenclt het artikel 97 
vim de Grondwet, het vonnis dat, wijl 
verweerder een verweer tegen aanleggers 
vordering tegenstelde, clit verweer · af
wijst zonder beweegredenen tot staving 
dezer afwijzing aan te geven. 

2!l Januari 1953. 370 

8. - B~w.qei"lijlce za,lcen. - Besta,nd
fleel nwt bet.i·elcldng tot d-e uegi'Ondheid 
va,n cle ei's. - Ontstentenis va,~ betw,is'tinu 
cloo1· de pa1·t'ijen. - Geen verplichtinu 
voo·1' 1le 1·echter het bestaa1~ er van vast 
te steUen. - Wanneer een bestimddeel 
met betrekking tot de bij hem aanhangig 
gemaakte vordering door de partijen niet 
wordt betwist, is de burgerlijke rechter. 
niet gehouden zijn bestaan in de getroffen 
beslissing . vast te stellen. ' 

26 l!'ebruari 1953. 441 

9. - Btwyerl'ijlce wlcen. Beslissing. 
in cle lcolonie _qewezen. - V erwo1·pen vm·
weei·. - Gebi"elc aan beweegi'edenen. -
Schencliny van fl1"t'ilcel. 20 van fle wet va,n 
18 Octo be!' 1908. - Schendt het artikel ·20 
van de wet van 15 October 1908 het arrest 
van een hof van beroep van Belgisch 
Congo dat een verweer afwijst zonder de 
middelen te beantw'oorden welke tot sta
ving van dit verweer in regehi1atige con
clusies voorgesteld werden. 

26 Maart 1953. 512 

10. - B~trgm·Ujlce zctlcen. - Beslissing 
verwijzenfl naa,1· de eonclnsies ener pa.rtij 
wa.a,1·van zij de bewoordinuen ovenwemt. 
- Ooiwhtsies die ueen a,ntwoo1·a op ae 
conclusies der a-ndere paTtij bevatten. -
Niet g.emotivee1·de beslissing. - Indien 
het aan de' rechter niet verboden wordt 
naar de conclusies ener partij waarvan 
hij de bewoordingen overneemt te ver
wijzen, is zijne beslissing niettemin niet 
gemotiveerd wanneer deze conclusies geen 
gepast antwoord op een door de andere 
partij regelmatig voorgesteld verweer be
vatten. 

26 Maart 1953. 512 

11. - B~WfJCi"Ujlce zMcen. - Ei·s ge
steuncl op een bewe1··ing va,n eism·. - Ge
nwtiveMde beslissing. cleze bewe1·ing on
jn·ist vm·Tclamnde. - Eis die niet venler 
nwet bea.ntwoonl wonlen. - De rechter 
is er niet toe gehouden te antwoorden 
op een in conclusies voorgebrachte eis, 
die op een bewering steunt, welke hij, 
bij een gemotiveerde· beslissing, onjuist 
verklaarcl heeft. · · J· 

22 Mei 1953. 653 
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12. Hn-rgerlijlce zalcen. ~ Oonclus·ies 
die een m·iddel oznve·J'Pen tegen de ge
grondhei.cl vctn cle eis ·1xtn cle tegenpa;·tij. 
- Rechte·r er niet toe gehmulen te zeggen 
waarom cle eis ontvanlcelijlc is. - Wan
neer een partij, in conclusies, een mid del 
opwerpt tegen de gegrondheid van de eis 
van de tegenpartij, is de rechter niet ge
houden de reden op te geven waarorn cUt 
rniddel niet tegen de ontvankelijklwid 
van de eis kan opgeworven worden. 

28 Mei 1953. 658 

13. - B·ttrge;·lijke zalcen. - Ooncl~r.
sies. ~ Bescho·uw·intJen over cle noodza
lcelijlr,he'id van een deslw.nclitJ onflm·zoek. 

Deslc~tndi,q onflerzoek ;viet aange
v;·aagd.. - Rechter niet gehmtden de 
;·eden op te geven waa·rom ll:ij geen cles
lMtnflig oncle;·zoelr, beveelt. - Wanneer 
een, partij, in haar conclusies, een be
schonwing nit over de no6dzakelijkheid 
van een cleskundig onderzoek {loch derge
lijke maatregel niet aanvraagt, is de 
rechter er niet toe gehouden rle reden 
op te geven waarom hij geen cleskundig 
onderzoek beveelt. 

5 Juni 1953. 672 

14. - B~wgerlijlce zctken. - AT·rest 
aan een partij een ·recht op cmnm·iss·ie
loon op bestellingen toelcennencle. ~ Ar
;·est vaststellende •flat e;· geen element is 
wellr, toelaat cle geclane bestelz.ingen te 
bepalen. - Geen tegenst;·ijdigheid. - De 
rechter over de grond svreekt zich niet 
tegeil door vast te stellen, enerzijds dat 
een partij recht heeft op comrnissielonen 
op bestellingen die gedaan zouden ge
weest zijn, en anderzijds dat tleze partij 
geen element voorbrengt dat toelaat de 
gedane best,ellingen en dienvolgens de 
verschulcUgde conm1issielonen te bepalen. 

5 Juni 1953. 673 

15. - B~wge;·Ujlce zaken. - 11Too;Yl 
cc schijnt >>. - Dntagwijclte. .~ Twj'jfe
lende of bevestigen.cle mening. - Vol
,qlPns het tekstve;·band. - Het woord 
cc schijnt », da t in de beweegredenen van 
een vonnis voorkomt, drukt, volgens het 
tekstverband, hetzij een twijfelende het
zij een bevestigencle mening nit. 

11 Juni 1953. 692 

16. - Bwrge;·l·ijlce zctlcen. ~ Ve·rpUch
ting te mot'ivrwen. - Vo;·mvoo;·schrift. -
De verplichting de vonnissen en arresten 
te motiveren beantw'oordt aan een vorrn
vereiste ; · de omstanc1igheid, dat een red en 
verkeerd zou zijn, kan de verbreking 
wegens schencUng van artikel 97 van cle 
Gronclwet niet rnedebrengen. 

12 Juni 1953. 697 

17. - Bwrg,e·rlijlce zatcen. - Oonclu
s·ies. ~ StHzwijgen{l antwooTd clOch niet 
cl'ltbbelz·innig. - Gemotiveerde beslissing, 
- Elen beslissing, die op stilzwijgende
cloch niet dubbelzinnige wijze de conclu
sies beantwoordt, is een naar de zin van 
artikel 97 van de Gronclwet gemotiveerde 
besliss!ng. 

19 Jurii 1953. 717 

18. - B~wgedijlce zalcen. - Oonclu
sies die een lleweenle wettelijke mgel in" 
·roepen. - Karctlcter van openbfwe orde 
·Pan de regel niet aangevaenl. ~ A.;·rest 
vaststellende flat de paTtijen van de in
.rwroetJen Tegel hebben willen atw·ijken. 
- Gernotiveenle beslissing .. - Wanneer, 
volgens de bewoorclingen van de conclu
sies, er op het geschil toepassing rnoet 
gemaakt worden van een regel, die de 
conclusies verklaren een wettelijke regel 
te zijn, doch zonder er ilet karakter van 
openbare onle aan toe te kennen, schendt 
llet arrest,. dat vaststelt dat de overeen
kornst var\. de partijen van de aange
voerde regel afwijkt, het artikel 97 van 
de Grondwet niet, door bovendien geen 
uitspraak te doen orntrent het bestaan 
van gezegcle regel. 

25 Juni 1953. 740 

19. - B~wge·rlijlce znlcen. - Sam 1JeT
sch'ltldig,cl aan de eigenftctr van lcoopwa;·en 
clie ~tit het bezit e;· van werd ontheven. 
- Ee;·ste rechte;· beslist hebbende dat 
deze som cl·ient te wo1·den 1Jeraw1nd naar 
cle prijs vastgestelll do01· lle op de da11 
vnn de ontheljjing vigerencle wet,qeving. 
~ Met reclenen omklede conclu.sies v661· 
cle ;·echte;· ·in hoge;· bet·oep genomen en 
waa·rb'ij de toepasseUjkhei'cl lleze;· wet
gevin,q betw·ist wordt. - A·rrest zich er 
toe bepet:kencl te /JesZ.issen dat de eerste 
;·echter te;·echt u.i'tsp;·aalc heeft geclaan 
zoals hij geclaan heett. - N·iet gemoti
veenl cwrest. - Is niet gemotiveerd het 
arrest dat zich er toe beperkt te beslisc 
sen clat de eerste recliter terecht de som 
verschuldigd aan de eigenaar van koov
waren die nit het bezit er van door <een 
maatregel van de vijand werd ontheven, 
lleeft beraarnd naar de prijs dezer koov
waren volgens de ten tijde .van de OJ;J.t
lleffing vigerende wetgeving, indien de 
tot de betaling dezer som veroordeelde 
partij, voor de rechter in lloger beroep 
cle toepaselijkheid clezer wetgeving be
twistte. 

9 Juli 1953. 784 

HOOIPDSTUK II. 

IN STRAFZAKEN. 

20. - StTafzalcen.- Vo;·cleTing van de 
lmrgerlij lee tJartij niet ingewilligcl. _,. Ge-
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orek a.a,n · antwoord op de conclusies. -
Niet gemotiveerde oeslissing. - Is niet 
gemotiveerd het vonnis dat de vordering 
van de burgerlijke partij afwijst zonder 
de door deze- partij in regelmatige conclu
sies voorgedragen middelen te beant
woorden• (Grondwet, art. 97.) 

22 September 1952. 5 

21. - Strafzalcen. - Arrest van ver
oordeling. - Besluiten van de oelc1aagde. 
- Tegenstrijdig en niet ter zake dienend 
antwoord. - Gebrelc aan oeweegredenen. 
- Is niet wettelijk gemotiveerd het ar
rest van veroordeling dat slechts door te
genstrij\lige en niet ter zake dienende 
beweegredenen de conclusi.es van de be
klaagde beantwoordt. (Grondwet, arti
kel 97.) 

22 September 1952. 8 

22. - St·mtzalcen. - Partij als ourger
lijlc aanspralcelijlc vm·oo1·deeld en weUcer 
ourgerlijlce vordering werd afgewezen. -
Beslissing de regelmatige conclusies dozer 
partij niet oeantwoot·dend. - Georelc aan 
beweegredenen. -Is niet gemotiveerd het 
vonnis houdende veroordeling van de bur
gerlijk aansprakelijke partij en afwij
zing van haar burgerlijke vorderirig zon
der antwoord te verstrekken op de door 
haar zowel tegen de tegen haar ge]_.ichte 
vordering als tot staving van haar eigen 
vordering genomen conclusies. 

22 September 1952. 9 

23. - Stmfzaken. - B·uruerlijlce vot·
dering. - Beslissing van onoevoegdheid 
over de burgerlijlce vorde'ring. - Beslis
sing yeurond op het gebrelc aan oewijs der 
telastleuuingen. - Gebt·elc aan conclusies. 
- TVettelijlc uemotiveeTde oesUssing. -
Bij ontstentenis van conclusies motiveert 
de rechter over de grond wettelijk de 
beslissing waarbij hij zich onbevoegd 
verkl:iart om van de burgerlijke vorde
ring kennis te nemen door de vaststelling 
dat de telastleggingen niet bewezen zijn. 

22 September 1952. ' 10 

24. - Stratzalcen. Teuenstrijdiue 
en dubbelzinniue oeweeuredenen. - Ge
orelc aan motivering. - Schendt het arti
kel 97 van de Grondwet het arrest dat 
zijn beslissing grondt op tegenstrijdige of 
dub belzinnige beweegredenen. 

29 September 1952. 17 

25. - Stratzalcen. - Vermelding der 
toeuepaste wetsbepalingen. - Verwijzin,q 
naar het oeroepen vonnis. - Wettigheid. 
- De reclrter in hoger beroep die een von
'nis van veroordeling bevestigt verwijst 
impliciet naar de door de- eerste rechter 
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tot staving zijner beslissing aangeduide 
wetsbepalingen. 

29 September 1952. 19 

26. - St1·atzalcen. - Vonn·is van ver
oordelinu. - Gebrelc aan vaststellinu van 
het bestaan van al de oastanddelen van 
het misdrijf. - Gebrelc aan motiverinu. 
- Is niet wettelijk_ gemoti veerd het von
nis dat een beklaagde veroordeelt zonder 
het bestaan vast te stellen van al de wet
telijke bestanddelen van het misdrijf 
welk het bewezen verklaart. (Grondwet, 
art. 97.) 

29 September 1952. 22 

27. - StrafzCLlcen. - Burf}er-lijlce vor
!lering. - Geen betwistinu oetreffende het 
!lam· de b1trgerlijlce partij onderuane na
!leel en het oorzalcelij lc veroand tussen de 
1nisdrijven en dit nadeel. - Arrest dat de 
mis!lrijven oewezen en de ourgerlijlce vor
!lering uegrond VC1'7claart. - VCTOOrdeling 
tot schadeloosstelling. - Wettelijlc gemo
tiveer!le oeslissing. - Bij ontstentenis 
van conclusies die het door de burgerlijke 
partij ondergane nadeel alsme((e het oor
zakelijk verband tussen de misdrijven en 
dit nadeel betwisten, motiveert het arrest, 
dat beslist dat de verdachte aan de hem 
ten laste gelegde misdrijven schuldig is 
en dat de burgerlijke vordering gegrond 
is, wettelijk de beslissing waardoor het 
aan de burgerlijke partij schadeloosstel
ling toekent. 

13 October 1952. 55 

28. - Stmfzalcen. - Beslissing die de 
verdachte tot vergoeding van de gehele 
door de ourgerlijlce partij geleden SChade 
veroordeelt. - Ve1·d,achte die hall gecon
clu!leer!l dat !le 01W(ferlijlce partij een 
tout, oorzaalc van de scha!le, had begaan. 
- Geen passend antwoor!l. - Niet gemo
tiveerde oaslissing. - Is niet gemotiveerd, 
de beslissing die een verdachte tot ver
goecling van de gehele schade veroordeelt, 
zonder een passend antwoord te verstrek
ken op de conclusies van de verdachte 
waarbij staande werd gehouden dat de 
burgerlijke partij insgelijks een bepaalde 
fout, oorzaak van de schade, had begaan. 

10 November 1952. 135 

29. - Stratzalcen. - Niet gemotiveer-
, de oeslissing. Onwettelijlcheid. 
Schendt artikel 97 van de Grondwet, het 
vonnis dat, tot staving van zijn beslis
sing, geen enkele beweegreden opgeeft. 

24 November 1952. 162 

30. - Stt·atzalcen. - In concl1tsies 
voorgedragen veTweermi!ldel. - Dat, in
gevolge een vaststelling van de rechter, 
zonder voorwerp wot·dt. - Geen verplich
ting het te beantwoorden. - De rechter 
is er niet toe gehouden een in conclusies 
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voorg·edragen verweermiddel te beant
woorden, wanneer, ingevolge .eeil vaststelc 
ling van het vonnis, dat . middel zonder 
voorwerp wordt. 
·1 December 1952. 183 

31. - _St1·ajznlcen. - Oonolusies van 
de belelaagfle. - Die zioh edoe beperleen 
wm te voe1·en dnt het misddjf niet bewe
zen is en dnt de eerste reohter ~~itsl~~itend 
op een teitelijk element gestm~nd heeft. 
- Arrest dnt vaststelt dat het bewijs van 
het misdrijf ~~it het onderzoek v6(JT het 
hot van bemep ·is geblelcen. - Pnssend 
nntwom·d. - Op de conclusies van de be
klaagde d~e zich ertoe beperken, zonder 
enige toelichting, aan te voeren dat het 
misdrijf niet bewezen is en dat de eerste 
rechter op een enkel feitelijk element, de 
verklaring van een medebeklaagde, heeft 
gesteund, antwoord het arrest op pas
sende wijze door vast te stellen dat het 
bewijs van het misdrijf uit het ter te
rechtzitting van het hof van beroep ge
dane onderzoek is gebleken. 

1 December 1952. 189 

. 32. - Stmtzalcen. - Op ·ino·identele 
wijze in oonolusies ~~itgebraohte' overwe
gingen Wfubruit geen j~tridisoh gevolg 
wordt nfgeleid. - Geen verpliohting voor 
de reohter ze te beantwoorden. - De 
r.echter is ertoe niet gehouden antwoord 
te verstrekken op in conclusies op inci
dentele wijze uitgebrachte overwegirigen 
waaruit geen juridisch ge:Yolg wordt. afge
leid. 

8 December 1952. 200 

33 . . - Stmtznlcen. - ReoMe1· in hager 
beroep die de beslissing vnn de eerste 
;r.eohter hervormt door deze onbevoegd te 
verlelaren; -,--_ Doo1· geen enkele reden geo 
staafde verlclnring. - Sohending van nr
tUcel 97 vnn de Grondwet. - Schendt ar
tikel 97 van de Grondwet, de rechter in 
):wger beroep die het vonnis van de eerste 
rechter hervormt door deze onbevoegd te 
verklaren zonder dam·toe enige reden op 
te geven. 

8 December 1952. 202 

34. - Strafzaleen. Oonol~tsies. -
Vonn'is dat enlcel naar de motieven van 
een in een andere zaalc gewezen vonnis 
verwijst. - Niet gemotivee1·d vonnis. -
Is niet gemotiveerd, het vonnis dat, als 
antwoord op regelmatig genomen conclu
sies, zich ertoe beperkt naar de motieven 
van een in een andere zaak gewezen von
nis te verwijzen. 

8 December 1952. 203 

. 35. ~ St1catzalcen. - verjaring van 
de publieke vorder·ing.- Geen oonol.usies~ 
- Geen verpliohting de stuitingsdaden te 

ve·rmelden. -"C- Bij- gebrek aan conclusies 
diEmaangaande, is de rechter . over de 
grond niet ertoe gehouden in de beslissing 
van veroordeling de akten van de proae
dure te bepalen die de verjaring van: de 
publieke vordering hebben gestuit, wan
neer uit die akten blijkt dat de yerjaring 
niet verworven was. 

22 December 1952. 243 

36. - St1·afzalcen. - Deelneming aan 
het wanbedrijf.- Dagvaarding die, in de 
termon van artikel 66 van het St1·atwet
boelc, de versohillende wijze'li van de val• 
gens die wetsbepaling stmtbare deelne
ming bedoelt. - Geen oonol~tsies daarom
trent. - Arrest van ve1~0o1·deling dat de 
aangenomen wijze van deelneming niet 
beptwlt. - Wettelijlc gemotiveerde ve1·
oordeling. - Wanneer de dagvaarding de 
deelneming van de verdachte aan een mis
drijf volgens de verschillende door arti
kel 66 van het Strafwetboek bepaalcle 
.,vijzen en in de bewoordingen van die 
wetsbepaling omschrijft, is, bij gebl'ek 
aan conclusies dienaangaande, de rechter, 
die cle telastlegging vaststaande ver
klaart, ertoe niet gehouclen nader' te. be
palen op welke van de wijzen van deelne
ming hij zijn overtuiging steunt. 

22 December 1952. 244 

37. - Stratzalcen. - An·est van de 
Ieamer van inbesoh~tldigingstelling. - Ver. 
kla?·end dat het hager beroep tegen een 
bevel van de 1·aadlcamer te laat werd inge
stelrl. - Ovennaoht do01' fle eiser in ho
ge?· beroep ingeroepen. - Verweermiddel 
niet beantwoo1·d. - Arrest niet gemoti
veerd. - Schenclt het artikel 97 van .de 
Grondwet, het arrest van de kamer ·van 
inbeschuldigingstelling dat, vaststellend 
dat het hoger beroep tegen een bevel van 
de raadkamer na verst~·ijking van de wet
telijke termijn vyerd ingesteld, clit hoger 
beroep te laat ingestelcl v:erklaart, zonder 
antwoord te verstrekken op het door de 
eiser in hoger beroep regelmatig voorge
dragen micldel waarbij hij beweerde cloor 
overmacht verhinderd te zijn gewees:t bin
nen de wettelijke termijn hoger beroep in 
te stellen. 

5 Januari 1953. 255 

38. - Stratzalcen. - B·wrgerlijlce vor
dering. - Verlceersongeval .. - Aanrij
ding. - Ve1·deling van de vemntwoorde
lijheid t~tssen de belclaagde en de b~brger
lijlce partij. - lJ.Iotivering. - Is wettec 
lijk gemotiveerd de beslissing die de ver
antwoordelijkheid wegens een verkeers
ongeval tussen de. beklaagde en de bur
gerlijke partij , verdeelt op grond van de 
''aststelling van het bestaan van samenc 
gaande fouten der partijen, van het ver
band van oorzaak tot gevolg tussen deze 
fouten alsook van de verdeling der aan-
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sprlfkelijkheid · wat de berokkende schade 
betreft. 

19 Januari 1953. 315 

39. - Strafzalcen. - BurgerUjlce vor
dering. 7 Oonalusies van de belclaagde en 
van de burgerUjlc verantwoordelijlce par
tij waarbij het bestaan van ellc stoffelijlc 
nadeel betwist wordt. - Arrest· vergoe
ding voor dergelijlce sahade toelcennend, 
zonder op deze aonalusies een gepast ant
woord te verstrelCken. - Beslissing niet 
ioettelijlc gemotiveerd. - Is niet wettelijk 
gemotiveerd het arrest dat vergoeding 
toekent wegens stoffelijke schade ·zonder 
een gepast antwoord te verstrekken op de 
conclusies waarbij de beklaagde en de 
burgerlijk aansprakelijke partij het be
staan van om het even welke stoffelijke 
schade betwisten. 

19 Januari 1953. 316 

40. - Strafzaken. - Vonnis van ver
oordeling. - Grand van reahtvaardiging 
door de verdaahte ingeroepen. - Verweer 
dat niet door het vonnis in aanmedcing 
genomen werd. - Sahending van arti
Tcel 97 van de Gt·ondwet. - Schendt het 
artikel 97 . van de Grondwet, het vonnis 
dat de beklaagde wegens inbreuk op de 
Wegcode veroordeelt zonder de besluiten 
te beantwoorden waarbij de verdachte 
aanvoerde zich, ten gevolge van ongeoor
loofde manmuvres uitgevoerd door een 
andere weggebruiker, tegenover een on
voorzienbare hindernis te hebben bevon
den. 

26 Januari 1953, 348 

· 41. - Stt·afzalcen. - Vonnis van ver
oordeling wegens inbreuk op at·tilcel 54-
van de W egaode. - Verweer in. aonolusies 
voorgesteld. - Door het vonnis niet be
antwoord. - Sahending van artilcel 97 van 
.de Grondwet. - Schendt het artikel 97 
van de Grondwet het vonnis dat de be
klaagde wegens inbreilk op artikel 54 van 
de Wegcode veroordeelt, zonder antwoord 
te verstrekken op de conclusies waarbij 
beklaagde staande hield dat hij, wegens 
de gesteldheid der . plaats, genoodzaakt 
was geweest het kruis.t'nmt in zekere mate 
in te rijden en dat hij deze rijbeweging 
met al de vereiste voorzichtigheid had u~t-
gevoerd. · 

16 Februari 1953. 406 

42. - Strafzalcen. Verpliahting 
v.oor de reahter zijne beslissing te motive
·ren. - Geen verpliahting de redenen zij
ner beweegredenen aan te geven. - In
dien de rechter verplicht is. zijne b~slis
sing te motiveren, is )lij nochtans niet ge~ 
houden . de red en en zijner beweegredenen 
aan.· te geven. (Grondwet, art. 97.) 

2 Maart 1953. 445 

· 43. - Stratzaken. - Arrest van vet·
oordeling. -'-- Bestaan van een der be
standdelen de·r misdrijven niet vastge
steld. - Gebrelc aan motivering. - Ret 
arrest dat een Mklaagde veroordeelt.zon
der het bestaan vast te stellen van al de 
bestanddelen van de misdrijven welke het 
bewezen verklaart, is niet wettelijk gemo
tiveerd. 

2 Maart 1953. 451 

44. - Stratzalcen. - Vonnis van ver
oordeling. - Oonalusies een emaeptie op
werpend. - Onontvankelijlcheid van de 
publieke vorclering. - Niet beantwoorde 
aonalu.sie. - Sahending van artikel 91 van 
de . Grondwet. - Schendt a~tikel 97 vail 
de Grondwet het vonnis dat de beklaagde 
veroordeelt zonder de conclusies te be
antwoorden waarbij deze een exceptie 
van onontvankelijkheid van de publieke 
vordering opwerpt. 

9 Maart 1953. 465 

45. - Stratza7cen. -Hot van beroep. 
- V aststelling (lat de voorzitter van een 
Teamer deze is die door de lijst tot rege
ling van de dienstorde aangewezen wordt. 
- V aststelling in het arrest niet vereist. 
- Ret door een kamer van een hof van 
beroep gewezen arrest moet niet vast
stellen dat een magistraat die als voor
zitter heeft gez~teld, wel deze is die ·vol
gens de lijst tot regeling van de dienst7 
orde voorzien bij artikel 193 van de wet 
van 18 Juni 1869, aangewezen werd om als 
voorzitter van deze lmmer op te treden. 

9 Maart 1953. 469 

46. - Stratzaken. - ver7ceet·. - Ar
rest beslissend dat de plaats waar een 
ongeval ziah heett voorgedaan een open
baar plein is. - Dubbelzinnige beweegre
denen. - Gebrek aan beweegredenen. -
Schendt artikel 97 van de Grondwet het 
arrest dat zijne beslissing- dat de. plaats 
waar een verkeersongeval zich heeft 
voorgedaan een openbaar plein is, op dub
belzinnige beweegredenen grondt. 

16 Maart 1953. 477 

47. - Stratzalcen. - Verpliahting de 
middelen te beantwoorden. - Geen ver
pliahting . antwoord op de argumenten te 
vm·st1·e7c7cen. - De verplichting de von
nissen en arresten te motiveren en de rec 
gelmatig voorgestelde verweermiddelen te 
beantwoorden sluit de verplichting niet in 
op elkeen der tot staving dezer middelen 
aangevoerde argumenten antwoord·te ver
verstrekken. 

13 April 1953. 544 

· 48. - Strafzalcen. Oonalusies~ -
Besahouwingen die geen eis, noah ver
weer noah eaweptie uitmalcen. --'- Geen 
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tJerpUohting voor cle 1·eohte-r ze te beant
woorden. - De rechter is niet gehouden 
in conclusies geuite. beschouwingen te be
antwoorden, die noch een eis noch een 
verweer noch een exceptie uitmaken. 

4 Mei 1953. 602 

49. - Stntfznlcen. - Bnrge'l'lijlce vm·
clering. - Tegenstrijrlige reclenen. - Ge
brelc nnn redenen. - Is niet wettelijk ge
motiveerd het arrest dat zijn beslissing 
op tegenstrijdige redenen grondt. (Grond
wet, art. 97.) 

11 Mei 1953. 620 

.50. - Stmfzalcen. - Belclnagde die in 
oonolltsies een grand vnn reohtvanrdiging 
im·oept. - Vonnis vnn veroordeling. -
Vonnis dnt onzelcer lnnt of het de grand 
vnn reohtvanrdiging als in feite niet be
wezen ofwel zonder ttitwerlcing in reohte 
heeft besohonwd. - Beslis'sing niet gemo
tiveerd. - Wanneer de beklaagde in re
gelmatige genomen conclusies een grond 
van rechtvaardiging aangevoerd heeft, is 
tiubbelzinnig, en bijgevolg niet gemoti
veerd, het vonnis van veroordeling dat 
onzeker laat of de rechter beschouwd 
heeft dat ·de ingei:oepen feiten onjuist 
waren ofwel heeft willen beslissen dat, al 
wanm zij bewezen, zij geen grond van 
I'echtvaardiging konden uitmaken. 
· 18 Mei 1953. 634 

151. - St1·nfzaken. - A·rrest vnn vet·
oordeling. - Gebrelc ann antwoot·d op een 
ctangevoerde grand van reohtvnnrdiging. 
;- Niet gemotiveerd nrrest. - Is niet ge
inotiveerd het arrest van veroordeling dat 
de conclusies niet beantwoordt waarin 
de' beklaagde een grond van rechtvaardi
ging inroept. (Grondwet, art. 97.) 

18 Mei 1953. 642 

52. -:- StrafzMcen. - Oonol'lts·ies vnn 
d.e belclnagde die zioh e·r toe beperlcen 
'nnn te voeren dnt zijn onsohuld nit ge
tnigenissen blijlct. - Vonnis beslissend 
dat de sohuld vnn belclnagde bewezen is. 
- Gemotiveerde beslissing. - Wanneer 
de beklaagde, in zijn conclusies, zich er 
toe beperkt, zonder nadere aanduiding, 
aarr te voeren dat zijn onschuld uit de 
verklaringen van twee getuigen blijkt, is 
de beslissing die vaststelt dat de schuld 
van beklaagde bewezen is naar de zin van 
artikel 97 van de Grondwet gemotiveerd. 

15 Juni 1953. 704 

53. - Strnjznlcen. - Oonoltts·ies vnn 
de belclnagde annvoe·rende dat sttbjeotieve 
vaststellingen vnn de ngenten die het pro
oes-verbanl opmnlcen geen wettelij lc be
wijs ttitmnlcen. - Vonnis zioh er toe be
pi31·7cend te ve1·1cln1·en dat de betiohting be
mezen ·is. - Niet gemoUveerd vonnis. -
:wanneer cle beklaagde, in regelmatige 

conclusies, beweert dat Sjlbjectieve vast
stellingen van de agenten die het proces" 
verbaal hebben opgesteld geen wettelijk 
bewijs uitmaken en dat er geen enkel 
objectief element tot bewijs van zijn 
schuld voorhanden is, is niet gemotiveerd 
het vonnis van veroordeling, dat zich er 
toe beperkt te verklaren dat de betichting 
bewezen is. 

15 Juni 1953. 704 

'54. - St1·afznken. - Btwgerlijlce vor
dering. - lVetsbepnling doo1· de bnrger
lijlce pnrti.i ingeroepen. - AtTest dat on
zelcer lnnt of een de1· door deze wetsbepa
ling voo1·ziene vooPwaa1·den in feite ont
breekt, ofwel of de wetsbepaling de 
d?·aagwij(lte niet heeft mellce de burger
li.ilce pnrtij hnn1· toelcent . .:___ Dubbelzin
ni.gheicl geUjlcstnnnde met een gebrelc nnn 
mof'ieven. - Is door dubbelzinnigheicl 
aangetast, het arrest dat weigert een in 
haar conclusies door de burgerlijke partij 
ingeroepen wetsbepaling toe te passen, 
wanneer het onzeker laat of de rechter 
zijn beslissing grondt op het ontbreken 
van een door die wetsbepaling voorziene 
voorwaarden, ofwel op de onj~1istheid in 
rechte van de interpretatie wellre de bur
gerlijke partij van die wetsbepaling 
geeft. 

6 Juli 1953. 769 

:55. - Stmfznlcen. - Arrest dnt vast
stelt flat een ve1·Jcoop niet stmfbanr is 
clooh dat een ter gelegenheicl van de ver
lcoop geplee,qde valsheicl een misdrijf uit
mnnlct. - Geen tegenstrijdigheid. - Zijn 
niet tegenstrijdig de vaststellingen dat 
een verkoop niet strafbaar is, en dat een 
ter gelegenheid van de verkoop gepleegde 
valsheid een misdrijf uitmaakt. 

6 Juli 1953. 775 

56. - St?·nfznlcen. - Arrest vnn vrij
sprnnlc. - Gebrelc ann antwoord op de 
oonolusies van de ve1·volgende partij. -
Arrest 1iiet gemotiveerd. - Is niet gemo
tiveerd het arrest dat om de vrijspraak 
uit hoofde van inbreuk op de wetten be
treffende de douanen en accijnzen ten 
laste van een beklaagde te rechtvaardi
gen, zich er toe beperkt de lletichting niet 
bewezen te verklaren, zoncler antwoord te 
verstrekken op de conclusies van de ver
volgende partij waarbij de schending van 
het aan de processen-verbaal verschulcligd 
geloof wordt ingeroepen. (Grondwet, ar
tikel 97.) 

13 Juli 1953. 803 

57. - Strnfznlcen. -"Arrest vnn ver
oorcleUng. - Gebrelc ann antwoord op de 
oonolusies vnn de belclaagcle. - An·est 
niet !)e-motiveerd. - Wanneer de ver
dachte bij regelmatige conclusies gevor
dercl heeft clat een proces-verbaal nit de 
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deb'atten worde g-eweerd, is het vonnis 
van' veroordeling niet gemotiveerd indien 
het. verzuimt antwoord op deze vordering 
te verstrekken wijl het bewust proces
verbaal niet bu~ten beschouwing laat. 
(G~orl.dwet, art. 97.) 

13 J uli 1953. 804 

58. - Bt1·atzalcen. - Beslissing van 
·veroonleling de feiten bewezen verklarend 
zoals zij in de bewoordingen van de wet 
orrischreven werden. - Ontstentenis van 
conclusies. - Beslissing wettelijlc gemoti
veerd. - Is wettelijk gemotiveerd de be
sl!ssing van veroordeling dte, bij ontsten
tenis van door de betichte genomen con
clusies, de feiten bewezen verklaart zo
als zij in de bewoordingen van de wet 
omschreven werden. 

7 September 1953. 820 

HOOFDSTUK III. 

IN ZAKEN VAN BELASTINGEN. 

59. - Zalcen va1t di1·ecte belastingen. 
--:-. A.1·rest een be1·oep verwerpencl" op g1"0nd 
·van·· de niet-toepasselijlcheid ener wets
bepaling in de zaak. ~ Andere wetsbepa~ 
ling, tot stavirig zijner 1·eclamatie door 
eiser ·in conclusies ingeroepen. - Niet 
wettelijlc _qemotiveerd ar1·est. - Is niet 
wettelijk gemotiveerd het arrest waarbij 
ene redamatie wordt afgewezen op grond 
van de niet-toepasselijkheicl ener wetsbe
paling in de zaak, wanneer cle belasting
plichtige tot staving van de ingecliencle 
reclamatie in zijne conclusies een andere 
wetsbepaling ingeroepen heeft. 

27 J anuari 1953. 361 

60. - Zalcen van di1·ecte belastingen. 
--:- M otivedng.sverplichting. - V Mmver
plichting. - De verplichting cle vonnissen 
en iirresten te motiveren is een vormver
plichting. De omstandigheicl dat een mo
tief verkeerd is kan geen aanleiding ge
ven tot verbreking wegens schencling van 
artikel 97 van de Grondwet. 

27. Januari 1953. 362 

61. ·_ Zalcen van 1'echtst1·eelcse belas
tingen. ----, Anest dat het zalcencijfe1· van 
de 1wlastingplichtige beoog.t, zoals het uit 
z·ijn boelchouding voorvloeit, en e1· elde1·s 
op wij"st dat gezegde boelcho7tding qUe 
bewijS1C1'UCht mist. - St1'ijdige redenen. 
- Arrest niet wettelijlc gemotivee1·d. -
Is niet wettelijk gemotiveercl, omdat het 
op strijclige redenen steunt, hetgeen met 
een gebrek aan motivering gelijkstaat, 
het· arrest clat het zakencijfer van cle be
lastingplichtige beoogt zoals het uit zijn 
bo(:):khouding voortvloeit, en er elders op 

wijst dat gezegcle boekhouding alle be-, 
wijskracht mist. 

16 Juni 1953. 712 

HOOFDSTUK IV, 

IN M.lLITIEZAKEN. 

62. - Milit'ie. - Hoge1· be'I'Dep door de 
clienstplichtige tegen een beSliss·ing van 
cle militieraad. - Bevestig:ing van die be
slissing doo1' de hogo militiemacl. --'- Geen 
nn twoonl op het i:1t cle alcte va.n beroep 
voorgesteld miclfleL - Niet gemotivee1·de 
beslissing. - Is niet gemotiveercl, cle be
slissing van de hoge militieraad die, ov 
het hoger beroep van cle dienstplichtige, 
cle beslissing, van de militieraacl beves
tigt zonder een in de akte van· beroep 
voorgestelcl miclclel te · beantwoorden. 
(Gronclwet, art. 97.; wet van 1:) Ji.mi 1951, 
art. 38, par. 4.) · 

13 October 1952. 59 

63. - BesUssing van cle hoge m;ilitie
raad. ~ Verwe1·ping van een annvraag 
om V1'ijlnting van milita·i1·e dier1st. - Ge
steund hierop clat lhet inkomen van de 
moede1'-weduwe het wettelijlc mamimnm 
ove1·t1·ett. - Geen· antwoo1·d op de in de· 
ctlcte van beroep aangevoerde middelen.· 
- Niet gemotiveenie beslissing. - Is ·niet 
gemotiveercl, de beslissing vim de hog-e 
militieraacl die een aanvraag om vrijla
ting van militaire clienst verwerpt om de 
enkele reclen dat het inkomen van de 
moeder-wecluwe het wettelijk maximum 
overtreft, zoncler antwoorcl te verstrekken 
op het in cle akte van beroep aangevoerd 
micldel volgens hetwe1k de aangifte van, 
cle inkomsten, waarvan de raacl kennis 
had gekregen, naderhancl .verbeterd- werd .. 

27 October 1952. 98 

64. - Militie • . -'-' Hoge1· bemep tdom:. 
cle dienstpli'chtige fJegen een beslissinil 
van de militiemad. .;_ Bevestiging van 
clie beslissing d001' de hog,e miUtie1·aad. ~ 
Geen antivoord op de in fle .a/cte ·van· be
mep aangevoe1·de middelen. - Niet ge'lno
tivem"de beslissing. ~ Is niet" getnoti
veercl, de beslissing van cle hoge niilitie
raad die, op het hoger beroep- van de 

· tlienstplichtige uitspraak doencle, · 'de be
slissing van de militieraacl hevestigt zon

: cler op cle in de .11kte van · bei'oep aange
. voerde ~ midclelen ant'woorcl te verstrek
ken .. (Gr.ondwet, art. 97; wet .van 15 Juni 

! 1935, art. 38, par. 4.) 
24 November, 19[)2. . 163 

· 65. -. MiUtie. · .c- Dienstplichtiye die 
stnande houdt dat hij de lcostwinner van 

,- zijn ouclei·s is. - Actnspraalc g,esteuna op· 
de · bewe·ring dctt zijn braede1· ove1· ~ ueen;, 
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belO!ngrijke · in.Jcornsten beschilct en zijn 
ouders niet kan bijstaan. .~ Beslissing 
d·i,e· vaststelt dat de broede1· van de d·ienst
plicht'ige over belangrijke inkornsten be
sohilct .en zijn oude1·s kan bijstaan. ~ 
Passend antwoord. ~ Verstrekt een pas
send antwoord op de aanvoering van een 
dienstplich,tige dat zijn broeder niet over 
belangrijke inkomsten beschikt en in de 
behoeften van zijn ouders niet kan voor
zien, de beslissing van de hoge militie
raad die vaststelt dat de broeder van de 
dienstplichtige over belangrijke inkom
sten beschikt en dat hij zijn ouders kan 
bijstaan. 

10 November 1952. 188 

66. ~ Mllitie. ~ Dienstplichtig,e die 
zich e1·toe bepe1·lct in zijn ·alcte van bemetJ 
staande te ho7tden dat zijn b1·oeders en 
z7tsters hun 1noeder-weduwe niet gelde
lijlc lcunnen bijstaan. ~ Beslissin,q vwn de 
hoge rnilitim·aad die vaststeit · dat het aan
voerde bed1"ijfsinlcornen van fle di'enst
plichtige niet onrnisbaar is voor het on
derhowl van de rnoede·l'-weduwe. - Pas
send a1itwoord. - Beantwoordt op pas
sende wijze de door de dienstplichtige in 
zijn akte van beroep tegen een beslissing 
van de militieraad ingeroepen feitelijke 
bewering, naar luid· waarvan zijn broe
ders en .. zusters hun moec1er-weduwe niet 
geldelijk kunnen bijstaan, de beslissing 
van de hoge militieraad die vaststelt dat 
bet aangevoerde bedrijfsinkomen van de 
dienstplichtige niet onmisbaar is voor bet 
onderhoud van zijn moeder-weduwe. 

1 December 1952. 190 

67. ~ 1J![ilitie. ~ Overleggen. door de 
dienstplichtige, v·661· de hoge rnilitie1·aad, 
van een doo1· een. nota1·is ajgeleve1·d at
test . ....:. Dienstpliohtige die 7tit het aJtest 
g~n ju1·idisch gevolg heett .afgeleid. -
Hoge rnilitieraad niet e1·toe gehouden het 
attest te beantwo6f·den. ~ De hoge mili
tieraad is er niet toe gehouden de reden 
te doen kennen waarom hij een door een 
notaris aan de dieustplichtige afgeleverd 
en door deze overgelegd attest niet in 
acht neemt, wanneer uit geen enkel stuk 
blijkt dat de dienstplichtige uit het attest 
enig juridiscl1 gevolg heeft afgeleid. 

1 December 1952. 190 

68. - 1J![i'litie, - Hoge rnilitiemad. -
Dienstpliohtige die in zijn alcte van be-
1·oep · doet gelden dat de rnilitiemad op de 
inkomsten V·an een voorafgaand jaar ge
flteund heeft. - Beslissing in hoger be
roep d·ie het niet rnogelij lc rnaakt te on
dersoheiden welk jaa1· ·in aanmerlcing 
wenl genornen. - .Niet gemotiveerde be
slissing. - Is niet gemotiveerd, de be
slissing van de hoge militietaad die een 
uav.~;.aag om vrijlating van dienstplicht 

afwijst om reden dat de inkomsten vall! 
de moeder van de· dienstplichtige het wet
telijk maximum overschrijden, waimeer 

· in zijn aide van beroep de die'n,stplichtige 
heeft doen gelden clat het in- aanmerking: 
te nemen jaar een ander jaar was dan 
datgene waarop de beslissing van de mi
litieraad steunt. 

8 December 1952. 208 

6.9. ~ Militie. - Beslissing .van de 
l!e·rlcewrings1·aad. - Wijze van rnoti1Je
rinrJ. - Zo de herkeuringsraad een aan
vraag van de dienstplichtige niet onont
vankelijk mag verklaren zonder de door 
deze tot de , ontvankelijkheid van ,de aan
vraag voorgestelc1e middelen te beant
woorden, moet die raad ten einde de aan
vraag die hij heeft ontvangen ongegrond' 
te verlaren, niet een andere reden opge
ven dan de uitslag van het onderzoek van 
de dienstplichtige door de geneesheren 
van de raad en, bij vorkomend geval, het 
deskunc1ig verslag opgemaakt ingevolge 
een inobservatiestelling. (Wet van 15 Juni 
1951, art. 44, 45 en 46.) 

8 December 1952. 209> 

70. - 1J![ilitie: - Bes/.issing vi,tststd
lend df~t een beclrijf een gezinsonderne
ming is. ~ Vaststelling dat de rnoe.deT 
van rle .milioien in staat is om bedoelde 
onderneming te besturen. - Geen tegen
strijdigheid. - Bevat geen tegenstrijdig-
heid de ]}eslissing waarbij de hoge militie
raad vaststelt enerzijds dat een bedrijf 
een gezinsonderneming is en anderzijds. 
dat de moeder van de milicien in staat 
is om alleen bedoelde onderneming te be
sturen. (Wet van 15 Juni 1951, art. 10,. 
par. 2, 1° en 8°.) 

5 Januari 1958. 274 

71. - Militie. - Hoget· be'l'oe11 van de 
milioien tegen ene beslissing van de mili
tieraad. - Bevest·i_qing van fle beslissing 
fl001' fle hoge militieraad. - Gebrek aan, 
antwoo1·d op het i•n de alcte van hoget· 
beroep voorgesteld rniddel. - Niet gerno-· 
tiJvem•de beslissing. - Is niet gemoti
veerd de beslissing van de hoge militie
raad die op het door de milicien inge
steld hager beroep de beslissing van de 
militieraad bevestigt zonder op het in de 
akte van hager beroep aangevoerd· tniddel 
antwootd te ·verstrekken. (Grondwet, ar
tikel 97; wet van 15 Juni 1951, art. 88, 
par. 4.) · · 

12 Januari 1953. 291 

72. - Militiezalcen. - Ve1·zoelc om 
vrijstelling, wegens zedelijloe gmnd. -
Verwerping van de bewering van de rnili
oien. - Redenen wellr;e onzeker laten of 
fleze bewerin.g teitelijlce g1:ondslag mist 
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<Of in rechte taalt. - Niet wettelijiG ge~ 
motiveet·de beslissing. - Is niet wettelijk 
gemotiveerd de beslissing van de hoge mi
litieraad welke, bij het verwerpen van 
€en bewering van een milicien tot staving 
van een verzoek om vrijstelling wegens 
ll;edelijke grond, onzeker laat of de hoge 
militieraad deze bewering als feitelijke 
grondslag missend heeft beschouwd of 
beslist heeft dat zij in rechte faalde. 
(Grondwet, art. 97; wet van 15 Juni 1951, 
:art. 38, par. 4.) 

19 Januari 1953. 314 

· 73. - Militie. - Beslissing van cle 
militiemad waarbij een .aanvraag om ttit
stel onontva.nlcelijlv verlvlacwd wordt. -
Beslissing gegronrl op de t·eden dat de 
ctanvraag zo.ndet· bijzondet·e volmacht 
doot• de varlet· va . .n cle · milicien ingesteld 
uJerd. - Bevestig,ing van cle aanm·-aag 
floor de miliaien in de alcte van beroep. 
- Hoge mil'itiemad die bevestiging on
rloeUrettencl verlcla1·end. - Gepast ant
tvoord. - Wanneer de milicien hoger 
qeroep heeft ingestelcl tegen ene beslisc 
sing van de militieraacl die een aanvraag 
om uitstel zonder bijzondere volmacht 
door de ·vader van de milicien ingediend 
onontvunkelijk verklaard heeft, wordt op 
de bewering van de milicien dat hij in 
zijn akte van beroep de door zijn vader 
ingediende aanvraag heeft bevestigd een 
gepast · antwoord verstrekt door de beslis
sing · van de hoge militieraad waarbi.i 
deze' bevestiging ondoeltreffend verklaard 
wordt. 

· 26 Januari 1953. 358 

74~ -"- Militie. - Hoget· beroep van de 
<lienstptichti[/e gestewtd op de ·bewe·ring 
clat hij Tcostwinnaat· van zijn vader is. -
Beslissing van de hoge militieraarl va'st
BteUend dat de berlt'ijfsinlwmsten van be
roepiw niet onmisbaat· zij-li vom· het on
<le1'houd van- zijtv vader. - Gemotiveerde 
beslissing. - Is gemotiveerd de beslis
sing vim de hoge militieraad clie, ant
woordend op de bewering dat beroeper de 
kostwinnaar van .zijn vader was,· vast
.stelt dat de bedrijfsinkomsten van be
roerier voor het onderhoud van zijn va
der niet onmisbaar zijn. (Wet van 15 Juni 
1951; art. 38, par. 4.) · 

13 April 1953. 537 

75~ - Militie. - Hoget• bm·oep van de 
dien,stplicht'ige tegen een beslissing vcm 
cle · riiilitiemad die het om een leet'belang 
aangevraagde ttitstel- weigert. -·Hoger 
bemep hie·rop g,esteund dat de dienstplich
tige de onontbeet·Ujke steun is van het 
gezin. -· Bevestiging van de ·beslissing' 
door de hoge militieraad. - If~' cle alvte 
van 'beToep bevatte eis niet beantwoonl. 
- Bel!lissing niet g'emotivem·d. - Wan
ni'er. een dienstplichtige, 'die hoger. be-

1'oep heeft ingestelcl tegen een beslissing 
van de militieraad, clie het om een leer
belang aangevraagd. uitstel geweigerd 
heeft, verklaard heeft zijn hoger beroep 
op zijn toestand van onontbeerlijke kost' 
winner van zijn · moeder-weduwe · te steu
nen, is niet gemotiveerd .de beslissing van 
de hoge militieraacl die, zonder deze in 
de akte van beroep bevatte aanvraag · te' 
beantwoorden, de beslissing waartegen 
beroep bevestigt om reden dat de _dienst
plichtige sleclits van een leerbelang l'aat 
blijken. (Wet van 15 Juni 1951, art. 'mi, 
par. 4; Grondwet,_ art: 97.) 

4 Mei 1953. 601 

76. - MiliUe ,___ Bewering van de 
clienstplichtige cla.t ziht moede1·, wegens 
ha.ar zielvte, met een 01;e1·Zeflen. persoon 
·riwet g,elijlvgesteld wotYlen. - Beslissing 
1:Vaantit voot·tvloeit flat de zielcte niet zo 
zwaat· is flat fle moerle1· Ms vet'lot·en voo1' 
rle tamilie moet beschouwfl wm·den. -
Gemotiveerde beslissing. - Beantwoordt 
op passende wijze de bewering van de 
clienstplichtige clat zi.in moeder, wegens 
ziekte, voor de toepassing van de wet op 
de militie met een overleden persoon moet 
gelijkgesteld worden, de beslissing van 
de hoge militieraad, nit de redenen waar
van voortvloeit dat de beweerde ziekte 
niet zo zwaar is dat de moeder als ver
loren voor de familie moet beschouwd 
worden. (Wet van 15 Juni 195i, art. 11, 
par. 1, en 17, par. 2.) 

18 Mei 1953. 644 

~EGELING VAN RECHTSGEc 
BlED. 

·1. - Strafzalcen. - Beschilclcing van 
onbevoe,qdheid van de 1'aadlcamet·. - Ge
gt·ond hieTop flat op het ·ogenblilc van de 
feiten de verdachte militair in actieve 
dienst was. ~- Vonnis van onbevoegdheirl 
van de krijgsraad: - Gegrond hierop flat 
de vet'flachte op liet ogenblilc 'Van de fei
ten militait· met onbepaalfl vedof was. -
In kracht van gewijsde gegane beslissin-' 
11en. --; R.e(Jeling ·van rechtsgebied. - E1' 
is. aa1lleiding. tot regeling van reehtsge
bied wanneer,. nadat de 1'aadkamer · dooi· 
een in kracht van gewijsde gegane be-
scb,ikking zich onbev.oegd heeft verklaard 
om reden dat de verdachte op het ogen
blik van de feiten militair in actieve: 
dienst was, de krijgsraad op · zijn beurt, 

< door een in kracht . van gewijsde gegaan 
· vonnis, ·zich onbevoegd verklaart om re
clen dat de verdachte op het ogenblik van 
de feiten .met onbepaald verlof was. 

'2:1 October 1952, . 91 

2. -,-· Regelmatige beschilcking tot con-· 
traventionaliset'ing 'ten acm.o/ien- van ... een1 
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ve·rdachte. - Politierechtbank v66·r wellce 
bovendien ten laste van dezelfde ver
dachte en van een

1 
tweede vet'llachte dag

vaa?·digen door het openbaar ministe·rie 
aanhangig zijn gemaakt. - Dagvaat"ding 
aan df3 tweede verdachte ttit hoofde van 
een feit dat tot de bevoegdheid van de 
correctionele 1·echtbanlc behoo·rt. - Von
nis van onbevoegdheid van de con·ectio
nele rechtbanlc, in hoger beroep ttitspraale 
doende, en gegrond op de ver7cno6htheid 
van de drie misd1·ijven. - Ve1·nietiging 
van het vonnis voo1· zover het zich onbe
voegd heett verlclaard om lcennis te ne
men van de ten laste van de eerste ver
dachte gelegde teUen. - Verwijzing, bin
nen die perlcen, naat· een andeTe con·ec
tionele rechtbanlc uitspraalc doende in ho
_qer beroep. - Wanneer, na een regelma
tige beschikking tot contraventionalise
ring van de raadkamer, en na een dag
vaarding door de ambtenaar van het open
baar ministerie ten Iaste vail dezelfde 
verdachte wegens een ander misdrijf be
horende tot de bevoegdheid van de poli
tierechtbank en een dagvaarding door de
zelfde ambtenaar ten lmite van een twee- , 
de verdachte wegens een misdrijf beho
rende tot de bevoegdheid van de correc
tionele rechtbank, die rechtbank, op het 
hoger beroep tegen het vonnis van de 
politierechtbank uitspraak doende, zich 
voor het geheel onbevoegd verklaart om 
reden van de verknochtheicl tussen de 
drie misdrijven, vernietigt het hof, op het 
verzoek tot regeling van rechtsgebied, het 
vonnis van de correctionele rechtbank 
voor zover deze zich onbevoegd heeft ver
klaard om van de ten laste van de eerste 
verdachte gelegde misdrijven kennis te 
nemen, en verwijst het, binnen die per
ken de zaak naar een andere correctio
nele rechtbank, in hoger beroep uitspraak 
doende. 

3 November 1952. 116 

3. - Stt·afzalcen. - Beschilclcing van 
de raadlcamer waarbij een wanbedTijf 
wordt gecontraventionaliseerd. - Vonnis 
van onbevoegdheid gestennd op het be
staan van een omstandigheid die dagte
lcent van na de beschilcking tot verwij
zing en wegens wellee het feit met een 
zwaardere straf strafbaar is. - Vernie
tiging van de beschilclc·ing. - Verwijzing 
van de zaalc naar dezelfde raadlcameT, 
andm·s samengesteld. '- Wanneer, nadat 
de raadkamer, bij aanneming van ver
zachtende omstandigheden, de dader van 
een wanbedrijf naar de politierechtbank 
heeft verwezen, een vonnis van onbe
voegdheid wordt gewezen om reden dat, 
na de beschikking tot verwijzing, een om
standigheid aan het licht is gekomen we
gens welke het feit met een zwaardere 
correctionele straf gestraft wordt, gaat 
het hof na, op het verzoek tot regeling 

van rechtsgebied, of -de vaststelling- vam 
de rechter over de grond juist schijnt; 
bij bevestigend geval, vernietigt het de 
beschikking tot verwijzing en verwijst het 
de zaak naar dezelfde raadkamer, anders 
samengesteld. 

3 November 1952. 118 

4. - Burgel'lijlce zalcen. - Eisen, die 
verlcnocht schijnen, v66r twee rechtban
Tcen aanhangig gemaalct. - VeTzoelc tot 
regeling van rechtsgebied ingediend door· 
de venveerdet·. - ToelaUng tot clagvaar
den. - Op het verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, inged~end door de verweer
der betreffende twee eisen die bij twee 
onderscheiden rechtbanken van eerste
aanleg aanhangig werden gemaakt, laat 
het hof aan de verzoeker toe te dien 
einde te dagvaarden zo die eisen ver-
knocht schijnen te zijn en er aanleiding
tot regeling van rechtsgebied schijnt te 
bestaan. (Wet van 25 M:aart 1876, art. 19, 
2°; Wetb. van burgerlijke rechtspleging, 
art. 364.) 

24 November 1952. 158 

5. - Strafzalcen. - Geschil t·ussen 
twee beslissinuen die ni-et beide in leracht 
van gewijsde zijn get1·eden. - Verzoek 
tot t·egeling van 1·echtsgebied n·iet ontvan
Tcelijlc. - Is niet ontvankelijk, het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied inge
diend ingevolge een beweerd geschil van 
rechtsgebied tussen twee beslissingen die 
niet beide in kracht van gewijsde zijn 
getreden. 

22 December 1952. 254 

6. - Strafzalcen. - Bevel van- verW~J
zing naat· de rechtbanlc van politie. -
Samenhangende misdt·ijven. - Vonnis 
van onbevoegdheid. - Belclaagde zijnde 
de ene militai-r in werlcelijlce dienst, de 
andere militai1" met onbepaald verlof. -
Regeling van rechtsgebied. - Verwijzing 
naar de lcTijgl;lattditenr. - Wanneer twee 
beklaagden wegens samenhangende mis
drijven door de raadkamer naar de recht
bank van politie werden verwezen, en 
wanneer de correctionele t•echtbank, oor
delende in hoger beroep, zich onbevoegd 
heeft verklaard omdat, op het ogenblik 
der feiten een der beklaagden militair in 
werkelijke dienst was en de andere mili
tair met onbepaald verlof, besta:at er als
dan aanleiding tot regeling van -rechtsge
bied; indien de echtheid van de door de 
correctionele rechtbank gedane vaststel
ling uit de rechtspleging is gebleken en 
indien het aan de militair in werkelijke 
dienst ten laste gelegd misdrijf niet uit
sluitend tot de bevoegdheid van de ge
wone rechtsmacht behoort, vernietigt het 
hof het bevel van de raadkamer en ver
wijst het de zaak naar de krijgsauditeur. 

5 Januari 1953, .258-
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7. ~ Strijdighe·id tussen een contraven
i'ionaliserend bevel van de raadkamer en 
een vonnis van de politierechtbank. -
Vonnis van onbevoegdverklaring gegrond 
op de samenhcmg van het naa1· de politie

"J'echtbanlc verwezen miscl-rijf en een v6M 
de correctionele rechtbanlc aanhangig ge
maalct wanbedri.if. - Onderzoek dam· het 
hof.- Vonnis van onbevoegdheid gegrond 
blijkend. - Vernietiging van het bevel. -
Beperlcing.- Tot regeling van het rechts
gebied, wanneer de polit~erechtbank zich 
onbeyoegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van een door de raadkamer gecon
traventionaliseercl misdrijf en van een 
tot zijn bevoegdheid behorend misdrijf 
omdat deze misdrijven met een bij de 
correctionele rechtbank in eerste aanleg 
aanhangig gemaakt wanbedrijf samen
hangend zijn, onclerzoekt het hof of dit 
laatste wanbedrijf regelmatig aanhangig 
gemaakt werd bij de correctionele recht
bank en of al de misdrijven samenhan
gend blijken; zo ja vernietigt het het be
vel van de raadkamer doch slechts in zo
ver het de politierechtbank als bevoegd 
zijnde rechtsmacht aanwijst, en verwijst 
:het de aan de politierechtbank opgedra
gen misdrijven naar de correctionele 
rechtbank . waarbij het wanbedrijf aan
hangig gemaakt werd. 

12 Januari 1953. 289 

8. - Bn1·gerlijke zalven. - Verlcnochte 
zalcen bii twee rechtbanlcen van eerste 
aanleg aanhcmgig gemaalct. - Vo1·dering 
tot verwijzing bij vonnis van een dezer 
1·echtbanken verwo1·pen. Beslissing 
·ni.et strij dig met de bepalingen van arti
lcel 37bis van de wet van, 25 M aa1·t 1876 
(wet van 15 Maart 1932, art. 9). - Rega
ling van. rechtsgebied. - Ve·rwijzing van 
de zalcen nacw de 1·echtbank die het von
nis gewezen heeft. - Wanneer, ver
lmocht zaken bij twee rechtbanken van 
eerste aanleg aanhangig zijnde gemaakt 
geweest, een dezer rechtbanken een von
nis gewezen heeft waarbij een op cle ver
knochtheid gegronde vordering tot verwij
zing verworpen werd, -wordt, tot regeling 
van rechtsgebied, door het Hof van ver
breking nagegaan of voormeld vonnis niet 
strijdig is met de door artikel 37bis van 
de wet van 25 Maart 1876 (wet van 
15 Maart 1932, art. 9) vastgestelde rege
len, en in dit geval verwijst het, bij toe
passing van alinea 2, 1 o, dezer wetsbepa
ling, de zaak die voor de andere recht
bank aanhangig is naar de rechtbank die 
het vonnis gewezen heeft. 

23 Februari 1953. 435 

9. - Strafzalcen. - Bevel van de 1·aad
kamer de belclaagde naar de correctionele 
rechtbanlc verwijzend. - Vonnis van on
bevoegdheid ratione loci. - Negatief ge
schil ·t!an rechtsgebied. - Oorrectionele 

rechtbanlc en raadlcamer onbevoegii ra
tione loci. - V erniet-iging van het bevel 
van de madlcamer. - Verwijzing naar de 
bevoegde procureur des leanings. - Wan
neer, nadat een bevel van de raadkamer 
een beklaagde uit hoofde van een wanbe
drijf naar de correctionele rechtbank had 
verzonden, deze rechtbank zich onbevoegd 
heeft verklaard 1·atione loci en beide be
slissingen kracht van gewijsde hebben 
verworven, vernietigt het hof, waarbij 
een verzoek tot regeling v:;tn rechtsgebied 
aanhangig werd gemaakt, het bevel van 
de raadkamer, zo het vaststelt dat de 
correctionele rechtbank onbevoegd schijnt, 
en indien dit rechtscollege insgelijks on
bevoegd was ratione loci, verwijst het de 
zaak naar de bevoegde procureur des ko
nings. 

30 Maart 1953. 525 

IO. - Stratzalcen. - Milita·ir in ac
tieve dienst en militc~k in onbepaald ver
lof beticht van onvrijwillige verwondin
gen en inbreulcen op de W egcode. - Be
schilcking waarbij de raad.kamer de on
derzoeks!·echter ontlast. -, Dagvaarding 
voor de lcrijgsraad. - Vonnis van onbe
voegdverlclaring. - Beschikking en von
nis in lcracht van gewijsde gegaan. -
Vonnis van onbevoegdve1'/cla1·ing onge
grond. - V ernietig·ing van het vonnis. -
Ve1·wijzing naa1· de k1'·ijgsa·ttditeur bij 
een andere 1c1·ijgs1·aad. - Wanneer de 
raadkamer · de onderzoeksrechter van de 
rechtspleging ten· laste van twee betich
ten van onvrijwillige verwondingen en 
inbreuken op de Wegcode outlast heeft, 
en wanneer de krijgsraad, door de 
krijgsauditeur met· de vervolgingen in 
kennis gesteld, zich onbevoegd verklaard 
heeft, omdat een van de beklaagden mili
tair in actieve dienst was en de feiten ge
durende de dienst gepleegd werden, wijl 
de andere militair met onbepaald verlof 
was, is er aanleiding tot regeling van 
rechtsgebied; indien uit de rechtspleging 
blijkt, dat de beklaagden respectievelijk 
militair in actieve dienst en militair ·in 
onbepaald verlof waren, dat de eerste de 
feiten gedurende de dienst gepleegd heeft 
en dat de misdrijven verknocht zijn, ver
nietigt het hof het vonnis van de krijgs
raad en verwijst het de zaak naar de 
krijgsauditeur bij een andere krijgsraad. 

11 Mei 1953. 626 

11. - Stratzalcen. - Een enlcele be
schilclcing van de 1·aadlcame1· waarbij bij 
aanneming van verzachtende omstandig
heden, twee beklaagden, beticht van on
vrijwillige ve1·wondin_qen · aan bepaalde 
slachtoffers ve1·oorzaalct, naa1' de politie
rechtbanlc ve1·wezen worden. - Vonnis 
van onbevoegdverklaring hierop gesteund. 
dat het dam· de tweede beklaagde ge
pleegd.e misdrijf tevens een niet gecon-
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traventionalisee1·d wanbedr·ijf van aan de 
eerste beklaagde veroorzaalcte onvrijwiZ
Uge. ve1"wondingen zou 1titriutlcen. -·Rege
Zing. v!i'f!, rechtsgebie¢.·--c OndeeZbaarheid 
·tJan de {egen de tweede belclaagde weer
houden misddjven. - Verknochtheid tus
sen de doo1· de beschiklcing erkende mi$
fZ1·ijven. - Vernietiging van cle beschilc
king. - Ve1·wijzing naar rZezelfcle raacl-
7came1· ande1·s samengestelcl. - Wanneer, 
twee beklaagden door een enkele_ beschik
king van de raadkamer bij , aanneming 
van verzach:tende omstandigheden naar de 
politierechtbank · verzonden zijnde ge
weest wegens aan bepaalde slachtoffers 
veroorzaakte onvrijwillige verwondingen, 
de correctionele rechtbank, uitspraak 
doende als rechter in hoger beroep, vast
stelt dat, indien het bewezen was, het ten 
laste van de tweede beklaagde . gelegde 
feit tevens een wanbedrijf zou uitmaken 
van aan de eerste beklaagde veroorzaakte 
onvrijwillige verwondingen, wanbedrijf 
door de raadkamer niet gecontraventiona
liseerd, wordt de beschikking vernietigd 
door het hof dat, op verzoek tot regeling 
van rechtsgebied, vaststelt, enerzijds, dat 
de ten laste van beide beklaagden gelegde 
misdrijven ondeelbaar blijken en, ander
zijds, "dat de verknochtheid tussen de ten 
laste van beide beklaagden gelegde mis
drijven door de beschikking van de raad
kamer erkend werd, behalve in· zover zij 
verzachtende omstandighe(len ten voor
dele viw de beklaagden heeft · aangeno
men, en wordt de zaak verwezen naar de
zelfde raadkamer anders samengesteld. 

22 Juni 1953. 724 

12. - Strctfzalcen. - P1tblielce vorrZe
ring verjaarcl. - Geen aanleicling tot re
geling van rechtsgebied. - Er bestaat 
geen aanleiding tot regeling van rechtsge
bied, wanneer de publieke vordering door 
verj,aring was te niet gegaan voordat de 
beslissing die het geschil over rechts
macht doet ontstaan in kracht van ge
wijsde was. gegaan. 

22 Juni 1953. 726 

13 • .:__ Besohilclcing van cle raadlcamer. 
- Verwijzing naar cle oorreotionele reoht
banlc 1:an personen rZie van miscladen be
ticht zijn. - Geen aancluicling van ver
zachtencle omstandigheden. - Vonnis van 
onbevoegdverlclm·ing van de correotionele 
rechtbanlc; - Beschilclcing en vonnis in 
lcraoht van gewijsrZe gegaan. - Vernieti
ging van de beschilclcing.· - Verwijzing 
naa1· cle learner van inbesch1tZcli,qingstel
Zing. - Wanneer, zonder verzachtende 
omstandigheden in te roepen, een beschik
king -van. de raadkamer verscheidene be
klaagden naar de eorrectionele rechtbank 
wegens misdaden verwezen heeft en wan
neer.het rechtscollege van wijzen zich. on
bevoegd heeft verklaard, vernietigt het 

hof de beschikking . bij regeling . van 
rechtsgebied, en verwijst het dec,_zaak 
.naar de Immel' van inbeschuldigingstel
ling. 

29 Juni 1953. 755 

14. - St-ratzalcen. KinrZerbesoher-
rning. - Bevel vnn de onclerzoe7c8reohter 
wndrbij een minclerjn·rige nnnr de lcinder
rechter· vnn dezelfde r·echtbnnlc verwezen 
wordt. - KinrZeTTechteT die zich onbe
voegd veTlclnnTt omdnt rZe minderjdrige 
z·ijn VOTblijfplants in een etndeT arrondis
sement heeft. - Regeling vnn rechtsge
bierZ. - Vonn·is van onbeq;oegdheid ge
_qToncl sch·ijnend. - VeTnietiging vnn het 
bevel en verwijzing naa1· de onderzoelcs
rechter die bijzonder gelast is met de za
lcen betrejfende de kinder-en in hot arron
d·issement waar de minderjn-rige zijn .ver
blijfplnnts heett. - Wanneer de onder
zoeksrechter in kennis gesteld met een 
vervolging tegen een m~nderjarige een be
vel heeft genomen waarbij de minderja
rige v66r de kinderrechter van deielfde 
rechtbank verwezen wordt en wanneer
deze kinderrechter zich onbevoegd heeft 
verklaard om reden dat de minderjarige 
zijn verblijfplaats in een ander arron
dissement heeft, onderzoekt het hof, tot 
regeling van het rechtsgebied, of de be
slissing van onbevoegdheid gegrond is;' fn 
bevestigend geval, doet het het bevel te 
niet en verwijst het de zaak naar de on
derzoeksrechter die bijzonder gelast. is 
met de zaken betreffende. de kinderen in 
het' arrondissement waar de minderjarige
zijn verblijfplaats heeft. (Wet van 15. Mei 
1912, art. 12.) 

13 Juli 1953. 800 

15. - Strafzalcen. - Regelmatig be
vel van ve1·wijzing van een wanbedr·ijf 
naar de politiereohtbanlc gewezen ten op
zichte van drie belclaagden. - Politie
reohtbanlc waarbij dagvaa1·dingen door de 
ojfioieren van het openbaar rninisterie. ten 
laste van die belcZaagden en te1;en8 ten 
laste van andere belclaagden aanhangig 
gemaalct worden. - Dagvaarding • waar
bij tegen een dozer laatsten een feit 
wordt opgenornen dat tot de bevoegdheirZ 
van de oo1·rectionele 1'eohtbanlc behoort. 
- Vonnis va1~ onbevoegdheid door de poli
tierechtbanlc gewezen op grand van de 
verlcnoohtheid aer rnisdrijven. - Rege
ling van rechtsge bied. - V ernietiging van 
het vonnis in zover hot de recht.bank: on
bevoegd verlclaart om lcennis te nemen 
van ae misrZrijven wellce de d1·ie in het 
bevel van de r·aarZlcamer becloelde be-lclaag
den ten laste gelegd we1·den. - Verwij
zing rnit8 .deze bepe-rlcingen naar een an
dere politierechtbanlc. - Wanneer, na een 
regelmatig bevel van verwijzing van een 
wanbedrijf naar de politierechtbank ten 
opzichte van drie beklaagden, de officier· 
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-varr het openbaar ministerie deze beklaag-
1len voor de politierechtbank laat dag
vaarden uit hoofde van het in het bevel 
bedoeld misdrijf en van overtredingen 
van het reglement op de verkeerspolitie, 
en tevens andere beklaagden u:i,t hoofde 
van overtreding van de Wegcode laat dag
vaarden, en dat de politierechtbank, te
recht vaststellend dat .het ten laste van 
een d~zer laatsten gelegd feit tot de be
voegdheid van de correctionele rechtbank 
behoort; zich wegens het vaststellen van 
verknochtheicl tussen de onderscheiden 
misdrijven, voor het geheel onbevoegd 
heeft verklaard, vernietigt het hof waar
bij een verzoek tot rechtsgebied aanhan
gig werd gemaakt, het v'onnis van de po
Htierechtbank in zover cleze zich onbe
voegd heeft verklaard om kennis te ne
men van de aan de drie in het bevel be
doelde beklaagden ten laste gelegde mis
-drijven, en verwijst het de alzo beperkte 
zaak naar een andere politierechtbank. 

13 Juli 1953. 804 

16. - Strafzalcen. - Publ'ielce vorde
ring verjaard. - Geen aanleiding tot re
geling van rechtsgebied. - Er is geen 
aanleiding tot regeling van rechtsgebied, 
wanneer de publieke vordering door ver
jaring is vervallen voordat de beslissing 
waaruit het geschil van rechtsgebied is 
ontstaan, kracht van gewijsde verworven 
heeft. 

13 Juli 1953. 805 

17. - Strafzalcen. - Regelmatig bevel 
van verwijzin,q van een wanbedrijf naar 
de politierechtbanlv ten opzichte van een 
beklaagde. - Politierechtbanlc waarbij 
bovendien dagvaardingen van het open
baar ministerie ten laste van deze be
lclaagde alsmede tegen andere beklaagden 
aanhangig werden gemaakt. - Vonnis 

~SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. 

I.· - Beschiklcingen mule·r levenden of 
b'ij testament. - Ongeoot·loofde voot·
waarde. - Als niet gescht'even bescho~L'Wd 
bij artilcel 900 van het 1Burget'lijk Wct
boelc. ~ Draag,wijclte van cUe bepaling. 
- Geen afwijlcing vun artilcel 6 vun het 
But·gerUjlc Wetboelc. - Door de voor
waarde clie met de wetten of . met de 
goede zedeil strijdt, welke aan een be-
schikking onder de leveitden of bij testa
ment is verbonclen, als niet g·eschreven te 
beschouwen, bedoelt artikel 900 van het 
.Burgerlijk Wetboek dat de ongeoorloofcle 

s 

van onbevoegdheid in hoger beroep door 
de cot·rectionele rechtbanlc gewezen.- Be
slissing gegrond op de onontvanlcelijk
lwid van de tegen de i'n het bevel niet 
bedoelcle belclaagden ~titgeoefende vervol
gingen en op de verknochtlieid van al de 
misdrijven. - P~tblielce vordering tegen 
de eerste belvlaagde gedeeltelijk · verval
len door verjat"ing. - Regeling van 
rechtsgebied in zovm· de publieke vor'ae
?'ing niet vet·jaanl is. - Ve·rnietiging 
van het vonnis voor zoveel het de recht
bank onbevoegd vet·Jclaart om 'Uitspt:aak 
te doen over de tegen de eerste beklaagde 
ingestelde vervolging. - Verwijzing van 
de zaalc, mits de.ze beperking naar een 
andere cm-rect'ionele t·echtbank. - Wan
neer, nadat de politierechtbaitk rn:et de 
zaak in kennis werd gesteld door een re
gelmatig bevel van verwijzing van een 
wanbedrijf naar de politierechtbank en 
door een dagvaarding uitgaande van het 
openbaar .ministerie gegeven aan de in het 
bevel bedoelcle beklaagde en tevens aan 
andere beklaagden, de correctionele recht
llank zich in hoger beroep voor het geheel 
onbevoegd heeft verklaard wegens de on
ontvankelijkheid van de tegen deze laat
sten uitgeoefende vervolgingen en wegens 
het vaststellen van verknochtheid tussen 
al de misdrijven, vernietigt het hof, na 
vastgesteld te hebben dat de tegen de eer
ste beklaagde uitgeoefende vervolging ge
deeltelijk door verjaring is vervallen, tot 
regeling van het rechtsgebied voor het 
overige alleen het vonnis van de correc
tionele rechtbaitk, tn zover deze zich on
bevoegd heeft verklaard om uitspraak te 
doen over de tegen de' eerste beklaagde 
ingestelde vervolging en verwijst het de 
alzo beperkte .- zaak naar een andere. cor
rectionele rechtbank uitspraak doende'in 
hoger be'eoep. 

13 Juli 1953, 805 

voorwaarde niet door zich zelf de itietig
heicl van cle gift medebrengt, zelfs indien 
de schenker of de erfiater in uitdrukke
lijke bewoordingen de geldigheid van de 
gift van het vervullen van de voorwaarde 
afhap.kelijk gesteld heeft; gemelde · wets
bepaling wijkt echter niet af van de bij 
artikel 6 van het Burgerlijk Wetboeg .ge
huldigde regel, volgens welke een rechts
handeling, waarvan het doel ongeoorloofd 
is, geen uitwerksel .kan hebben. 

31 October 1952. 105 

2. - Ten voordele V·an een geneesheet· 
door cle persoon die door hCtn behandeld 
·1.ve1·d ged~wende de ziekte waMaan hij 
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o.ve1·leden ·iS. - Betrelclcel:ijke nietigheid. 
- De ·· nietigheid van de schenking door 
een persoon in de loop van de ziekte 
waaraan hij overleclen is, aan cle genees
heer. gedaan clie hem gedurencle deze 
ziekte · behandeld heeft, is een betrekke
lijke nietigheid. (Burgerlijk Wetboek, 
art .. 90\l.) (Stilzwijgende oplossiug.) 

5 Januari 1953. 256 

3. - Doo1· een peTsoon ten voor·dele 
·Dan de geneeshee1· die hem heett behan
cleld geditt1·ende de z·ielcte waa1·aan hij 
ovet·leden is. - Nietigheid vet·volgd door 
cle e·rfgenaam van de sahenlwr. - Uitoe
terving, ·Dan ee•1u reaht eigen aan cle erfge
naam. - De erfgenaam van de schenker 
die de nietigheicl vervolgt ener schenking 
door zijn rechtsvoorganger in de loop van 
de ziekte waaraan hij overleden is, aan 
de geneesheer gedaan clie hem geclurende 
deze ziekte behandeld heeft, oefent · het 
recht niet uit van zijn rechtsvoorganger 
doch een eigen hem door de wet toege
'kencl recht. 

5 Januari 1953. 256 

4. - Testcunent. - Ye·i·Jcla·ring,. ~ Be 
doeling van de et·flatet·. ~ Om in geval 
van betwisting de draagwijdte van uiter
stewilsbeschikkingen te bepalen, moet de 
rechter nagaan welke de werkelijke be
doeling van de erflater is geweest veeleer 
dan zich aan de letterlijke betekenis van 
de woorden van het testament te houden. 

26 Februari 1953. 443 

5. - Testament. - Yerboden erfstel
ling over de hand. ~ Bepe1·Jcing door de 
erji,atm· van het 1·eaht van cle legataris 
om ten lcosteloze titel over de ve1·maalcte 
goeam·en te besahilclce.n. - Geen verboden 
e1·jstelling ovm· de hand. - Is geen erf
stelling over de hand verboden door arti
lrel 896 van het Burgerlijk Wetboek, de 
beschikking waarbij het recht van de le
gataris om ten kosteloze titel over de ver
maakte goederen te beschikken door de 
erflater beperkt wordt. 

26 Februari 1953. 443 

6. - Gemeensahappelijke testamenten. 
- Nietigheicl ingevoe·rd door at·tilcel 968 
van het Bm·gerlijlc Wetboelc. - Dmag
w·ijdte. - De door artikel 968 van het 
Burgerlijk Wetboek ingevoerde nietigheid 
van de geme(mschappelijke testamenten 
is toepasselijk op het geheel van de in 
gezegcle testamenten bevatte beschikkin
gen; bijgevolg, in geval van ,gemeenschap
pelijke eigenhandige testamenten, is de 
nietigheid van toepassing zowel op de 
uiterste wilsbeschikkingen van de erflater 
cUe de akte geheel met eigen hand ge
schreven en getekend heeft als op deze 
van de andere ·erflater of de andere erf-

laters die er zich toe bepaald hebben er 
hun handtekening op aan te brengeti. 

26 Juni 1953. 748 

SCHIP-SCHEEPVAART. 

1. - Binnensaheepvaa·rt. ~ Konink
Ujlc besluit van 15 Oatober 1935, at·t·i
lcel 98, aUnea 2. - Reglementait·e bepa
Ung die gee1~ b~wgerlijke veroordeling, af
wiilcend van het gemeen reaht, Jean g1'0n
clen. - .Artikel 98, alinea 2, van het ko
ninklijk besluit van 15 October 1935, hou
dende reglement .betreffende de politie en 
de scheepvaart der bevaarbare waterwe
gen onder beheer van de Staat, kan geen 
veroordeling tot herstelling van een 
schade gronden waarvan de veroordeelde 
partij niet volgens de regelen van het ge
meen recht inzake burgerlijke vernnt
woordelijkheid gehouden is. 

16 October 1952. 61 

2. - Binnenscheepvaart. ~ Sleep. 
Sah·ipper·s van cle onde1· het bevel van de 
sahipper· van de sleepboot geslcepte vaar·
t~tigen. - Geen r·egel noah wettelijk ver
moeden. - Door cle t·eahter tc beoordelen 
feitelijlc vraagpunt. - Geen enkele wet 
stelt als regel noch vestigt het vermoeden 
dat de schippers van de binnenschepen, 
die gesleept worden en een sleep vormen, 
onder het bevel van de schippei· van de
sleepboot staan. Ret behoort de recllter 
over de grond in elk geyal na te gaan of 
de schippers van de gesleepte vanrtuigen 
onder het bevel van de scllipper van de 
sleep boot stonclen en, desvoorlwnwnd, in 
welkE\ mate. 

16 October 1!}52. 61 

3. - Sqheepvaart. ~ Aan zeelieden 
over·geTcornen ongevaUen. - Besluitwet 
van 23 October· 1946, a·rtilcel 3. - Tentg
wm·kende Maaht. - Ziah niet uUbre·i
dencl tot de ver·goedingen wegens tijde
lijlce we1·1conbelcwaarnheicl. - Behouden 
~tUzonfler·ing zelfs wanneer cle tijdelijlce 
werlconbelcwaamheicl dooT een bestendige 
werlconbelcwaamheid wordt gevolgd. ~ 
De. bepaling van artikel 3 der in de be
sluitwet van 23 October 1946 vervatte sa
menschakeling houdencle tijclelijke wijzi
ging van de wet van 30 December Hl29. 
op de herstelling der aan zeelieclen over" 
gekomen ongeYallen hebben geen terug
werkende kracht wat betreft de bereke
ning van de wegens tijdelijke ongeschikt
lleid tot arbeid verschuldigcle· vergoedin
gen; zo staat het er mede wat aangaat 
die vergoedingen zelfs wanneer de tijde
lijke ongeschiktheid tot arbeid door een 
bestendige ongeschiktheid is gevolgd. (Be-
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sluitwet van 23 October 1946, ·samenscha
keling, art. 3, laatste alinea.) 

6 Maart 1953. 461 

SEQUESTER. DER. GOEDER.EN 
VAN DE PER.SONEN AAN WIE 
MISDRIJVEN TEGEN DE UIT
WENDIGE VEILIGHEID VAN 
DE STAAT WORDEN TEN 
LASTE GELEGD. 

1. - Besluit~vet van J7 Jan1~ari 1945, 
artikel10. - Voorwm·p. - Het artikel 10 
van· de besluitwet van 17 Januari 1945, 
betreffende het sequester cler goederen 
van de personen aan wie misdaden of 
wanbedrijven tegen de uitwendige veilig
heid van de Staat worden ten laste ge
legd, strekt tot bepaling van het tijdstip 
waarop het sequester moet worden opge
heven, en niet tot regeling van de last 
van de kosten van beheer van de gese
questreerde goederen. 

12 December 1952. . 219 

2. - Besluitwet van 23 A·nrrust·us 1944, 
al"tilcel 21. - Kosten van het beheer· door 
rle dienst van het sequeste·r. ~ Begt·ip 
van de ·kosten van beheer. - In artikel 21 
van de besluitwet van 23 Augustus 1944 
betreffende het sequester van vijandelijke 
goecleren, bedoelen de woorden cc kosten 
van beheer ll de kosten met betrekking 
tot de werking van de Dienst van het 
sequester genaamde openbare instelling 
en niet de kosten van beheer van de gese
questreerde goederen. 

12 December 1952. 219 

3. - Kosten van het behee·r vO;n cle ue
sequestrem·de goede1·en. - Kosten ten 
laste va~ cle eigenaa·r v.an de goederen, 
zelfs in geva.l van· buitenve·rvolgingstel
ling of van vrijspt·aalc. ~ Zelfs in geval 
van buitenvervolgingstelling of van vrij
spraak, zijn de kosten van beheer van de 
goederen die gesequestreerd worden bij 
toepassing van de besluitwet van 17 Ja· 
nuari 1945, betreffende het sequester der 
goederen van de personen aan wie mis
daden of wanbedrijven tegen de uitwen
dige veiligheid van de Staat wor;den ten 
laste gelegd, ten laste van de eigenaar 
van de gesequestreerde goederen. 

12 December 1952. 220 

STAAT. 

1. - Geding. waarin cle Staat als pai·
tij optreetlt. ~ Geding dat aan geen 
scheidsgerecht kan onflenvot·pen wo1·den. 

- Wijl de gedingen waarin de Staat is 
betrokken aan het openbaai· ministerie 
moeten medegedeeld worden, vermag 
geen enkel geding waarin de Staat als 
partij optreedt aan het oordeel van een 
scheidsgerecht onderworpen te worden. 
(Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
art. 83 en 1004.) 

12 Februari 1953. 399 

2. - Rechten wellce de Staat voor· het 
ft,et·echt doet gelden. - Rechten weUce de 
Staat doet gelclen door tussenlcomst van 
.zijn organen, de minister·s. ~ De Bel
giselle Staat cloet zijn rechten voor het 
gerecht gelden door bemiddeling van zijn 
organen, de ministers, hoofden der on
derscheiden ministeries. 

31 Maart 1953. 532 

3. - Gestelde ove1·heden. N,oodza-
kelijkheid van hun ononder·bi'Olcen voor·t
zetting en bestend·igheid. - Overheden 
die Jcomen te venlwijnen. - Voorlopige 
·vervanging zondet· stipte naleving van de 
wettelijke pleegvor·men. - Vereiste vooT
~vaarden. - Toezicht van de 1'echtet·lijlce 
macht. ~ Perlcen. - De nooclzakelijkheid 
van de ononderbroken voortzetting en 
bestendigheicl van de gestelde overheden 
vereist, in geval deze overheden komen 
te verdwijnen, dat onverwijld in hun ver
vanging worde voorzien en laat toe er in 
vorlopig zonder stipte naleving van de 
wettelijke pleegvormen te voorzien, wan
neer deze, ten gevolge van overmacht, 
niet uitvoerbaar zijn geworden. Het be
hoort aan de rechterlijke macht, meer 
bepaalclelijk aan de rechter over de 
grond, bij wie geschillen aanhangig zijn 
gemaakt waarin de vraag rijst, het ont
breken van ieclere regelmutige overheicl 
vast te stellen alsook de clring·ende nood
zukelijkheid om in het beheer van de be
langen van de gemeenschap te voorzien. 

11 Juni 1953. 681i 

STR.AF. 
1. - Naa1· de polit'ierechtbank ve·r

wezen wanbedrijf. - Aanneming van ver
zachtencle omstandigheden. - Oorrectio
nele straf. - Onwettelijkheid. - Wan
neer, door een beschikking van de raacl
kamer welke verzachtende omstandighe
den aanneemt, een wanbedrUf van on
vrijwillige .slagen of verwondingen naar 
de politierechtbank werd verwezen, kun
nen noch de politierechtbank, noch de in 
hoger beroep beslissencle correctiomele 
rechtbank, wegens dat misdrijf tegen de 
verdachte een correctionele straf uitspre
k'en. (Strafwetboek, art. 38, 418 en 420 ; 
wet van 4. October 1867, art. 4 en 5.) 

6 October 1952. 32 
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·. 2. ·_ Eendaadse samenloop van mis
drijven. ~ Zwaarste stmf. - Gecont1·a" 
ventionaliseercl .wanbedrijf van onvriju,il
lige verwondingen. - Inbreulc op de Weg
code. ~ Straf, wellce die inbreulc beteu
gelt, alleen toepasselijk. ~. Wanneer een 
gecontraventionaliseenl wanbedrijf van 
onvrijwillige verwoncUngen en een in
brenk op de W egcode een enkel feit uit
maken, is de zwaarste straf, welke alieen 
moet nitgesproken worden, deze welke de 
inbreuk op de Wegcode beteugelt. (Straf
wetboek, art. 65.) · 

6 October 1952. 39 

3. - Af1"elceninf}J van de krachtens de 
be.~luUtvet van 12 October 1918 on,de1·gane 
interneTing van de flutw van de: vrijheid
stmffen uitgesprolcen wegens bepaalde 
misdT·ijven. - ~Vet ·pan 20 Attgusttts 19~7. 
- Gevolgen ten aanzien Vft1~ cle vo!lr de 
inwerlC'ingtrefling van die wet tt'itgestwo
lcen st'l'(tffen. - De wet van 20 Augustus 
1947 waarbij de afrekening wordt bevolen 
van de krachtens de besluitwet van 12 Oc
tober 191R ondergane internering van de 
straffen die beroving van vrijheid mede~ 
brengen, uitgesproken wegens· de nris
drijven die zij opsomt, is van toepassing 
op de v66r haar inwerkingtreding uitge
sproken straffen. 

13 October 1952. .54 

4. - Beslttitwet va11 14 November 1939 
op het regime vcm de alcohol. - Ve1·bod 
eon kleinhftnflel of een slijterij te exploi
teren. - Vitzonclering op het principe 
van het pe1·soonlijlc Tcaralcte1· van de 
strat. - Artikel 14, paragraaf 4, van de 
wet van 29 Augustus 1919 op het regime 
van de alcohol, gewijzigd door artikel 2 
van de besluitwet van 14 November 1939, 
maakt uitzonclering op het principe van 
het persoonlijk karakter van de straffen, 
wat betreft het verbod een handel of een 
Slipterij van ter plaats te verbruiken 
dranken te exploiteren. 

20 October Hl52. 65 

5. - Verandering bij genadebeslttit. 
Geen terug.werlcende kraOht behouclens 
afwijlcing daM de wet. ·- Behoudens af
wijking door de wet heeft de genacle geen 
terugwerkende kracht. · 

27 October 1952. 95 

6. ~ Krachtens de beslttitwet van 
14 November 1939 uitgesproken ontzetting 
van het 1·echt om een voertuig te be
sttwen - Bestanddeel van de hoofdstraf. 
- De straf van de ontzetting van het 
recht om een voertuig of een luchtschip 
te besturen of een rijdier te geleiden 
voorzien bij artikel 10, 3°, :van de ·be
sluitwet van 14 November 1939 betref
fende de beteugeling · van. :cle . dronken-

~chap, is geen· ' straf die onde.rscheiden 
1s van de hoofdstraf; zij is een b~standc 
deel ervan. (Stilzwijgende beslissiril?.) 

3 November 1952. 114 

7. - Verzachtende omstandigheden. -
Sottve1·eine feitelijlce beoo1·deling door de 
1·echter over de g1·ond. - Het aannemen 
van verzachtende omstandigheden, wan
neer deze wettelijk toelaatbaar zijn, be
h'oort tot de souvereine beoordeling van 
de rechter over de grond. 

10 November 1952. 134 

8. -· Eend.aadse samenloop van mis
drijven. ~ Artikel 65 van het Strafwet
boelc. - Zwaa1·ste sM·af. - BetJaling 
waa1·van dg wetgeve·r loan afwijlcen. -
Wanneer, krachtens artikel 65 van het 
Strafwetboek, in geval een feit door twee 
onderscheiden strafbepalingen is voor
zien, er toepassing moet worden gemaakt 
van de bepaling die de zwaarste straf 
vorziet, kan de wetgever uitdrukkelijk 
of stilzwijgend van die regel afwijken. 
(Strafwetboek, art. 100, al. 1.) 

8 December 1952. 206 

9. - Afzettin,q V(tn o fficim·. - V emor
fleling tot een crirn.inele of C01Tectionele 
straf wegens vm·duister·ing of diefstal van 
militaire vooTwerpen. - T' e1'1Jlichte af
zetting. - Wanneer een officier wegens 
een der door artikelen 54, alinea 2 en 3 
van het militair strafwetboek voorz'iene 
misdrijven en onder meer wegens ver
duistering of diefstal van militaire voor
werpen veroordeeld wordt, moet de door 
lid 4 van voormelde wetsbepaling voor
ziene afzetting als bijkomende straf be
nevens de criminele of correctionele straf 
uitgesproken worden, zelfs wanneer deze 
laatste straf slechts ten aanzien van 
verzachtende omstandigheden toegepast 
wordt. (Militair strafwetboek, art. 54.) 

19 Januari 1953. 325 

10. - Afzetting van officie1·en~ - Vm·
zachtende omstandig.heden. - Vm·vanging 
va'n (le afzetting doo1· t~tchtstraffen. -
Beperlcing. - Wanneer ver.zachtende om
standigheden voorhanden zijn wordt de 
afzetting van officier slechts door tucht' 
straffen vervangen, indien zij als hoofd
straf en niet als bijkomencle straf diende 
te worden uitgesproken. (Militalr straf
wetboek, art. 59.) 

19 Januari 1953. 325 

11. - Afzetting van officie'r. - Ver
oo1·deling tot een cr·iminele of cor-rectio
n.ele straf wegens verdu.iste1·ing of dief
stal van militaiTe voorwe1·pen. - Ver
plichte afzetting. ___, Wanneer een -officier 
wegens een door artikel 54, alinea 2 en 3;. 

, van llet Militair strafwetboek voorziene. 
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misdrijven,' en ohder· meer wegens ver
duistering of diefstal van militaire voor· 
werpen wordt veroordeeld, moet de door 
lid 4 van voormelde wetsbepaling voor
ziene afzetting als bijkomende straf .be
nevens. de criminele of correctionele straf 
uitgesproken worden, zelfs wanneer deze 
laatste straf slechts ten aanzieil van ver
zachtende omstandigheclen worclt toege
past. (Militair strafwetboek, art. 54.) 

19 Januari 1953. 327 

12. - Atzetting van ojficim·. - Ver
zachtende omstctndigheden. - 17 er-v-angi1tg 
van de . atzetting cl001' tlwhtstnifjen·. ~ 
Beperlcing. - Wanneer verzachtende om
st!mdigheden voorhanclen zijn wonlt de 
afzetting van officier slechts door tucht
staffen vervangen inclien zij als hoofcl
straf en niet als bijkomende straf diencle 
te. worden uitgesproken. (Militair straf· 
wetboek, art. 59. ) 

19 Januari 1953. 327 

13. - 17 erbeunlverkla1·ing,. Geb·relc 
aan vaststelling van de door de wet ver
eiste voorwaanlen. - Verb1·elcing. - Het 
arrest clat de verbeurdverklaring uit
spreekt zonder het bestaan vast te stellen 
van de voorwaarden waarvan de wet deze 
maattegel afhankelijk maakt, laat aan 
het Hof van verbn\king ni.et toe zijn con
trolerecht over de wettigheicl van de ver
oordeling'· uit te oefenen. (Grondwet, 
art. 97.) 

2 Maart 1953. 450 

TALEN (GEBRUIK VAN DE). 

1. - Franse of Nederlandse taal. 
Hoger beroep. - Beroepsakte opgesteld in 
de taal van de beroepene beslissing. -
Wettigheid. - Is regelmatig de beroeps
akte opgemaakt in de taal waarin de be
roepene beslissing werd opgestelcl. (Wet 
van 15 J uni 1935, art. 24.) 

22 September 1952. 3 

2. - Franse taal-Nederlandse taaL. 
Militie. - Beslissing van de he1·Jceurings
raad. -In de Neaerlandse t.aal gewezen. 
- Voorziening in de Franse taal. - Nie
tigheid. - Is nietig, de in de Franse taal 
opges:telcle voorziening tegen een in de 
Nederlanclse taal gewezen beslissing van 
de herkeuringsraad. (Wet van 15 Juni 
1935, art. 40.) 

27 October 1952. 99 

· 3. ---' ·Franse taal-Nederlandse taal. 

14. - vm·vangende gevangenisstraf. 
---:- Oorrectionele geldboete. - Minim1t1n 
ncht drigen. - De aan een correctionele 
gelclboete bijkomstige vervangende gevan
g·eniss.traf mag niet mincler clan acht cla
gen beclragen. 

T 

30 Maart 1953. 527 

15. - Geldboete. - Vm·hoging met 
.190 aeG'iemen. - Toepasselijk op de se
ae1·t .13 Av·ril .195'/!, gepleegde misild.jven. 
- De wet van 5 Maart 1952 houdende 
verhoging met 190 deciemen van de straf
rechtelijke geldboeten is van .toepassing 
op cle strafrechtelijke gelclboeten uitge
spi:oken seclert en op 13 April 1952; 

30 Maart 1953. 527 

16. - Geldboete. - Verhoging met 
.190 deciemen. - Toepasselijlc op de se
(le·rt .13 A1J1'il .1952 gepleegae misarijven. 
- De wet van 5 Maart 1952 die de straf
rechterlijke gelclboeten met 190 cleciemen 
verhoogt is toepasselijk op de gelclboeten 
uitgr;sproken wegens misdrijven sedert 
13 April 1952. 

20 April 1953. 561 

17. - Vervangen.de gevnngenisstmf. 
- Oorrectionele geldboete. - Minimum 
ncht aagen. - De tot ene correctionele 
gelclboete bijkomstige vervangencle gevan
genisstraf mag niet meei· clan acht dagen 
beclragen. (Strafwetboek, art. 40.) 

20 April 1953. 561 

Stmtzalcen. - Nietigheia in ae loop van 
ae aebatten. v661· ae eerste rechter. -
V 66r de rechter over ae grana niet inge
'I'Oepen. - Nietigheid aie geaelct is. - De 
nietigheicl voortvloeiencl uit de overtre
ding van de wet van 15 Juni 1935, tijclens 
de debatten v66r de eerste rechter be
gaan en die niet v66r de rechter over de 
grand werd ingeroepen, is gedekt door het 
up tegenspraak gewezen arrest van ver
oordeling dat zelf niet door een uit de 
overtreding van dezelfde wet voortvloei
ende nietigheid is aangetast. (Wet van 
15 Juni 1935, art. 40.) 

8 December 1952. 197 

4. - Pranse tnal-NeaeTlandse taal. -
Stratzaken. - Alcte van voorziening in 
een andere t.aal dan aie van de bestreden 
beslissing. - Nietigheid. - Zo het de aan
legger in verbreking vrijstaat zijn ver
klaring tot verbreking in de door hent 
verkozen landstaal af te leggen, moet, ·op 
straffe van nietigheid, de ambtenaar die 
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de verklaring ontvangt alrte ervan opma
ken in de taal van de bestreden beslis
sing, desnoods met opneming, in de akte, 
van de verklaring tot verbreking in de 
taal waarin zij afgelegd werd. (Grond
wet, art. 23; wet van 15 Juni 1935, arti
kelen 27 en 30.) 

8 December 1952. · 210 

5. - D1titse tnnl. JJ,filitieznlcen. -
Beslissing vnn de ho,qe militiernnd. -·In 
de F'rnnse tnnl gestelde beslissing. -
Voorziening in de D1tUse tnnl. - Nietig
heid. - Is nietig, de in de Duitse taal 
gestelde voorziening. tegen een in de 
Franse taal door de hoge militieraad ge
wezen beslissing. (Wet van 15 Juni 1935, 
art. 27 en 40.) 

22 December 1952. 243 

6. - F'1·nnse en Nede1'lnndse tun/.. -
Stratznken. - Bm·ge1·lijlce vonlering. -
Voorziening vnn cle belclnngde. - Micldel 
hie1·uit ntgeleirl flat fle 1·nnrlsman van rle 
lntrgm·lijke pa1·Uj in fle F'1·anse taal heett 
gepleit. - Tegenstrijclige beslissing die op 
zich zelt niet met n1.etiuheirl ·is behept. 
- JJ;Jidclel dat niet voo1· rle eerste maal 
v66r het hot mag wo1·den voo1·{!estelrl. ~ 
Het middel hieruit afgeleid dat de raads
man van de burgerlijke partij in de 
Franse taal heeft gepleit wanneer hij in 
de Nederlandse taal had moeten pleiten 
mag niet voor de eerste maal v.06r llet llof 
voorgestelcl worden tot staving van ene 
voorziening tegen een vonnis van veroor
deling dat op tegenspraak gewezen werd 
en niet met een nietiglleid is behept 
voortkomende uit de schen<ling van de 
wet van 15 Juni 1935 betreffencle het ge
bruik der talen in· gerechtszaken. (Wet 
van 15 Juni 1935, art. 40, lid 2.) · 

27 .April 1953. 575 

7. - Frnnse taal-Nerlerlandse taa.l. -
Ootrectionele 1·echtbanlc waa1·van het Ne
derlands ae voertaal is. - BeMaagde die 
slechts de Franse taal machtig is. - Aan
vraag om 1·echtspleuing in de F'ranse taal. 
- Aanv1·nag die voor de ee1·ste rechte1· 
moet ingefliend · wm·den. - Indien arti
kel 23, lid 2, van de wet van 15 Juni 1935 
aan de beklaagde, die slechts de Franse 
taal machtig is en voor een correctionele 
rechtbank, waarvan het Neclerlands de 
voertaal is, gebracht wordt, het recht toe
kent te vragen dat de rechtspleging in he1 
Frans geschiede, moet dit recht voor deze 
rechtbank uitgeoefend worden; de be
klaagde is niet ontvankelijk om het 
slechts voor het hof van beroep nit te 
oefenen. (Wet van 15 Juni 1935, artike
len 23 en 24.) 

15 Juni 1953. 

8. '- Franse tanl-Nederlandse taal. -
Stratzalceri. - Midclel hieruit atueleid 
flat de Techtspleging· v66r de ee1·ste rech
ter in een nndm·e tnal hnd moeten geschie
den. - Vonnis bij ve1·stelc. - Arrest op 
tegensprnnlc. - Middel niet voorgesteld 
·v661' de 1·echter in hoger beroep. - Ge
dekte nietigheicl. - De nietigheid, die 
hieruit zou voortsprniten dat de rechts" 
pleging v.06r de eerste rechter, die bij ver
stek uitspraak gedaan heeft, in het Ne
derlandse gevoera werd, is, wanneer zij 
niet opgeworpen werd v66r de rechter in 
hoger beroep, die op tegenspraak over de 
grond uitspraak gedaan heeft, gedekt 
door deze laatste beslissing, indien deze 
zelf door· geen nietigheid voortspruitende 
uit de schending van cle wet van 15 Juni 
1935 is aangetm;t. (Wet van 15 Jnni 1935, 
art. 40.) 

15 J uni 1953. 701 

9. - Franse tftctl-Nedm·lnndse taal. -
Stratzalcen. - Belclnctgde die slechts de 
F'ranse taal m.nchtig is. - Ve1·zoelc .om 
vertnling vnn de in het F'1·nns gestelde 
stulcken. - TJT-ijze van uitoetening van dit 
1·echt. - Het recht van de beklaagde, die 
slechts de Frause taul verstaat, om het 
voegen bij het dossier aun tP. vragen van 
een Franse vertaling van de in het Ne
derlands gestelde stukken, moet overeen
komstig alinea's 3 en 4 van artikel 22 van 
de wet van 15 Juni 1935 uigeoefend wor
den. 

15 Jnni 1953. 702 

10. - JP,mnse tnnl-Nederlandse taal. -
StTnjznlcen. - An·est in de Nederlnndse 
tnnl _qewezen. - Voorziening. - Memorie 
in de Fmnse tnal.- Nietiuheid. -Is nie
tig de memorie in cle Frunse taal opge
stelcl tot staving van een voorziening in
gesteld tegen een in cle Nederlandse taal 
gewezen arrest. (Wet van ·15 Juni 1935, 
art. 27 en 40.) 

15 J uni 1953. 709 

11. StTatzalcen. Nietigheirl 
voortlcomende hiervan flat, belclaagde ver
lclanrd hebbende zich rnet rneer uemnk 
in de Frnnse taal tt.it te dntlclcen en awn
gevraagd hebbende dnt de rechtspleginu 
in deze tanl zou gevoe1·d tvo1·den, de cor
recti.onele 1·echtbanlc .te Leuven de zanlc 
heett behottden en m·over in. cle Franse 
taal heett gevonnist zonde1· te verlclaren 
dnt zij een toereilcende lcennis van de 
tnal der verdachten beznt. - Nietigheicl 
niet opgewo1·pen v661· de 1·echte1· ove·r de 
{!1·ond. - Niet voorbereidend arrest op te
.1/enszwnnlc gewezen doot· het hot vnn be-
1·oep. - Gedelcte nietigheid. - De nietig
heicl hiervan voortkomende .dat, be
klaagde voor de correctionele rechtbank 
te Leuven verklaard hebbende zich met 
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meer gemak in de Franse taal uit te 
drukken en gevorderd hebbende dat de 
rechtspleging in deze taal zou geschieden, 
de rechtbank (le zaak heeft behouoen 
zonder te verklaren een toereikende kei:l
nis van de taal van de beklaagden te heb
ben, is gedekt door het op tegenspraak 
gewezen en niet louter voorbereidend ar
rest van het hof van beroep dat zelf niet 
is behept met een nietigheid onderschei
den van deze waarmede het vonnis be
hept is. (Wet van 15 Juni 1935, art. 23 en 
40.) 

28 Juli 1953. 814 

TELEGR.AAF EN TELEFOON. 

Belgisch nat'ionaal ins.titutt.t voot· t·adio
orwroep. - Stat·uttt ·van het pe·rsoneel. -
Wet op het bedienuenarbeidscontract niet 
toepasselijlc. - De toestand van het per
soneel van het Belgisch nationaal insti
tuut voor radio-omroep, die door het 
luachtens het koninklijk besluit van 
28 Juni 1930 door de beheerraad opge
maakt statuut beheerst wordt, is reg'le
mentair en niet contractueel; de wet van 
7 Augustus 1922 op de bediendenarbeids
·overeenkomst is op dat statuut niet toe
passelijk. 

18 December 1952. 

TE"QUGVOR.DERING VAN 
ONVE 'R SCHULD I G D 
TAALDE. 

238 

HET 
BE-

Voorwet·p. - Vet··vangbare zalcen. -
Zelfde getal zalcen van dezelfde soort en 
hoedanigheid. - De terugvordering van 
l1et onverschuldigd betaalde kan slechts 
tot voorwerp hebben datgene dat door de 
eiser l1etaald of in zijn naam en te zijner 
·outlasting door zijn lasthebber uitbetaald 
werd, hetzij, wanneer betaling van ver
vangbare zaken werd gedaan, een zelfde 
getal zaken van dezelfde soort en hoeda
nigheid, behoudens verplichting voor de 
accipiens in waarde te vergoeden in geval 
van niet-uitvoering zijner verplichting tot 
teruggave. (Burgerlijk Wetboek, art. 1376, 
1377 en 1235.) 

29 Januari 1953. 368 

TRAMWEGEN (POLITIE DER). 

Koninlclijlc besl·nit van '37 Januar'i 1931, 
artilcel 6, gewijzigd bij lwninlclijk besluit 
·van 26 Augttstus 1938, artilwl 1. - Ver
pUchting voot· de bestuurder in geval 
van gevaar te vertmgen of zijn voertuig 
:tot stilstand te brengen. - Draagwijdte 

VERRR.., 1953. - 60 

dezer verplichtilng. - De bestuurder van 
een tramvoertujg is ertoe vm·plicht te 
vertragen of zijn voertuig tot stilstand tA 
brengen in alle gevallen waar het gev:aar
lijk is zijn snelheid en zelf zijn gang te 
handhaven en niet enkel in geval van ge-. 
vaar wegens stremmfng van het verkeer. 
of wegens de ligging der plaats. (Konii:lk
lijk besluit van 27 Jmmari 1931, art. 6, 
gewijzigd door koninklijk besluit van 
26 Augustus 1938, art. 1.) 

Dergelijk gevaar kan ontsaan ten ge
volge van het opdagen van een brand
weerwagen waarvan de aankomst door 
het rinkelen van een noodbel aangekon
digd wordt. 

23 Maart 1953. 501 

TUSSENKOMST. 

1. - B·n·r.qerUjke za/Gen. - Houfd·vor
dmin,q uoot· de t·cchtct· ovc·r de m·ond nict 
ontvankeUjlc verlclaard. - Aanlcggct·s 
vm·dct·ing tot m·ijwcl.rin!J vet·volgens zon-· 
dm· voMwet·p vct·klaat·d. - Aanlcggers 
vom·zicning ontvanlcelijlc verlclaat·d. -'
Door dc verweerder ingestclde vorde1'ing 
tot b-i.ndendve1·Jclaring van het a1·rest . .-.: 
VordeTing wellcc d·ient tc wot·den inge
willigd. - Wanneer dP rechter over de· 
grond de hoofdeis niet ontvankelijk, en 
gevolglijk de door de verweerder tegen 
een derde ingestelde eis tot waarborging 
zonder voorwerp heeft verklaard, ver
klaart het hof, waarbij de voorziening 
van de aanlegger betreffende de hoofdeis 
en tevens een tegen een derde ingestelde 
vordering tot bindendverldaring van het 
arrest aanhangig werden gemaakt, deze 
laatste vordering ontvankelijk, wanneer 
het de voorziening gegrond verklaart. 

15 Januari 1953. 300 

2. - Stnt.foc·rccht. - Belclaagdc ver
•IJolrJd wegens onvdjwilligc verwondingen: 
- Oproeping va.n zijn vet·zelceraar tot 
tusscnlwmst en bindendverli:laTing vim 
het vonnis. - 01wntvanlcez.ijlcheid. - De 
wegens onvrijwillige verwondingen ver~ 
volgde heklaagde tegen wien burgerlijke 
partij werd aangesteld, is :Q.iet gerechtigd 
om tegen de verzekeraar van het door 
hem op het. ogenblik van het ongeval ge
stuurcl voertuig een oproeping tot tussen
komst en bindendverklaring van het von
nis te richten. 

16 Februari 1953. 414 

3. - Stratzalcen, - Burgcrlijke vorde
ring. - Stcdcbouw. - Inb·rcnlc op (ie bc
slu.itwet van 2 December 1946. - Herst'cl 
van de doot· het misdrijf bemlG/ccnde 
schade vervol,qd doot· de JJH.nister . van 
openbare werlcen. - Dade1· van het mis" 
drijf geen cigcnaar zijnde van dc grondcn 
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waar herstel (ler schade moet worden uit
gevoerd. - Geen wettelijlce verplichting 
tot oproeping van de eigenaar in de zaalc. 
--;-' Wanneer de Minister van openbar'e 
werken voor het strafgerecht herstel ver
volgt van de schade berokkend door een 
inbreuk op artikel 18 van de besluitwet 

UITLEVEIUN G. 
1. - Am.btelijlce opdnwht van eon 

vre·emde onderzoelcsreahte1·. - Huiszoe
lcing en inbeslagneming bij een niet ve1·
daahte derde verTicht. - Hu·iszoeking en 
inbeslagneming waaTtoe in aanwezighei(l 
van een vreenule ojjiaier van pol-itie over
ge,qaan wenl. - Aanwezighehl wellce de 
de1"(le beslctgene niet heett lcttnnen benu
delen. ~ Denle· zonder belnng om, ziah 
op de uit deze (tctnwez·ighei(l -nfgeleide 
onregelmut-igheid te be·roepen. - Wan
neer in uitvoering van een ambtelijke op
dracht uitgaande van een \'reemde onder
zoeksrechter, een huiszoeking en inbe
slagneming in aanwezigheid van een 
vreemde officier van politie bij eeri niet 
verdachte derde verricht werden, is die 
derde, wegens gebrek aan belang niet ont
vankelijk om de regelmatigheid van deze 
onderzoeksdaden te betwisten op grond 
hiervan dat de vreemde overheid slechts 
van de inbeslaggenomen documenten- ver
mag , kennis te nemen indien hun over
inakjing door de onderzoeksrechtsmacht 
O!)Volen werd. (Wet van 15 Maart 1874, 
art. 11.) 
: 7 September 1953. 824 

2. - Ambtelijlce opdruaht v·un een 
vreemde onderzoeksreahter. - Inbeslug
ne.ming vun doattmente-n en voo1·werpen. 
- Overmaking ann· de ·verzoelcende 1'eife
ring, of terugguve aan de 1·eahthebbenden. 
- Opdraoht vun de onderzoeksreohts
machten. - De kamer van inbeschulcli
gingstelling vervult de haar door arti
,kel 11 van de wet van 15 Maart 187 4 toe
gekende opdracht tot bewaring, waar zij 

VALSHEID EN GERQUIK VAN 
VALSHEID. 

1. ~ Betiohting vun valsheid~ - Ve·r
eisten tot ontv(tnlcelijlcheid v66r het Hot 
'van verbrelcing. - De inschrijving van 

van 2 December 1946 betreffeilde de ·ste
debouw gepleegd doot een beklaagde die 
geen eigenaar is van de gronden waarop . 
dit herstel moet worden uitgevoerd, .is hij 
niet wettelijk verplicht de eigenaar de
zer gronden in de zaak op te roepen, 

16 Februari 1953. · 415 

u 

v 

vaststelt dat de inbeslaggenomen d()cu
menten in het raam vallen van de door 
de vreemde onclerzoeksrechter gegeven 
OlJdracht, en be-trekking hebben met het 
bedoeld misdrijf en met de verdachte, en 
waar zij bijvoegt dat het voorbarig wezen 
zou aan de inbeslaggenomen bescheiden 
een bepaalde draagwijdte toe te keniien 
die slechts door een verder onderzoek zal 
kunnen vastgesteld worden. 

7 September 1953. 82..'1· 

UITVINDINGSOCT:QOOI. 

1. - Draugwijdte. - Bepuling door de 
1·eohte1· over de g1·ond. - Bepaling afge
leid ·wit een interp1·etutie van de bij de 
oot-rooi-uunvmag gevoegde besohrijving 
vun. de ttitvinding. ~ Interp1·etntie met de 
te1·men vun de bescM·ijving ve1·enigbuur. 
- SO'ltvereine beoo1·deling. - Is souve
rein de bepaling van de clraagwijdte van 
een uitvindingsoctrooi door de rechter ge
grond op een interpretatie van de bij de 
octrooiaanvraag gevoegde beschrijving 
vau de uitvinding, die met de termen 
van deze beschrijving niet onverenigbaar 
is. 

4 Juni 1953. 66\J, 

2. - Nctmuking. - Nan~nker die we
tens gehandeld he'eft. - Feitelijke beoo'r
deling. - Sottvereine beoordeling. - De 
rechter over de grond beoordeelt souve
rein 1n feite of de namaker van een uit
vindingsoctrooi wetens gehandeld heefL 
(Wet van 24 lVIei 1854, art. 5.) 

4 .Juni 1953. 670 

valsheid v66r het Hof van verbrek1ng is 
niet ontvankelijk zo de partij de toela-' 
ting tot inschrijving van valsheid niet 
bekomen heeft en de boete niet vooraf ge
consigneerd heeft. (Reglement van 28 Juni 
1738, 2" deel, titel X, art. 1.) 

24 November 1952. 161} 
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2. - V alsheid in. gesch·l"'iften. _:. Des
Jcundig ve1·slag in stmfzalcen. - We!lla
ting of onj1tiste voorstell'ing van de doo·r 
de deslcundige in een voorverslag gedane 
··vaststelling. - Verd1·aaiing van de waa~·
heid welk.e tot het ve1·hinderen ener goede 
rechtsbedeling aanle·idino geven Tc·an. -
Strafbare wtlsheid. -:- Kan een valsheid 
in gesch:riften uitinaken de handeling van 
een in strafzaken aangestelde deskundige 
-die; in een v66rverslag bestemd om aan 
-de krijgsauditeur toe te laten te oordelen 
of er aanleiding bestaat om het onderzoek 
voort te zetten of om het door een bevel 
van buitenvervolgstelling te sluiten, ver
zuimt zekere door hem gedane vaststel
lingen kenbaar te maken of ze op onjuiste 
wijze voorstelt, wanneer deze verdraaiing 
van de waarheid van aarcl is om de be
slissing van de krijgsanditeur te bein
-vloeden. 

23 Februari 1fl53. 430 

3. - Ondm·scheirlen n1isd1"ijven. - P1t
blieke. voram·ing 1t-it hoofcle van valsheid 
vervallen verklaa1·cl bij ve!·faring. ~ Ver
oordelino wegens gebmilc van valsheicl. 

Geen tegenstrifd·igheirl. ~ Vermits 
valsheid en gebr'uik van valsheid twee 
onderscheiden misdrijven uitmaken, mag 
de rechter zonder zich tegen te spreken 
het gebruik van valsheid aannemen wijl 
l1ij de telastlegging van valsheid afwijst. 

13 April 1953. 540 

4. - Valsheicl in pt·ivate geschriften. 
- Valsheicl rlo01· toevoeging of vervalsino 
van oeil;ingen, ve1·Tcla-ringen of feiten. -
Alcte tot · rloel heb ben de toegevoegrle of 
vervalste berlingen, ·ve1·Tclaringen of fei
ten op te nemen of vast te stellen. -
Vaststelling van het matel"ieel bestand
-deel van het miscl·rijf. - De valsheid in 
private geschriften door toevoeging, of 
vervalsing van bedingen, verklaringen of 
feiten is slechts strafbaar in zover de 
akte tot cloel had, de toegevoegde of ver
valste bedingen, verklaringen of feiten 
op te nemen of vast te stellen. Het be
staan van dit bestanddeel van llet mis
drijf wordt voldoende vastgesteld wan
neer ontwijfelbaar uit de zin v'an de be
:streden beslissing wordt uitgemaakt dat 
het gebruik van llet voegwoord « of ll in 
plaats van llet voegwoord « en ll in de 
·bepaling van het voorwerp van de aide 
aah een materHlle vergissing is toe te 
wijten. (Strafwetboek, art. 196.) 

13 April 1953. 540 

5. - Valsheid in yeschdften. - Ge
or·uilc floor de ve1·valse1·. ~ En lee~. mis
drijf. ~ De .valslleid en 'llet g·ebruik van 
valsheid door· de vervalser met eenzelfde 
beclrieglijk opzet en eenzelfde oogmerk 
mn te schaden gepleegd maa}l:t: eenzelfde 

misdadig feit uit waarvan de uitvoering· 
het plegen van twee onclerscheiden mis
drijven l;Jegrijpt. 

13 April 1953. 543 

6. Onrlerscheiden 1nisdTijven. 
Vrifspraalc 1tit hoofcle van valsheid. -
Veroonleli'ltg, wegens gebnbilc van v.als
heirl. - Geen tegenst!"ifrligheid. - Door
dat de valslleid en het gebruik van vals
heid onderscheiden misdrijven • uitmaken, 
en uit .de vrijspraak uit hoofde van valse 
heid niet noodzakelijk kan worden afge
leid dat het in de telastleggiug bedoeld 
stuk echt is, mag de rechter zonder zich 
tegen te spreken uit hoofde van gebruik 
van valsheicl veroordelen eu tevens we
geus valsheid vrijspreken. 

13 April 1953. 543 

7. - Valsheicl in handeLsgeschriften. 
- Vervalsing vrtn ·insch~·ijvingen in de 
boe7cho7tdiny. - Geb1'ui1c van deze ve!·
vaLste stu.lvTcen. - V aststelling van cle 
bestanrlrleLen van de misrlrijven. - Door 
er op te wijzen clat de betichtingen van 
valsheicl in de boekhouding en van ge
bruik van cleze valse stukken, zoals in de 
bewoorclingen vau de wet omschreven, 
bewezen zijn, neemt de rec)lter over de 
grond nooclzakelijk aan clat de in de be
tichtingen vermelde vervalsingeu van in-· 
schrijvingen in de boekhouding verval
sing·en van geschriften uitmaken, welke 
in een zekere mate als bewijs kunuen. 
geldeu, van het plegen van deze verval-· 
singen en vau het gebruik clat ervan met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om 
te schaden gemaakt werd. (Strafwetboek, 
art. 196.) 

11 Mei 1953. 624 

8. - Betichtin.y van valsheirl. - Strat
zalcen. - Stulc van valsheid beschulrligrl 
weyens zelcm·e vaststellingen. - Aan-
1Jmay rlie niet krtn ing,ewi/.ligrl woTrlen. -' 
Het Hof van beroep, waarbij een aanc 
vraag tot verwerping nit llet gecling :vau 
het vonnis a q7to in .zijn geheel aanhaitgig 
werd gemaakt, beslist wettelijk dat er 
geen reden is om de alclus geformuleerde 
aanvraag in te willigen, wanueer )let von
nis slechts van valsheid beschuldigd 
wordt in zover het vaststelt clat de par
tijen iu hun vorcleringen en verweermi(l
delen gehoord werden. 

;18 Mei 1953. 637 

9. - Betichting van valsheid. - Straf
zaTcen. -,- Aanman·ing van een pa1·tij om, 
te veTkla1·en of z-ij zich van het stulv za/, 
bedienen. - Gebrelc aan ve1·kladng. -
VeTwer11ing van het stuk 7tit het geding. 
~ VooTwaarden. - W anneer een pa-.;tij, 
die aangemaand werd om te · verklaren. 
of zij zich zal bedienen van een stuk, dat 
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·door de tegenpartij van valsheid beschul
digd wordt, geen enkele verklaring heeft 
afgelegd gedurende de termijn van acht 
dagen, wordt het stuk slechts nit !let 
geding verworpen na nazicllt door de 
rechter· over de groncl van de regelmatig
heicl zowel van de aanvraag tot verwer
ping als van de tot staving ervan en van 
de beweringen van valslleid overgelegde 
rechtvaardigingen. (Wetboek van straf
vordering, •art. 458 en 459; Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, art. 217.) 

10 lVlei 1953. 637 

10. - Geb'l"uik van valse gesch1'iften. 
~ Vereiste voorwaa1·den opdat hij die de 
valsheid pleegde strat-rechte1·Uj lc verant
~voonlel-iflc ~veze vom· het ,qebntilc van 
het ve1·valste geschrift. - Hij die vals
heid in geschriften lleeft gepleegd is straf
rechterlijk verantwoordelijk voor het ge
bruik van het vervalst geschrift die de 
door hem voorziene en gewilde voortzet
ting van de gepleegde valslleid is. 

6 .Juli 1953. 771 

11. - Betich#ng ·van valsheid. 
Stntfzalcen; - Ve·rzoelc tot betichting van 
valshe-hl, tot sta·v·ing van een middel van 
voo1·ziening. ~ Verb1·elcing op dit midclel, 
dienende te · uJorden lt-itgesprolcen zelfs 
afgezien vnn het ve1·zoelc. - VerzoClc we
gens geb-relc aan belang niet ontvanlcelijlc. 
- Een tot staving van een middel van 
voorziening ingediend verzoek tot beticll
ting van valsheid wordt zoncler belang 
inclien, zelfs afgezien van de betichting 
van valsheid het middel client te worden 
aangenom~n. 

7 September 1953. 820 

VENNOOTSCHAP. 

I. - Nnnmloze ·vennootschnp. - Stnt·u
ten clie ·voorzien dat de bezoldi[Jing pnn 
de best-u1trde1·s ·in de vorm van een vaste 
wedde en ·vcm een · cleelneming in de ~vin
sten wordt bepaald, de bezold·iging in de 
algemene kosten b.eurepen zijnde. 
Draagwijdte ten aanzien vnn de toelcen
riing aan een van de bestmtrders vnn een 
deel van het emcedent vnn de netto-winst 
hetwellc een tweede dividend ten bate van 
(Ze anndeelhouders zou lc1mnen opleveren 
of een (ntitengewoon reservefonds opvoe
ren. - Wanneer, volgens cle statuten van 
Pen nitamloze vennootschap, de bezolcli
ging van de. bestuurders in de vorm van 
Pen vaste · wedde of van een deelneming 
in de winsten of in bei_de vormen. tegelijk 
bepaald is, clie bezoldiging krachtens de 
beslissing van de algemene vergadering 
in de · algemene kosten begrepen zijnde, 
is in overeenstemming met de statuten 
de door de vennootschap met een van 
Iwar bestuurtlers gesloten overeenkomst 

waarbij ·de bezolcliging van die bestuurder 
een vast gedeelte zal omvatten alsook een 
veranderlijk gedeelte, hetwelk evenals het 
vast gedeelte, in de v66r het opmaken 
van de balans bepaalde · algemene kosten 
zal begrepen zijn en in dier voege zal 
worden· berekend dat !let een som zal ver
tegenwoordigen gelijk aan 33 t. h. van het 
excedent van de netto-winst, hetwelk een 
tweede dividend ten bate van de aandeel
honders zou knnnen opleveren of een bni
tengewoon reservefonds zou knnnen op
voeren. 

Andere bepalingen van de statuten rna
ken geen beletsel nit voor zulke overeen
komst indien zij enkel in de verdeling 
van de netto-winst voorzien welke na af
trek van de algemene kosten wordt bere
kend of tn de verdeling van het netto-ac
tief in geval van ontbinding van rle ven
nootschap. (Tweede arrest.) 

9 October 1952 (twee arresten) . 42 

2. - Nnnmloze vennootschap. Sta-
tttten die voorzien dat de bezoldiging van 
cle bestmtrdet·s 'in de vo1·m vnn een vnste 
wedde en van een deelnemirig in de win
sten wordt bepaald, de bezoldiging in de 
nlgemene onlcosten begTepen zijnde. -
DTaagwijdte ten annzien vnn. de toelcen
n·ing, nnn een vnn de bestuurdeTs, bij het 
veTst1··ijlcen van zijn cont·ract, bij zijn 
overUjaen, bij zijn ontslagneming of zijn 
ontzetting, van een r·echt op alle zicht
bnTe of verborgen 1·eser·ves en op alle 
meerwawrden vnn het mnntschappelijk 
ve1·mogen, de wettelijlce reser·ve uitge
zonderd. - Wanneer, volgens .de statuten. 
van een naamloze vennootschap, de be
zoldiging van de bestuurders in de vorm 
van een vaste wedde of van een deelne
ming in de winsten of in beide vormen 
tegelijk is bepaald, die bezoldiging kracll
tens de beslissing van de algemene verga
dering in de algemene kosten begrepen 
zijnde, is in overeenstemming met de sta
tuten de tussen de vennootscllap en een 
van haar bestuurders gesloten overeen
komst waarbij aan die bestuurder, hetzij · 
bij het verstrijken van zjjn contract, het
zij bij zijn overlijden, zijn ontslagneming 
of zijn eventuele ontzetting, een recht 
wordt toegekend op aile zichtbare of ver
lJorgen reserves der vennootschappen en 
op aile meerwaarden van het maatschap
pelijk vermogen, de :wettelijke reserve 
evenwel 'nitgesloten, bedoeld recht in de 
algemene kosten begrepen zijnde. (Flerste 
arrest.) 

9 October 1952 (twee arresten). 42 

3. ·- Naa-mloze vennootschap. - Win
sten ann.qewend tot reserves, andere dan 
cle wettelijlce reserve. - Winsten die het 
lcarnlcter van winsten niet vet·liezen. -
Behoudens ten aanzien van de tot het op-
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richten: van de wettelijke reserve aange
wende. bedragen, verliezen ·de winsten 
welke aan: andere bijkomende of aanvul
le'nde reserves worden besteed nimmer 
het · karaktel: van winsten en blijven zij 
in aanmerking te moeten genomen wor
den om binnen de in de statuten bepaalde 
perken verdeeld te worden. (Eerste ar
rest.) 

9 October 1952 (twee arresten). 42 

4~ - Overckacht, door. een van de vcn
noten aan een andere, van zijn rechten 
in een doot· hen opgerichte vennootschap 
onder gemeenschapvelijlce naam. - Ven
nootschap ontbonden, doch vet·effening 
aan de gang. - Aard van het overgedra
gen recht op de datnm van de alcte van 
overdracht. - vVanneer, blijkens een on
derhandse akte, een van de vennoten aan 
een andere tegen betaling van een be
paalde som: zijn rechten heeft overgedra
gen .in een vennootschap onder gemeen
schapppelijke naam die zij beiden had
den opgericht en die door verloop van de 
tijd waarvoqr zij was aangegaan ontbon
den was (loch waarvan de vereffening 
nog aan' de gang was, heeft die over
dracht niet tot gevolg op de datum van de 
akte aan de overnemer een eigendoms
recht op het patrimonium van de vennoot
schap over te dragen, doch wel een recht 
op het zuiver actief van de vennootschap 
dat door de vereffenaar aan de overdra
ger zal worden toebedeeld. 

2 December 1952. 191 

5. Vennootschap ondet· gemeen-
schappelijke naam. - Q'l)erclmcht van 
zijn rechten in de vennootschap door een 
van de vennoten aan een andere in de 
loop van de vereffening. - Vennootschap 
die haar t·echtspet·soonlijlcheid behoudt en 
die, totdat cle vet·effening yesloten woTdt, 
alleen eigenat·es blijft van de goedet·en 
d·ie haar actief 1titmalcen. - Goedet·en 
die het zuivet· actief van •cle vennoot
schap uitmalcen. - Goefleren die em·st 
bij het sl1titen van de vereffening in het 
vet·mogen van cle ovet·nemm· ovet·gaan. -
Daar de ontbonden vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam haar reehts
persoonlijkheid behoudt en, totdat de 
vereffening gesloten wordt, eigenares 
blijf van de goederen die haar actief uit
maken, is het, in geval van ovei·dracht 
van zijn rechten door een van de ven
noten aan een andere in de loop van (le 
verefl'ening, slechts bij het sluiten van de 
vereffening clat de goederen, die het zui
ver actief' van (le vennootschap uitmaken, 
in het vermogen' van de overnemer ove:l·
gaan. (Samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen, art. 178.) 

2 December 1952. 191 

6. - Hanclelsvennootschap. - Actie of 
anncleel wellce het lca1Jitaal vertegenwo01·
digen. - Rechten wellce zij verlenen. --"
De actii:ln of de aandelen weike het kapi
taal ener handelsvennootschap vertegen
woordigen verlenen aan de vennoten die 
eigenaai·s er van zijn, het recht in de 
door de wet of ue statuten bepaalde voor
waarden in ue zuivere winsten en in de 
verdeling van de netto-activa van de ven
nootschap deel te nemeu. 

6 Februari 1953. 388. 

7. - Handelsvennootschnp. - Behem·
det· of 1Jest1t.u.·rder. - Bezolcl·iging. -
Recht gnns ondet·scheiden vn1~ clit dnt 
verbonden is ann de nctii!n of nnndelen 
tvnnrvnn hij ei.gennnr· is. - Wnnrde der 
bezold·iginrJ n·iet begrepen in deze vnn de 
netic of vnn het nnndeel. - Het recht 
op bezoldiging dat de beheerder of de be
stuurder ener handelsvennootschap we
gens uitoefeniug van zijn lastgeving of 
van zijn beheer vermag te hebben is gans. 
onderscheiden van het recht dat verbon
den is aan de acW!n of aandelen der ven
nootschap waarvan hij eigenaar is, en de 
waarde dezer bezoldiging, om het even 
of zij op de alg·emene onkosten ofwel Oil' 
de winsten wordt voorafgenomen, is in de 
waarde der actien of aandelen niet be
grepen. 

6 Februari 1953. 38S 

8. - Nnnmloze vennootschnp. Dele-
untie gegeven doot· de beheerrnad ann de· 
nfgevnnt·digde beheet·der·. - Drnagwijdte. 
- Behoudens afwijkende bepaling in . de 
statuten ener naamloze vennootschap, 
vermag de beheerraad het dagelijks be
beer van de gemeenschappelijke zaken en 
de vertegenwoordigiug der vennootschap
met betrekking tot dit beheer aan de af
gevaardigde beheerder op te dragen doch 
niet de macht om de andere daden van 
beheer uit te voeren. (Samengeordende 
wetten op de handelsvennootscllappen, 
art. 54 en· 63.) 

6 Februari 1953. 390· 

9. - Snmenwerkende vennootsohnp. -
Weiger-ing vnn nnnneming nls· vennoot. -. 
Vordering tot schndeloosstelling op een 
beweerde schending der stnt1tten gegrond. 
- Stntuten die geen recht op vergoedinrt 
ten behoeve vnn det·den voorzien. - Vor
det·iny wnnrann grondslng ontbreelct. -
Hij aan wie aanneming als vennoot ener 
samenwerkende vennootschap werd ge
weigerd is niet gerechtigd om van dit~ 
vennootschap schadevergoeding te eisen 
omdat de beslissing strijdig met de sta
tuten wezen zou, wanneer de gemeen
schap})elijke overeenkomst waaraan hij 
geen partij is geweest geen recht op ver
goeding ten behoeve van derden voorziet. 

5 Maart 1953. 46() 
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, . 1(). Handelsvereni.Qing zonder 
:rechtsper·soonlij lcheid. - Uitvoer·tnu op 
ket onver·deeld aandeel van een vennoot. 
- Uitvoer·ing op een element van het pa
tr·imon·ium van de vennoot. - De tenuit
Yoerlegging die in een handelsvereniging 
zonder rechtspei·soonlijkheid op het on
verdeeld aandeel ·van een vennoot ver
volgd wordt, is een tenuitvoerlegging die 
.Op een element van het patrimonium van 
-deze vennoot vervolgd wordt. 

5 Juni 1953. 676 

11. - Naamloze vennootsohap. - Al
gemene vergadering van de aandeelhou-
4ers. - Macht om de statuten te wijzi
_gen. - Ber·aadslaging genomen overeen
lcomstig ae artflcelen 70 en 71 van de sa
mengeordende wetten op de handelsven
nootsahappen. - Bm·aadslaging die de 
1~iet aanwezige ltandeelhouders bindt. -
·Grondslag van dit gevolg van de beraad
.slagin,q. - Een beraadslaging genomen 
<J.oor Q.e algemene vergadering van de aan
·deelhouders van een naamloze vennoot
·schap overeenkomstig de artikelen 70 en 
71 van de samengeordende wetten op de 
handelsvennootschappen dringt zich op 
aan de aandeelhouders, die geen deel heb
ben genomen aan de beraadslaging, niet 
krachtens een vermoeden van toestem
niing van die aandeelhouders, doch krach
~ens de wet en zm1der hun toestemming. 

12_ Juni 1953. 694 

VE:QANTW OO:QD ELIJKH EID 
(BUITEN OVE.QEENKOMST 
ONTSTAAN). 

1. - Ar·tilcel 1382 van het BurgerUjlc 
·wetboelc. - Sahrule. aftn een clerde bm·olc
.lcend dooT samenlopende fottten van ver
.s.ahillende per·sonen. - IedeT vltn die pe-r
.sonen tot gehele hentelling van de schafle 
}euens het slaahtojfer· yehottden. - Al 
wie door een ongeoorloofde daad bijge
dragen heeft tot het berokkenen van 
-schade aan een ander, is tot de hele her
stelling ervan jegens het slaclitoffer ge
.liouden. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

10 October 1952. 47 

2. - Wegens fle toestan.d van een open
bare. weu doo-r een weggebntilcer· geleden, 
nadeel. - Openbar·e weu in cle door· ae 
bevoegde overheifl voor·gesahr-even stctat~ 

Geen ver·antwoonlel'ijlcheid van cle 
Staat of van de gemeente. - Uitgezon
!lerd in het geval waarin de overheid het 
gewett-igrl ver·tTottwen van de weggebnti
ker·s 'heeft misleicl. ~ Zo de Staat en de 
_gemeente niet aansprakelijk zijn voor het 
-door een weggebruiker wegens de staat 
-v:an de openbare weg geleden nadeel wan-

neer die staat deze is waarin de bevoegde 
overheid beslist heeft dat de openbare 
weg zich moest bevinden, :ri:wgen evenwel 
de Staat of de gemeente het gewettigd 
vertrouwen van de weggebruikers, wat 
hun veiligheid betreft, niet misleiden. 

6 November 1952. 127 

3. - Oor·zalcelijlc ve·rbwnd tussen de 
fattt en het nacleel. - F'out ·die niet nood
zctlcelijlc de reahtstreelcse ooTzaalc van het 
nadeel moet zijn. - Opdat er krachtens 
de artikelen 1382 of 1383 van het Burger
lijk Wetboek verplichting tot. herstelling 
van een nadeel zou bestaan, wordt er 
niet vereist dat de begane fout de recht
streekse of omniddellijke schuld van dit 
nadeel weze. (Stilzwijgende beslissing.) 

10 November 1952. 128 

4. - Sfntfzalcen. - B1tr·ger·lijlce vOfde
Ting. - Vemor·deling ·van een belclaagcle 
tot herste'l van een door· de b1a·gerlijke 
tJIWtij oncle1'gane sahade. ~ Ooncl1M-ies 
waaTbij het bestaan van een oorzakel-ijlC 
verbanrl Wssen het misdr·ijf en cle schade 
betw·ist wonlt. ,__ Niet beantwoor·de cO'II-
cl1tsies. Onwettelijlce beslissing. 
Wanneer, bij gemotiveerde conclusies, de 
beklaagde het bestaan van een oorzake
lijk verband tussen het door hem gepleegd 
misclrijf en de door de burgerlijke par
tij aangevoercle schacle betwist, mag de 
rechter hem niet tot herstel van die 
schade veroordelen zonder het voorge
steld verweermiddel te beantwoorden. 

1 December 1952. 188 

5. - Stratzalcen. ~ Bttrge·rlijlce vorde
rin,q.'- Rarning «ex ·aeqH.o et bonol) 'der 
geleden schade. - Wanneer hij het oribe
staan vaststelt van nauwkeurige · elenien
ten tot raming der zekere door een onge
oorloofde daad berokkende schade en 
wanneer hem door geen enkele der par-· 
tijen een bepaalde ramingswijze wordt 
voorgesteld, mag de rechter, zonder daar
toe gehouden te zijn tot staving zijner be
slissing andere redenen te geven, (le 
schade ex aequo et bono schatten; de lou
tere verwijzing door een der partijen 
naar « de gewone rechtspraak ll' maakt 
geen voorstel van een- bepaalde rari:tings-
wijze uit. · 

5 Januari 1953. 264 

6. ~ Op een misflrijf gegr-oncle vor·cle
·ring. - D~tcler· van het rnisdrijf bewer·end 
dat de schade ctan ene tout van de aan
·vr~tger· cler- sahadevergoeding te wijten is. 
- V~tststelling door de r-eahter· aat: rleze 
/01tt zonder- oor·za7celijlc verband · is- met 
de schade. - Passend antwoorcl. - Wan" 
neer de dader van een 'misdrijf tegen de 
bH:tgerlijke vordering tot schadeloosstel-



___ [ 

VERANTWOORDELiJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN)·. 95f 

ling welke tegen hem wordt gericht. op
werpt dat ene fout van de aanvrager der 
schadevergoeding de oorzaak der be
weerde schade is, worclt op dit verweer 
een passend antwoorcl verstrekt door het 
vonnis . dat vaststelt dat voormelde font 
zonder oorzilkelijk verband met de schade 
is. 

5 J anuari 1953. 266 

7. - V eroorcleling tot schadeve1·goe
ding van de dade1· van eett ongeoo·rloofd 
feit wegens aan het slachtotfer bem7c-
7cende stotfelijlw sclwde. - Arrest vast
stellend dat de aoor het Slachtoffei" opge
lopene ve1·wondingen een aejinitieve en 
voo1·taurencle verminclering van zijn ar
beidsvm·mogen hebben veroorzaalct. 
Wetteliflc gernotiveei"cle beslissing. - :M:o-· 
tiveert wettelijk zijn beslissing waarbij 
de dueler van een ongeoorloofd feit tot 
herstel der door de burgerlijke partij 
opgelopen stoffelijke schade v'eroordeeld 
wordt, .het arrest dat vaststelt dat de aan 
het slachtoffer toegebrachte verwondin
gen een de:finitieve en voortdurende ver
mindering· van zijn arbeidsvermogen heb
ben veroorzaakt. 

12 Januari 1953. 287 

8. - Strajzalcen. - · Btwgerlijke 1101"
dei·ing. - Fout van cle beklaagcle oo1·zaak 
van cle schade. - Fottt van een de·rcle. 
- Belelaagcle niettemin jegens het slacht
otfer tot volleclige schacleloosstelling ver
tJUcht. - Wanneer cle door hem begane 
fout oorzaak is van de aan de burgerlijke 
partij berokkende schade, is de beklaagde 
volledig herstel van de schade aan het 
slachtoffer verschuldig'd, · zelfs wanneer 
een samenlopende fout van een derde te
ven,s ook oorzaak van de schade is ge
weest. (Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.) 

12 Januari 1953. 288 

9. - Aangestelcle clie lcincle1·en 01J een 
gevaa1·lijlee werlcplaats toelaat. - Werle
plaats onder de bewaking van de aange
stelcle. - Aangestelae die ona.chtzaam is 
gebleven voor wat het kind deed. -Kind 
slachtotter van een ongeval. - Fottt van 
cle aangestelde. - Ve1·antwoordelijlcheid 
van de. aanstelle1". - Is wettelijk de be
slissing waarbij verklaarcl wordt dat een 
ongeoorloofde daad waarvoor de aanstel
ler burgerlijk verantwoordelijk is werd 
gepleegd door de aangestelde die, i~ feite . 
de bewaking over een gevaarlijke werk
plaats hebbende, op zich heeft genomen 
de aanwezigheid van een kind er op toe 
te laten, en vervolgens onachtzaam is 
gebleven voor wat het kind deed, dat al
dus slachtoffer van een ongeval is ge
weest. 

15: Januari 1953. 299 

·10. - Slachtotfm· ene1· onvrijwillige 
doding. - Eis van de lcinderen van het 
slachtotfer wegens zedelijlce scha.de. ~. 
Eis ve1"W01"1Jen 01J grand van. de enlcele 
reden dat e1· thans geen zedeliflce schacle 
lle~taat. - Besliss·ing . met dttbbelzinrti,(}r 
hetcl llehept. -'--- Rechtvaardigt de verwer~ 
ping niet van eis tot schadeloosstelling 
gegrond op de .zedelijke scllade ondergaan 
door cle ldnderen van het slachtoffer ener: 
onvrijwillige docling en ingesteld tegen 
de dader van llet· misdrijf, het arrest 
waardoor uitsluitend wordt vastgesteld 
dat thans, uit oorzaak van de jeugdige ou
derdom dezer kinderen er geen zedelijke 
schade bestaat, de rechters alclus onzeker 
latend of zij hebben willen beslissen het" 
zij dat g·een enkel bewijs van een zekere 
zelfs toekomstige zedelijke schacle was 
g·eleverd, hetzij dat de toekomstige schade 
thans niet berekenbaar was, ofwel of zij 
hebben geme·end dat een toekomstige ze
delijke schade hoegenaamd geen aanlei
cling tot schacleloosstelling geven kon. 

26 Januari 1953. 351 

11. - St1·ctfza7cen. - B~wge·rlijlce .V01'
cle·rinq. - Rarning « ew aeqtto et .bono.)) 
van cle schacle. - Geb1·e1c aan beweegre~ 
aen tot ve1·werping, van ene door een · der 
pa1·tijen voo1·gestelde be?·elcen,ingswijZe. -
Omvettige beslissing. - Wanneer een der 
partijen hem een bepaalde wijze van be~ 
rekening ener schade voorgesteld heeft .. 
vermag de rechter de schade niet e:lt 
aeqtto et bono te ramen zonder de reden 
te geven van de verwerping van de door 
de partij voorgestelde berekeningswijze: 

26 Januari 1953. 351 

12. - Schaae. ~ Wecl~twe van het 
slachtotfer ene·r onv1'ijwillige doding. __,_ 
Vm·lies van het 1"Ccht op de bijstand vnn 
haa·r echtgenoot. - Zelcere en n·iet alleen. 
mog,elijlce scl~ade. - Door te beslissen 
dat de weduwe van het slachtoffer ener 
onvrijwillige doding een schade heeft on
dergaan bestaande in het verlies van haar 
recht op de bijstand van haar echgenoot, 
heeft de rechter over de grond het be
staan van een zekere schacle en niet en
kel van een mogelijke schade vastgesteld~ 

26 Februari 1953. 441 

13. - Nalatigheid in het uUoejenen 
van een bewctlcingsplicht. - Verantwoor
llelijlcheid van de bewalce·r. . - Ve1·ant
wooTcleli'jkheid onafhanlcel.i'jk van een 
cloor cle bewaalcte persoon begane On'l.'oor
Z'iehtigheicl. - Opdat hij, die in het oefe
nen ener bewaking waartoe hij gehouden 
is nalatig is geweest, voor de door zijne 
nalatigheid berokkende schacle verant
w<'JOnlelijk weze, wordt niet vereist dat 
de bewaakte persoon zich onvoorzichtig 
zou hebben gedragen; dat volstaat dat 
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zonder de begane nalatigheid de schade 
niet zou hebben berokkend geweest. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1382 en 1383.) 

5 Maart 1953. 457 

14. - Ve1·v-oerder lcraahtens het ve1·
-voercont·mct 1jeTantwoonlelij lc verklaa1·d 
'V001' een ongeval. - Schade daa-rrloo1· .aan 
lle vervoenle1· be1·olclcend. - Schnde door 
·lle schuld van een clenle veroorzaalct. -
Recht van cle vet·voerder op he1·stelling . 
·van de hem beroklcencle schade. -· De 
vervoerder die bij toepassing van arti
kel 4 van de wet van 25 Augustus 1891 
jegens het slachtoffer van een ongeval 
verantwoordelijk wordt verklaard, en die 
~aardoor schade lijdt, is gerechtigcl om 
herstelling van deze schade te eisen in de 
maat waarin zij door de schuld van een 
-<:Jerde veroorzaakt werd. 

5 Maart 1g53. 457 

15. - Persoon awn w·ie een zaalG ter 
·oo1·zalce van een ongeoo·rloofde daad is 
.ontvallen. - Teruggave in nntwra onmo
gelijlc. Schadeloosstelling moetende 
principieel gelijlcig zijn met de 1vaa1·de 
'Van de zaalc op de flag van de lwrstelli.ng 
der schcule. - De persoon aan wie een 
zaak ter oorzake van een ongeoorloofde 
daad is ontvallen en aan wie de zaak niet 
kan teruggegeven worden, moet princi
pieel en afgezien van de schadelo.osstel
Ung wegens ondergane aanvnllende 
schade, van fle dader van cle ongeoor
Joofde daad een vergoecling bekomen die 
gelijkig is met de waarde van de zaak 
op de dag cler herstelling. 

20 Maart 1g53, 488 

16. - Persoon ann wie een zaak te1· 
·oorzalce vcm een on,qeoorloofcle claad 1:s 
·ontvnllen. - Gelclelijlce vergoeding ge
Ujloig met de wcwrde van de zaalc op de 
aag van het vonnis. - Slachtoffe1' die ten 
:tijde vwn het plegen vnn de ongeaot·Zoofile 
·daad •de zanlc aan een hager p1·1js hnd 
lcunnen verlcopen. - Onderstelling wellce 
geen bewijs van een aamv·nllen(le sclwde 
uitmnken lcnn. - vVanneer de persoon 
.uan wie een zaak ter oorzake van een 
·ongeoorloofcle claad is ontvallen en aan 
wie de .zaak niet kan teruggegeven wor
den, gerechtigd is niet enkel een gelde
lijke vergoecling gelijkig met de waarde 
van de zaak op de clag van het vonnis 
maar ook nog gebeurlijk herstelling van 
aanvullende schacle te eisen, mag noch
tans tot bewijs van clergelijke schade, de 
door de rechter aangenomen onderstelling 
niet gelclen van de >erkoop van de zaak 
door· het slachtoffer op de clag waarop de 
ongeoorloofde daad gepleegcl wercl, noch 
de vaststelling dat inclien het slachtoffer 
alstoen de zaak had willen verkopen, het 
<ervan een hogere prijs zou hebben beko-

men clan op cle clag waarop het vonnis 
geveld werd. 

20 Maart 1953. 488 

17. - Roelceloos en tergend, geding. -
Beoorcleling die ~titgaan lean van een 
ande1·e 1·echter dan deze die de vo1·de1·ing 
on_qego·and · verlclanrd heeft. ~ De beom·
deling van het roekeloos en tergend ka
ralrter ener ongegrond verklaarde vorde
ring worclt door de wet niet in aile ge
vallen voorbehouden aan de rechter ai
leen die de vordering als ongegrond afge
wezen heeft. 

26 Maart 1953. 510 

18. - vm·kee·rsonge·vnl. vm·volging 
wegens 011//J'I'ijw'illige vennondingen en in
b1·e·ulcen op de W.egcocle. ~ Inb1'C1tlcen op 
(le Wegcode n:iet bewezen at zonder oo1·
zalcelijk, ve1·bnnd met de ve1·won:dingen 
verlclact1•(l. - Vonnis ve1·lclwrend dnt de 
belclaagde geen enlcele font heeft begnan 
wellce tot aanspralcel-ijlcheicl ·ten opzichte 
vnn cle b1wgerlijlce pa1·tij aanleidi.ng geven 
zon. - Wettelijlcheid. ~ De rechter over 
de groncl die in feite vaststelt dat de be
klaagde aan wien onvrijwillige verwon
clingen worden ten laste gelegd, zich niet 
schuldig heeft gemaakt aan de inbreuken 
op de Wegcocle waarvan hi.i beticht was, 
en dat een miclere door de burgerlijke 
partij ingeroepen inbreuk op de Wegcode 
zonder oorzakelijk verband met de door 
haar opgelopen verwondingen is geweest, 
beslist wettelijk dat de beklaagde geen 
enkele font heeft · begaan welke tot aan
sprakelijkheicl ten opzichte van de bur
gerlijke partij aanleiding geven kan. 

20 April 1953. 562 

19. - B~trge1·lijlc vernntwoordelijlce 
partij. - .Bestnnn van een verband vnn 
ondergeschilctheid. - Rechtsfeit en niet 
lo·ute1· matehed feit. - Het best:ran van 
een verbancl van onclergeschiktheid dat 
de betrekking tussen aansteller en aange
stelde kenmerkt is een rechtsfeit en niet 
een louter materieel feit. (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1384, al. 3.) 

27 April 1953. 580 

20. - Milita1.1· schade veroorzalcena 
door een ongeoo1·lootde hlindeling. :___ F'on
tieve uitvoMing van ee1~ gegeven bevel. 
- Bevel clnt 1·egelmatig blijkt en binnen 
cle bevoegclheid vnn de pe1·soon clie het 
bevel geett. - AanspntkeUjlcheicl van de ' 
Staat. - Treedt op als orgaan van de 
Staat en verplicht derhalve de Staat tot 
schacleloosstelling de militair die aan een 
andere schacle berokkent ingevolge ener 
door hem begane font in het .ui~voeren 
van een hem door een overste buiten de 
perken dezes machten gegeven bevel, het
welk nochtans voor de voormelde mili-
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tair regelmatig en binnen de perken van 
de machten zijns overste blijken moest. 

30 April 1953. 595. 

21. - .MiUtail' sohade oerolclcenend 
door een foutieve handeling. - Fout be-
gaan bij het uitvoeren van een ontvangen 
opdraoht. - Aanspralcelijlcheid · van de 
Staat. - Treedt op als orgaan van de 
Staat en geeft aanleiding tot de aanspra· 
kelijkheid van de Staat de militair die 
opdracht hebbend ontvangen om een aan 
de Staat toebehorend motorrijwiel te her
stellen en op de openbare wei? te beproe
ven, aan een ander schade berokkent 
door een ongeoorloofde handeling in llet 
uitvoeren dezer opdracht, zelfs wanneer 
hij, het motorrijwiel heeft beproefd op 
een andere openbare weg dan deze die 
hem aangewezen was. 

30 April 1953. 596 

22. - Kranlczinn·ige ot aonOI''lltale. -
Vergo~ding van de sohade. - Eis verwo·r
pen omdat hij met de oillijlcheid strijdig 
is. - Wettelijlce oeslissing. -De rechter, 
bij wie een eis tot vergoeding van de door 
een krankzinnige of atmormale veroor
zaakte schade aanhangig is gemaakt, ver
werpt wettelijk deze eis door vast te stel
len dat, wegens de omstandiglleden die 
hij. omschrijft, het inwilligen er van niet 
met de billijkheid zou stroken. (Burger
lijk Wetboek, art. 13861Jis.) 

5 Juni 1953. 674 

23. - Gemeente. ~ K1·enlcing van een 
o~trgerlijlc recht door .de o1·ganen van de 
gemeente. - Reohtstreelcse verantwom·
delijlcheid van de g,emeente. - Voor
waarden. - De gemeente is principieel 
verantwoordelijk voor de daden, die een 
burgerlijk recht krenken, welke door 
haar organen binnen de perken van hun 
wettelijke bevoegdheid gepleegd worden. 

11 Juni 1953. 686 

24. - Gemeente. Om·logshandelin-
gen doo1· de organen van de gemeente vm·
richt binnen •de pe1'7cen van h~tn bevoegd
heid. - Rechtstreelcse ve·rantwool·delijlc
heid van de gemeente. - Niet-toepasse·
lijlcheid valh a1'U7cel 1382 van het B~w
ge·rlijlc Wetboelc. - Toepasselijkheid van 
artilcel 1, 11amgraat 4, van de wet van 
1 Ootobe1· 19,Y'I. - Artikel 1, paragraaf 4, 
van de wet van 1 October 1947, betref
fende het herstel van de oorlogschade aan 
de private goederen, naar luid waarvan 
de artikelen 1382 tot 1386llis van het Bur· 
gerlijk Wetboek, in zover de aansprake
lijkheid van de Belgische Staat of van 
andere openbare besturen er bij betrok
ken is, niet toepasselijk zijn op cle door 
deze wet voorziene oorlogshandelingen, is 
van toepassing op elke op laatstvermelde 

wetsbepalingen gegroncle vordering di~ 
noodzakelijk de rechtstreekse of onrecht~ 
streekse aansprakelijlleid van de open-
bare besturen voor oorlogshandelingen in-
sluit, en bijgevolg op de vordering die· 
door de organen van een gemeente binnen 
de perken van hun bevoegdheicl ,;errichtP; 
oorlogshandeliugen tot oorzaak lleeft, 
zelfs indien deze vorclering niet tegen het 
gemeentebestuur doch tegen zijn organen 
gericht is. 

11 Juni 1953. 68T 

25. - Verlcee1·. - Bestuurder van eer~; 
voe·rt~tig die de uite1·ste 1'echte?·zijde van 
de 1·ijweg ho~tdt. - Feit dat, weg~ns bij
zondel·e omstandigheden, een onvooTzich-
tigheid le-an 1titm.alcen. - Hoewel arti
kel 22, 2, van de Wegcode in principe aan 
de voetgangers verbiedt de rijweg te vol
gen en deze aan de voertuigen voorbe
houdt, mag de rechter in feite oordelen 
dat de bestuurder van een voertuig een 
onvoorzichtigheid begaan heeft door de· 
uiterste rechterzijde van de rijweg te· 
houden, dan wanneer de zichtbaarheid' 
wegens de mist en de regen slecht was 
en hij wist dat voetgangers er dikwijls: 
cle rijweg betreden. 

22 Juni 1953. 734 

26. - Stoornissen van de naouur
schap. - VemntwoonlelijiGheid die een 
tout onde1·stelt. - De verplichting de· 
stoornissen van de nabuurschap te her
stellen, gegrond op artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, onderstelt noodza
kelijk een fout. 

25 Juni 1953. 743: 

27. - Strafzalcen. - ATI'est dat ve1·
lclaa1·t clat wegens zijn to·ut, belclaagde· 
voo1· de gevolgen van een ve1·1cee1·songeval 
verantwooTdel-ijlc is. ~ V.aststelling van
een oo1·zalcelijlc ve1·band tussen de tout 
en het ongeval. - Stelt het oorzakelijk 
verband vast tussen een door de be
klaagde begane font en een verkeersonge
val, het arrest clat verklaart dat be
klaagde, wegens de door hem begane fout, 
ten belope van een. dercle voor de ge
volgen van het ongeval verantwoordelijk 
is. 

6 Juli 1953. 762' 

28. - Stmfzalcen. - Schatting « ex 
aeq1w et bono ll van de schade. - Voor
waarden. - Gaat wettelijk over tot een 
schatting ex aequ.o et bono van de door· 
een ongeoorloofde daacl · veroorzaakte
schade, de rechter die de reclen aangeeft 
waarom enerzijds de door' een partij voor
gestelde schattingsgrond niet kan worden 
aangenomen en anclerzijds waarom de-
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schatting van de schade slechts em aeq1to 
et ·bono kan gedaan worden. 

'6 Juli 1953. 762 

:29. - StTafzaken.· - Bwrget·l,ijlce ·vor
-dering. - Vt·oeget·e beslissinrJ waarbij be
lclaagde tot sclvadeloosstell-ing veroordeeld 
werd. - Art·est waarbij twee andet·e be
lclaagden solicla·ir tot dezelfde schafleloos
·l'telling · vet·oonleeld wenlen. - At"''est 
,zat bepa.alt clat de burgeTli.flce 11artij 
.~ler;hts een11taal schaflevet·goefling zal ont
·ta-ngen. - Geen sclwncling · van at·ti
lce.l 1382 van het B1wg,eTlijlc Wetboek. -
K:~Iit niet tweemaal aan de butgerlijke 
partij vergoeding voor de door haar ge
leden schacle toe, en schericlt het arti
ke.l '1382 van het Burgerlijk Wetboek niet, 
het arrest clat, na een gerechtelijke be
s'lissing waarbij een beklaagde tot ver
goeding veroorcleeld wercl, twee andere 
bekiaagden soliclair tot dezelfde vergoe
ding · veroordeelt, cloch mits bepaling dat 
de burgerlijke partij slechts eenmaal ver
g?eding zal ontvangen. 

6 Juli 1953. 775 

VEQBQEKING. 

H<l'oFDSTUK I. - Bevoegclheicl. 

.HOOFDSTUK. II. - Uitgestrelctheid. 

B:ooFOSTUK. III. - Verbr'elcing op verzoelc 
!' ' van de .Minister van justi.tie. 

l'IOOFDSTUK IV. - Vet·oonleling tot vet·-
goecling. 

RooFDSTUK V. - Vm·wijzing na verbre
. lcing. 

ROOFDSTUK I. 

BEVOEGDHEID. 

1 ~ - Bevoegdheid. - Beslissing van de 
r'eehtbtinlc van beroep van R1tancla
druncli. - Eis tot verbrelcing. - Onbe
voegdheicl van het hof. - Ret hof mag 
geen kennis nemen van een eis tot ver
breking tegen een beslissing van de recht
bank van beroep van Ruanda-Uruilcli. 

31 October 1952. 107 

2. - Bevoegdheid. - 13-nt·gerli.ike za
lte'li. - Ongeoorloofcle claful. ---, Rechtet· 
over de grand die ze bescht·-i_ift. - Con
trole doo1· het hot, - Ret hof is. bevoegcl 
om na te. gaan of de rechter o:ver · de 
grond, die aan een· door hem beschreven 
feit het karakter van een ongeoorloofde 
daad toekent, het wettelijk begrip van 
font of van nalatigheid, naar de zin van 
de artikelen 1382· en 1383 van het Burger
lijk · Wetboek, niet heeft miskend. 
-,])2 December 1952. 226 

3. - Bevoegdheid. - Stmfzalcen. 
Bevoegclheid va.n het hot om na te gaan 
of de pnblielce vot·det·ing al dan niet ver
)aanl is.- Ret Rof van verbreking is be
voegd om na te gaan of, volgens de, stuk
ken van de procedure, de publieke :vorde-. 
ring al clan niet verj aard is. · 

22 Dece1uber 1952. 243 

4. - Bevoegdheid. - .Mil-itie. - Voor
ziening a.anvoerend clat de feitelijlce be
sta.nddelen det· zaalc floor de hoge militie
t·aacl vet·lceet·d werden beoordeeld. - Be
zwa.at· waat·van het H of van verbrelcing 
.11een lcennis vet·ma_q te nemen. - Ret Rof 
van ver breking vermag niet na te gaan. of 
de hoge militieraad de feitelijke bestand
delen der zaak goed of verkeerd heeft be
om·deeld. 

5 Januari 1953. 275 

5. - Bevoerfdheicl ·van het hof. -
Stratzalcen. - JJ'eitelij lee beschmtwingen. 
Onbevoegdheicl. - Ret hof vermag geen 
kennis te nemen van feitelijke beschou
wingen tot betwisting ener feitelijke vast
stelling van de bestreden beslissing. 

19 Jannnri 1953. 322 

6. - Verenigde lcnmet·s. - TToorziening 
tegen ene ten r1evolge van vet·wijzing na 
verbrelcing gewezen beslissing van een 
·weTlcrechtersntad van beroep. - Beslis
sing onvet·en·igbaat· met het arrest van 
verbrelcing. - Middel identielc met dit in
geroepen tot staving det· voorz,iening. -
Onderzoelc behorend tot de verenigcle lca
meT8. - Behoort aan de verenigde kamers 
het onderzoek van de voorziening tegen 
ene lleslissing door een werkrechtersraad 
in beroep gewezen ten gevolge·van verwij
zing na verbreking, wanneer deze beslis
sing met het arrest van verbreking onver
enigbaar is en het middel identiek is met 
dit welk tot verbreking aanleiding heeft 
gegeven. (Wet van 7 Juli 1865, art. 1.) 

23 Januari 1953. 343 

7. - Be·voegdheid. - Hot van· beroep. 
- Lijst vo61· de regeling van de dienst. 
- Bevoegdheid van het H of va.n verbre-
lving om na. te gaa.n of een raadsheer aan
gewezen wenl' om als voorzitter van een 
bepa.alde · Ieamer op te treden. - Ret Rof 
van verbreking is bevoegd om na te gaan 
of een raadsheer van een hof van beroep, 
volgens de lijst tot regeling van de dienst
orde voorzien · bij artikel 193 van de wet 
van 18 Juni 1869 aangewezen is om· als 
voorzitter van een kamer van d~t hof op 
te treden. 

9 Maart 1953. 400 

8. - Bevoegdheid van het Hot· van 
vet·brelcing. - Zaken van directe be las
ting. - Materiele vergissiny in de voor-
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z-iening. - JJ1ag door het hof vet·beterd 
worden. - Het Hof van verbreking is be
voegd om in de voorzieniug begane mate
riele vergissingen te -verbeferen. _ 

24 Maart 1953. 506 

9. - Bevoegdheid. - JJ1atet-iele vergis
sing in de voorziening begaan. - Be
voegd van het hot om deze vergissing te 
verbeteren. - Het Hof van verbreking· 
vermag een in de voorziening begane ma
terH~le vergissing te verbeteren en onder 
meer een vergissing betreffende de datum 
der bestreden beslissing. 

26 Maart 1953. 513 

10. - Bevoegdheid. - Vreemde wet. 
- Interpretatie door de rechter over de 
grand. - Hot van verbrelving niet bij 
machte om toezicht erover t(it te oefenen. 
- Het Hof van verbreking vermag geen 
toezicht uit te oefenen over de juistheid 
van de interpretatie van een vreemde wet 
door de rechter over de grond. 

26 Maart 1953. 515 

11. - Bevoegdheid. - Stmtzalwn. -
Vet·betet·ing van een matm·iele vet·.qissing 
van de bestreden beslissing. - Bij het be
oordelen van een middel van verbreking 
is het hof gerechtigd een materH!le ver
gissing van de bestreden beslissing te ver
beteren. 

16 April1953. 547 

12. - Bevoeadheid. - Militie. - Ma
teriiile vergissing in de bestreden beslis
sing. - Macht om ze te verbeteren. -
Tot beoordeling van een middel van ver
breking mag het hof een materiele ver
gissing dooi· de rechter begaan in het o'p
stellen van de redenen zijner beslissing 
verbeteren, wanneer deze vergissing dui
delijk nit de gehele tekst der beslissing 
blijkt. 

27 April 1953. 584 

13. - Bevoegdheid. JJ1ilitie. -
Stt(Jvlwn waarop het hot acht verm(!g te 
s~aan. - Tot beoordeling van een middel 
yermag het hof geen acht te slaan op een 
attest van de controleur der belastingen 
die. niet werd onderworpen aan het oor
deel van de hoge militieraad waarvail de' 
beslissing bestreden wordt. 

27 April 1953. 584 

14. - Bevoegdheid. - Militie. - F'ei
telijke elementen. - Onbevoegdheid. -
Het hof is onbevoegd om kennis te nemen 
van feitelijke elementen waaruit de aan
legger beweert af te leiden dat de hoge 
militieraad de zaak welke hem onder
worpen was verkeerd beoordeeld heeft. 

27 April 1953. 585 

15. - Bevoe_qdheid. - St·ratzaken. __:__: 
Voorlopige hechtenis. - Zwaarwichtige: 
en: uitzonderlij Jr;e omstandigheden. - Be
lnng '-van de openbnt·e ve·tligheid. - Be
oordeling door de onderzoeksrechtsmach
ten. - 'l'oezicht van het hof_,._ Wanneer, 
er toe verzocht uitspraak te doen over d~ 
bevestiging van een aanhoudingsbevel, de· 
kamer van inbeschuldigingstelling souve-
rein in feite het bestaan van gewichtige 
en uitzonderlijke omstandigheden vast
stelt, behoort het aan het Hof van ver~ 
breking na te gaan of, door te beslisserr 
dat wegens die omstandigheden de hand
having v:an de hechtenis in het belang· 
van de openbare veiligheid vereist was, de 
kamer van inbeschuldigingstelling het' 
wettelijk begrip van het belang der open~ 
hare veiligheid niet miskend heeft. (lin
pliciete oplossing.) 

6 Juli 1953. 767. 

16. - Bevoegdheid vnn het Hot van 
verbt·elving. - Onbevoegd zijnde om de_ 
geschiktheid van een gerneentelijlve ver
ordening nn te gaan, verrnng het hot niet 
te oordelen of zij het algerneen belan{f 
lvrenlct. - Vermits het niet bij machte is 
om de geschiktheid · ener geineentelijke' 
verordening na te gaan, behoort het .niet 
aan het Hof van verbreking te oordelen 
of zij het algemeen belang krenkt. 

10 Juli 1953. 795-

17. - Bevoe_qclheid vnn het Hot vn'ft 
verbreking. - Schending van een minis~ 
teriiile omzenclbrief. - Schending wellve 
,qeen nanleiding tot verbrelving geeft. _: 
De schending van een ministeriele om-' 
zendbrief geeft geen aanleiding tot ver
breking. 

10 Juli 1953. 795 

18. - Bevoe,qdheid. - Znlcen van gee 
meentelijke tawes. - Voot·ziening tegen. 
een besluit vnn de bestendige cleptttntie 
van een provinciale rand. - MiddeT 
ambtshnlve opgeworpen. - Het H<if van 
verbreking is bevoegd om ambtshalve een 
middel van open bare orde op te. werpen 
in geval van voorziening tegen een be
sluit van de afgevaardigde deputatie van 
een provinciale raad waarbij over eeri 
reclamatie tegen een gemeentelijke taxe 
uitspraak werd gedaan. (Besluit · van 
15 Maart 1815, art. 9.) (Stilzwijgende 'op
lossing.) 

10 Juli 1953. 795 

HOOFDSTUK II. 

UITGES'l'REKTHEID. 

19. - Draagwijdte. - Strafzalcen. 
Verbreldng van de beslissing van veroor
deling vnn de belclaagde. - Voorziening 
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'lJan de b·wrgel"lijlc aanspm7celij7ce partij 
-n.iet ontvanlcelijlc. - UitweTlcing de!· veT
iirelcing ten opziehte vcm deze paTtij. -
Wanneer op de voorziening van de be
klaagde de beslissing van veroordeling 
werd verqroken en de burgerlijk aan
;sprakelijke partij zich niet heeft voor
zien of een onregelmatige voorziening 
heeft ingesteld, wordt zonder voorwerp 
de beslissing, waarbij deze partij voor de 
·tegen de beklaagde uitgesproken verpor
deling burgerlijk aansprakelijk werd ver
l;:laard. 

29 September 1952. 21 

20. - D1·aagwijdte. - Do1tanen en ac
·ei}nzen. - Misdri.if met ,qevangenisstmf 
en geldboete st·rafbaar. - TTTijspraalc. -
Voorziening clom· het best1t1tr alleen. ~ 
Voorziewing _qegt·ond. - TTerbrelcing be
perlct tot cle beslissing over de vorde1·ing 
van het best·nm·. - Wanneer, in zaken 
van douanen en accijnzen, het bestuur 
aileen zich heeft voorzien tegen een arrest 
·dat de verdachte van een vervolging we
,ge!ls een met gevangenisstraf en geld
boete strafbaar misdrijf vrijspreekt, be
yeelt, in geval van verbreking van dat 
itrrest, het hof slechts de verbreking er 
van in zover het over de vordering van 
])et bestuur uitspraak gedaan heeft. 

6 Octoi.Jer 1952. 20 

21. - Dma,qwijdte. - Stmtzalcen. 
Jaarlijlcs betaald verlof. - TTerzuim van 
betaling van het veTlofgelcl. _:_ TTe·rbt·elcing 
van de st!·afve·roordeling. - BTen,qt de 
verbrelcing mecle van de bijlcomende vet·
oordelingen tot betctling van de achteT
stallige bijdmgen of verlofgelden. - De 
verbreking van de strafveroordeling, uit
gesproken wegens verzuim van betaling 
van de bijdragen of verlofgelden, brengt 
(Je verbreking mede van de bijkomende 
verciordelingen tot betaling van de ach ter
~tallige bijdragen of verlofgelden. (Be
slu~twet van 3 Januari 1946, art. 2G, al. 4.) 
· 3 November 1952. 110 

22. - DntCtf11.tYijdte. - Douanen en ac
cijnzen. - lviisdrijf stTafbaaT met gevan
_qenisstmf en· met geldboete. - VTij
spTaalc. - Voo1·ziening door het bestu1w 
alleen. ~ V erb!·elcing. - TT eTbTelcin,q be
perlct tot de beslissing over de voTde·ring 
van het bestuur.- Wanneer in zaken van 
uouanen en accijnzen het bestuur zich 
alleen in verbreking heeft voorzien tegen 
een arrest dat de beklaagde van een met 
gevangenisstraf en met geldboete straf
baar misdrijf vrijspreekt, vernietigt het 
hof, in geval van verbreking, dat arrest 
·Slechts in zover het over de vordering 
van het bestuur uitspraak heeft gedaan. 

3 November 1952. 113 

23. __.__ Draagwijdte. Strafzaken. -

TToo1·ziening door .de vm·dachte. -· VooT• 
ziening bepeTkt tot de beslissing over de 
p1tblie7ce voTde'l"'ing. - Gevolgen op d(:! be.7 
slissing oveT de voTdeTingen van de bur
geTlijlce partijen. - De verbreking, op de 
voorziening van de verdachte, van de be
slissing van veroordeling op de publieke 
vordering brengt de verbreking niet mede 
van de eindbeslissing over de vordering 
van de burgerlijke partij, wanneer de ver
dachte zonder voori.Jehoud verklaard heeft 
zich niet tegen deze laatste beslissing te 
voorzien; n~ettegenstaande dezelfde ver
klaring van de verdachte, brengt zij in
tegendeel de verbreking mede van de 
eindbeslissing gewezen over de vordering 
van een burgerlijke partij wanneer de 
verdachte, in deze stand der zaak, zich 
niet tegen die beslissing heeft voorzien. 
(Wetb. van strufv., art. 416.) 

1 December 1952. 172 

24. - Dt·aagwijclte. - Douanen en 
cwcijnzen. - A1Yest van veroo1·deling. -
TT oorziening dom· het bestmtT. - Beslis
sing slechts onwettelij lc in zoveT zij. wei
gert een vet·be·unlverlcla?·ing te bevelen. 
- Tot dit p1mt beperlcte veTb1'e7cing. -
Wanneer, door een voorziening van het 
bestuur, het dispositief van eei:t .arrest 
van veroordeling betreffende de vordering 
van cli.t bestuur aan het hof wmdt bestre
den en wanneer dit dispositief slechts 
onwettelijk is in zover het weigert een 
verbeurclverklaring nit te spreken, zijn 
de verbreking en de verwijzing tot dat 
punt beperkt. · 

1 December 195;!. 184 

25. - Draagw·ijclte. - Do·nanen en ao
cijnzen. - Ji!let geldboete en bijlcomende 
st1·afjen beteugelde inbTeulc. - TTooTziec 
ning clom· het best1t1w. - TT erbTelcing om
flat de TechteT geen geldboete heeft uit
gesp1·oken. - VerbTe7cing van geheel de 
beslissing. - Wanneer de inbreuk op de 
wetten betreffende de douanen en accijn
zen inet geldboete en met bijkomende 
straffen strafbaar is en wanneer, op de 
voorziening van het bestuur, het arrest 
van veroordeling wordt verbroken omdat 
het geen geldboete heeft uitgesproken, 
strekt de verbreking zich tot het geheel 
dispositief van het arrest uit. 

1 December 1952. 186 

26. - Dmagwi,idte. -· Beslissing van 
cle 1·echteT in hogeT beroep die een · be
klaagde vemorfleelt en een medebelclaagde 
vrijspTeelct. - VemoTde'ling van de be
lclaagfle op de voTdering van de buTger·
li.ilce pa1·tij. - Onbevoegdheitt om 7cennis 
te nemen van de vonlet·ing van de be
klctagde, bnTgeTlijlce parti.i tegen de vrij
gespmken medebelclaa_qde. - TToorziening 
floor de beklaagde tegen al de beschiklcin
gen va.n het vonnis. - Vm·bTelcing van de 
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1wslis.sing over de p1tblieke vm·dering om
dat ,het openbaar rniniste1·ie niet in zijn 
1Jorderingen we1·d gehoord. - Lot van. de 
beschi7c7cing van het vonnis over de bur
gerlijke vo1·der·ingen. - Wanneer cle rech
ter in hoger beroep een beklaagde veroor
deeld en een medebeklaagde vrijgesproc 
ken heeft en dat hij bovendien de be
klaagde jegens een burgerlijke partij tot 
schadeloosstelling heeft veroordeeld en 
~ich, wegens de vrijspraak van de mede
beklaagde, onbevoegd heeft verklaard din 
-van de burgerlijke vordering van de be
klaagde, burgerlijke partij tegen de me
clelJeklaagde, kennis te nemen, brengt de 
verbreking, op de niet beperkte voorzie
ning door de beklaagde, van de strafver
oordeling van deze laatste om reden dat 
het openbaar ministerie niet in zijn vor
tleringen werd · gehoord, de ·verbreking 
mede van de veroordeling gewezen over 
{le burgerlijke vordering tegen de be
klaagde, alsmede de.ze van de beslissing 
gewezen over de tegen hem ingestelde 
burgerlijke vordering welke beslissing op 
·de onwettelijke vrijspraak van de ver
weerder, medebeklaagcle, steunt. 

8 December 1952. 199 

27. - Dmagwijdte. - B1wgerlijTce za
Jcen. - Rechte1· ove1· cle grond die fle 
·vordering van de aanleur1e1· in de hootdeis 
ten aanzien ·van rle verwee1·de1· ongegmnd 
heett verklaa1·a, floch die de dom· de ver
weerder in t~tssen7cornst opgemepen partij 
jegens de aanlegge1· heett ve1·oordeeld. -
Voorziening door de in tussen7comst opge
roepen partij. - Vonnis verbroken omflat 
de rLanlegge1· in rle hootdeis geen vo1·fle-
1"i.ng tegen de in vri.iwaring geroepene 
heett ingesteld. - Verbre7cing st1·ekt ziuh 
1tit tot het dispositief dat de vordering 
ten aanzien van de verweerder atwijst. 
- Wanneer de vordering van de aanleg
ger in de hoofdeis door de rechter over 
de grond ten opzichte van de verweer
der als ongegrond wordt afgewezen doch 
ten- aanzien van de door de verweerder 
in tussenkomst opgeroepen partij gegrond 
wordt verklaard en dat, derhalve, deze 
laatste partij jegens de aanlegger in de 
hoofdeis . werd veroordeeld, en wanneer, 
op de tegen al de partijen door de in vrij
wm;ip.g opgeroepen partij gerichte voor
ziening, het vonnis verbroken wordt om
dat de rechter de in vrijwaring opgeroe
pene onwettelijk heeft veroordeeld om re
den dat de aanlegger in de hoofdeis tegen 
hem geen enkele vorderi_ng had ingesteld, 
strekt de verbreking zich uit tot het dis
positief van het vonnis dat, ten aanzien 
van de verweerder, cle vordering van de 
aanl~gger in cle hoofdeis afwijst. 

11 December 1952. 216 

28. - Dmagwijdte. Stmtza7cen. -
t·oorzien£ng tegen een clorw een hot van 

assisen uitgesp-ro7cen a1-rest Van' veroon 
de ling. - Gevolg ten aanzien van· el:m in
C'identeel wn·est. - De .. aanlegger, riic 
zicll slechts tegen het te· zijnen laste door 
een hof van assisen uitgesproken arrest 
van veroordeling heeft voorzien, kan de 
onwettelijkheid van een incidenteel ar
rest inroepen in zover clie onwettelijkheid 
van aard is het definitief arrest ongeldig 
te maken. (Stilzwijgende besliSISing.) 

15 December 1952. . 232 

29. - Dmagw·ijdte. St1·atzaken. :.____. 
Burgm·lij7ce vo1·de1·ing. - Arn3st een plo
bale vergoeding toekennend wegens zede
lij7ce en stoffelijke sc7~ade. ---'- Onwettig
heid van de beslissing bet?·effende de stot
telijke schade. - Algehele ver1J1·eking. -
Wanneer een arrest, dat wegens zedelijke 
en stoffelijke schade een globale vergoe
ding toekeiit, met nietigheid behept is in 
zover he't over de. stoffelijke schade uit
spraak doet, is de verbreking ongeheel. 

19 Januari 1953. 316 

30. - Bnrgerlij7ce za7cen. - Doo1· de 
a,anlegge1· i·n ve1·breMng ingestelde vo1·de
ring tot gerneenve1'1claring van het arrest. 
- V erwe1·ping der voorziening. - V orde
ri.ng zonder belang. -Ten gevolge van de 
verwerping van de voorziening wordt de 
door de aanlegger ingestelde vordering 
tot gemeenverklaring van het arrest zon
der voorwerp. 

22 Januari 1953. 33\ 

31. - Draa,g·wijdte. - Onrnogelij7cheid, 
voor het hot zijn contmlerecht over de 
wettigheift van de veroo1·deling tot ver
beu.rdve1"7claring uit. te oetenen. - V erbre-
7cing tot deze ve1"oo1·deling bepe1·1ct. -
Wanneer de verbreking bevolen wordt 
omdat het arrest aan het hof niet toe
laat zijn controlerecht over de wettigheid 
der verbeurdverklaring nit te oefenen, is 
zij tot die veroordeling beperkt. 

2 Maart 1953. 450 

32. - DrarLgWijdte. Stmtza7cen. -
VooTziening van de beklaagde. - Verbre-
7cing van de oveT de publie7ce vordering 
gewezen beslissing. - Brengt met zioh de 
verb1·eTcing rnede van de over de ,_voraerin
gen am· bm·gerli.i7ce partijen gewezen be
slissingen. - Wanneer een over de pu
blieke vordering gewezen beslissing op de 
voorziening van de beklaagde verbroken 
wordt, brengt deze verbreking· met zich 
de verbreking mede van de over de vor
dering der burgerlijke partij gewezen be
slissing welke een gevolg er van is. · 

2 Maart 1953. 452 

33. - D-raagwijdte. Stratzaken. -
Onwettigheid van de st1·at ·van ontzetting 
van het recht om een voertu.ig te bestu-
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ren. :...... Totale verbrelcing. - De verbre
king uitgesptoken wegens de onwettigheid 
van de samen met de geldboete toegepaste 
straf van ontzetting van het recht een 
voertuig te besturE:m is totaal. 

20 April 1953. 559 

34. - Dmagwijdte. ---' Boetstraffelijlce 
en politiezalcen. - Onwettigheid van de 
straf tot geldboete. - Totale verbrelcing. 
~ Is totaal in boetstraffelijke en politie
zaken de verbreking uitgesproken wegens 
de onwettelijkheid van de samen· met 
de · vervangende gevangenisstraf toege
paste geldboete. 

20 April 1953. 560 

35. - Draagwijdte. Strafzalcen. -
Onwettelijlcheid van de verhoging met 
dec·iemen en van de vervangende gevange
nisstraf. - Gedeeltelijlce verbrelcing, -
Wanneer een vonnis verbroken wordt om
dat het op een strafrechterlljke geldboete 
een mindere verhoging met deciemen dan 
de wettelijke verhoging heeft toegepast 
en een · mindere vervangende gevangenis
straf dan die door de wet bepaald heeft 
uitgesproken, is de verbreking tot die 
hoof(len der beschfkking beperkt. 

20 April 1953. 561' 

36. - Uitgestrelctheid. - SM·atzalcen. 
- Beslissing van onbevoegdheid over de 
publielce vo·rdering en de bttruerlijlce vor
dering. - Voorziening van het openbaar 
ministerie. - Verbrelcing. - Uitgestrelct
heid. - W anneer de bestreden beslissing 
ten onrechte de onbevoegdheid uitspreekt 
van. de · rechter bij wie de publieke vor
dering en de burgerlijke vordering aan
hangig zijn gemaakt, doch slechts het 
voorwerp uitmaakt van een voorzienii:J.g 
van het openbaar ministerie, verbreekt 
het hof de beslissing slechts voor zoveel 
zij over de publieke vordering gewezen 
werd. 

15 Juni 1953. 706 

HOOFDSTUK III. 

VERBREKING OP VERZOEK 
VAN DE :1\fiNISTER. VAN JUSTITIE. 

37. - Op vm·zoelc van de JJlinister van 
justitie .. - VervallenverTclaTi:ng van het 
Belgisch . bttrgerschap. - A1·tilcel 18bis 
van de samengeordende wetten betref
tende de nationaliteit. - Arrest de ver
vallenverlclaring tt.itspTelcend ten laste 
van een Belu die zijn na.tionaliteit heett 
verlcregen van een ouder ' die op de dag 
van zijn geboode Belg was. -. JJlachts
ovm·schrijding. - VeTnief.i,qing.- Op ver
zoek van de procureur-generaal daartoe 
galast door de Minister van jus'titie, ver
nietigt het hof wegens machtsoverschrij-

ding het arrest dat, bij toepj;tssing -viu1~ar~ 
tikel 18bis van de samengeordende wet
ten betreffende de nationaliteit, .de ver~ 
vallenverklaring van de staat van .Bel.:. 
gisch burgerschap · heeft uitgesproli;en ten. 
laste van een ·Belg die zijn natio:iulliteit 
heeft verkregen van een onder die op de 
dag zijns geboorte Belg was (Wet van. 
27 ventilse jaar VIII, art 80; wet van. 
25 Februari 1925, art. 14.) 

16 Maart 1953. 481 

HOOFDSTUK .IV. 

VEROORDELING TOT VERGOEDING. 

38. - VeToordeling tot vergoeding. 
Voorziening tegen ene beslissing van . de 
yemengde 1·aad van bemep van de 01·de 
der geneesheren. - Vm·werping. _:_ Geerl
verom·deling tot vm·goeding. - De in ge
val van verwerping ener voorziening in 
burgerlijke zaken bepaalde vergoecling 
wordt niet toegekend in geval van ver
werping ener . voorziening tegen ene beslis
sing van de gemengde raacl van beroep
van de Orcle der geneesheren. 

26 Januari 1953. 355 

HOOFDSTUK V. 

VERWIJZING NA VERBREKING .. ,. 

39. - Strafzalcen. - Feit dat ueen 
misd1-ijf ttitmaalct. - Verbrelcing zonde1· 
verwijzing. - Wanneer de beslissing van. 
veroordeling op de publieke vordering 
wordt verbroken omclat het ten laste ge
legd feit geen strafbaar misdrijf kan uit
maken, geschiedt de verbreking zonder 
verwijzing. 

27 October 1952. 90· 

40. - Stratzalcen. - vonnis van veT
oordeling. - Verbrelcing omdat het teit 
geen misdTijf lean uitmalcen. - Verbre
lcing zonder verwijzing. ___:_ Wanileer een 
vonnis van veroordeling verbroken wordt 
omdat het ten laste gelegd feit, volgens 
de bestaande wetgeving, geen misdrijf 
kan, nl. omdat het besluit dat zou over"· 
treden geweest zijn nog niet in werking 
was getreden, wordt de verbreking zonder 
verwijzing uitgesproken. 

3 November 1952. 110 

41. - St1·ajzalcen. - Verbrelcing van 
de beslissing ove1· de pttblielce vordeting. 
- Verbrelciny gegTond op de. vaststaande 
ve·rjaTiny van de publielce vordering. -
Verbrelcing zonder verwijzing. -Dever
breking van de beslissing over de pu
blieke vordering gewezen op grond dat, 
blijkens de procedure, de verjal'ing ·van 
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die vordening". op de datum van de ver
broken besHssing verkregen was; ge
schiedt zonder verwijzing. 

3 November 1952. 110 

42. ~ Stmfzaken. ~ Dispositief van 
veroordeli"n{l verbro7cen omdat het feit 
geen strafbaar misdrijf lean ~titmaken. ~ 
Vet·bre7ciny ".zond,et· verwijzing. ~ Wan
neer; in strafzaken, het hof een dispdsi
tief van veroordeling verbreekt omdat het 
aangenomen feit geen strafbaar misdrijf 
uitmaakt, geschiedt de verbreking zonder 
verwijzing. ' 

i ])ecember 1952. 185 

43. ~ St·rafza7cen. ~ Ver1we7cing van 
de beschi7c7cing . tot verwijzing van de 
raad7camer en vernieUging van de daarop 
volyende pt·oced~tre. ~ Verwijzing naar 
de Teamer. van inbeschuldigingstelling in 
wiens rechtsgebied de raad7camer waar
·van de beslissiny vernietigcl wenl geves
tigd is. ~ Opdt·aclit gegeven aan een on
derzoelcsrechter in de rechtbanlc waarvan 
die raad7camer deel ~titmaalct.. ~ Arti
kel 1,31 van het Wetboe1c van strafvorde
ring niet toepasseUjlc. ~ Wanneer, na 
verbreking van de beschikking van de 
raadkamer waarbij een verdachte naar 
de correctionele rechtbank wordt verwe
zen en na vernietiging van de daarop vol
gende procedure, de zaak wordt verwezen 
naar de kamer van inbeschuldigingstelling 
in wiens rechtsgebied die raadkamer ge
vestigd is, kan de kamer van inbeschul
diginstelling aan een onderzoeksrechter 
in de rechtbank waarvan die raadkamer 
deel uitmaakt opdracht tot vollediging 
van het onderzoek geven. (Wetboek van 
strafv., art. 431.) 

22 ])ecember 1952. 248 

44. ~ StrafzaTcen. ~ Verbrelcing van 
de beslissing ovet: de bnr,qerlijlce vot·de
ring. ~ Dejinitief geworden vrijspmalc 
van de verrlachte. ~ Bevoegdheid van de 
t·echter naar deweUce de zaalc wordt ver
wezen. ~ W.anneer op de voorziening 
van de burgerlijke partij, de beslissing 
waarbij hare vordering werd afgewezen 
en ze tot cle kosten werd veroordeeld, 
verbroken werd, mag de rechter naar 
welke de zaak · werd verwezen, hoewel 
de vrijspraak van de verdachte defini
tief is geworden, verder nagaan of de 
verdachte het feit heeft gepleegd waarop 
cle vordering van de butgerlijke partij is 
gegrond. 'en of dit feit een misdrijf uit
maakt. (Wetb. van strafv., art. 172 en 
202, art. 177, 216 en 373.) 

19 Januari 1953. 323 

45. - StratzaTcen. - Arrest van ver
oordeling. ~ Verbrelcing nitgesproken we
gens onwettigheid van de beslissing waat·
bij de pnblielce vordering niet verjaat·d 

·werd verlclaard. ~ Onwettigheid voort· 
Tcomend uit het gebt·ek aan redenen in het 
arrest betreffende het als aa;nvangpunt 
van de verjat·ing aangenomen teit.'--'- Ver
breking met verwijzing. ~ Wanneer een 
arrest van veroordeling verbroken wordt 
omdat het zijn beslissing waarbij het de 
pnblieke vordering niet verjaard · verc 
klaart niet wettelijk rechtvaardigt en 
wanneer nit de t'echtspleging niet blijkt 
dat de verjaring niet voltrokken werd, 
wordt de verbreking met verwijzing uit
gesproken. 

2 Februari 1953. 378 

46. ~ Onmogelij7che·id voot· het hot 
zijn controlerecht over de vet'oordeling 
tot verbmtrdverlclaring ttit te oetenen. -
Verbrelcing dezer veroordeling. '-- Verwij
zing. ~ Wanneer de gedeeltelijke verbre
king gegt'ond is op de vaststelling dat het 
arrest aan het hof niet toelaat zijn con· 
trolerecht over de wettigheid der ver~ 
benrdverklaring nit te oefenen,. wordt de 
verwijzing bevolen. 

2 Maar't 1953. 450 

47 ~ ~ Strafzalcen. ~. Verbt·elcing van 
de ovet· de pnblielce vordering ge.wezen 
beslissing. ~ Verbt·eTcing gegt·ond op de 
noodzalcelijlce verjaring der publielce vor
dering. ~ Verbrelcing zonder verwijzing: 
~ Wordt zonder verwijzing nitgesproken 
de verbreking van de over de pnblieke 
vordering gewezen beslissing welke hier
op is gegrond dat op de dag van de nit
spraak der verbroken beslissing deze vor
dering verjaard was. 

16 Maart 1953. 476 

48. ~ Stratzalcen. ~ Verbrelcing om 
t'eden dat de rechter op ene strafrechte
lijke geldboete een mindm·e veThoging met 
deoiemen heeft toegepast dan die door de 
wet bepaald. ~ Verwijzing beperlct tot de 
beslissing betreffende de verhoging der 
,qeldboete. ~ Wanneer een vonnis verbro
ken wordt om de reden dat de rechter 
over de grond op een strafrechtel.ijke 
g-eldboete een mindere verhoging met de
ciemen heeft toegepast dan die door de 
wet bepaald, wordt de zaak enkel naar 
een rechter verwezen om over de verho
ging van de geldboeten te worden uitge
sproken. 

30 Maart 1953. 527 

49. ~ Strafza7cen. - Verbt·elcing om 
reden dat de rechter een mindet·e vervan
gende gevangeni.sstrat heeft ttitgesprolcen 
dan die door de wet bepaald. ~ Tot dit 
pu.nt bepe1"7cte verwijzing. ~ Wanneer 
een vonnis verbroken wordt om reden dat 
de rechter een mindere vervangende ge
vangenisstraf heeft uitgesproken dan die 
door de wet bepaald, "''ordt de zaak enkel 
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tot uttspraak over de verva11gende gevan
genisstraf naar een rechter verwezen. 

30 Maart 1953. 527 

50. - Stratzalcen. Onwettelijlcheid 
'van de verhoging met deoiemen en van de 
vervangende gevangenisstraf. - V erbre
·king met verwijzing.- Wanneer een von
nis verbroken wordt omdat het op een 
strafrechterlijke geldboete een mtndere 
verhoging met deciemen heeft toegepast 
en een mindere vervangende gevangenis
straf heeft uitgesproken dan die door de 
wet bepaald, is er aanleidtng tot verbre
king met verwijzing. 

20 April 1953. 561 

51. - Stmtzalcen. - Middel van aard 
om tot verbrelcing zonde1· verwijzing aan
leiding te geven. - Ander middel dat 
slechts de verbreldng met verwijzing 
rechtvaardigt. - Voorziening van de ver
oordeelde. - Eerste middel dat moet be
ftntwoord worden, zelts indien het tweede 
gegrond is. - De omstandigheid, .dat een 
middel, dat tot staving van een voorzie
ning van de veroordeelde wordt voorge
bracht en van aard is om de voorziening 
met verwijzing mede te brengen, gegrond 
is, ontslaat het hof niet van het onder
zoek van een ander voorgesteld middel 
dat, indien het gegrond is de verbreking 
zonder verwijzing moet medebrengen. 

18 Mei 1953. 641 

52. - Stratzalcen. Vborziening be-
perlct tot het beschilclcend gedeelte dat 
een verbeurdverklar·ing uitspreelct. - Ver
beurdverlclaring door de wet niet toege
laten. - Verbrelcing zonder verwijzing. 
- Wanneer een beslissing slechts verbro
ken wordt in zover zij een verbeurdver
klaring bevolen heeft, en wanneer deze 
verbreking hierop gesteund is, dat de 
wet de rechter ni,et machtigt om deze 
straf uit te spreken, is er geen aanleiding 
tot verwijzing. 

29 J uni 1953. . 753 

VEIWELING. 

H ttwgemeenschap. - V e·reftening. 
Veiling van een n·iet behoorlijlc te vet·Tca
velen onme1·encl goed. - Toewijzing aan 
een medeverdelm·. - Uitwe1·Tcing. - De 
veiling van een niet behoorlijk deelbaar 
onroerend goecl welke in de loop van de 
vereffening van een huwgemeenschap 
wordt verwezenlijkt is een voorafgaande 
verrichting der verdeling; de verkoop ge
schiedt voor rekening van de massa, zo
dat de schuldvordering betreffende de 
prijs in de te verdelen activa valt om aan 

de gewone regelen der verdeling te w01:
den onderworpen. 

19 Februari 1953. 425 

VERDICHTE AKTE. 

Elementen waa-ruU de veHli'chting van 
ee·n alcte v·oo1·tvloeit. - Behoudens tiet 
geval waar een vermoeden door de wet 
wordt ingesteld; kan de verdichting van 
een akte slechts uit feitelijke elementen 
voortspruiten. 

26 Maart 1953. 513 

VERENIGING ZONDER WINST
GEVEND DOEL. 

VeTeniging bestaande ttit leden van een 
lcloosteruemeenschap. - Tot onderhoud 
van de lclooste1·zustet·s aan de gemeen
schap gegeven gelden. ~ Door de vereni
ging zdnde1' winstgevend doel vm·strelct 
onderhoud. - Gelden die vanat httn stor
t'in,q met de goedeTen van de veTeniging 
wenlen vm·nwngd. ~ Vonnis dat beslist 
flat de gelden e·igendom zijn van de ve
-reniging zoncle·r winstget;end ·doel. - Wet
telijlce beslissing. - Uit de omstandig
heid dat gelden aan een kloostergemeen
schap werden gegeven om in het onder
houcl van de kloosterzusters te voorzien, 
dat dit onclerhoud werd verzekerd door 
een vereniging zonder winstgevend doel 
bestaancle uit die zelfde klooster.zusters 
en, ten slotte, dat de gelden vanaf hun 
storting met cle goederen van de vereni
ging werden vermengcl, heeft de rechter 
over de grond wettelijk kunnen afieiden 
dat de gelden eigendom waren van de ve
reniging zonder winstgevend doel. 

6 November 1952. 125 

VERJARING. 

HOOFDSTUK I. - In bttr{JC'I'lijlce zalcen. 

HOOFDSTUK II. - In St1'afzalcen. 

HOOFDSTUK I. 

IN BURGERLIJKE ZAKEN. 

1. - Afsl·t~iting op een openba1·e weg 
opgericht. - Stedelijke wegenis. ~ Met 
fle bestemming van openba1·e nut van de 
weg onveTenigbare toestanfl. - Vordering 
tot wegneming. - Onverjaarbaarheid. -
Is onverjaarbaar de vm'dering van de ge
meente strekkende . tot verwijdering van 
een afsluiting opgericht op een tot de ste
delijke wegenis behorende openbare weg 
en hierop gegrond dat het handhav'en der 
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nfslniting onverenigbaar is met de be
stemming van openbaar nut van de weg : 
zijncle dom·gnng am:i het pnbliek te verle
nen. 

fi Mnart. Hl53. 464 

HOOFDSTTJK II. 

ll\' STRAFZAKEl\', 

2. - Ycrl.'ccr. - Ve1"jariug van een 
jaar. -~ Ter zake van inbreuken op de 
\Vegcorle, bedraagt de termijn van verja
ring van de pnblieke vordering een jaar 
te rPkPnen van cle dag waarop het mis
dri.if ·wercl gepleegd ; binnen die termijn 
knn de verjaring door clnden van onder
zoe!;: of van vervolging gestuit worden. 
(Wet van 1 Augustus 1899, art. 7; wet 
v:m 17 April 1878, art. 26.) 

G October 19G2. 37 

3. - Geco·ntrn1;entionaUseenl uJanbc
llri:if •nm ve1·wo1Hlingen. - Inbre•ulc op de 
wertcorle. - Bestanddccl van het gecon
trnvenUonaUseenl wanbed1"ijf. - Vm·ja
rinrJ van rle tntblieke V01idering, wegens 
het gecont.ra·ventional'iseenl wanbedrijf. 
~ Zonrle·r invloerl op de verja.1·ing van de 
pnbl'ielce vonler"ing wegens inb·reu-lc op de 
TI'e.qcode. ~ Wanneer een verdachte we
gens een gecontraventionaliseerd wanbe
dl'ij1' van onvrijwillige verwonclingen 
wordt vervolg(!, alsmede wegens een in
brenk op de Wegcode, is de verjaring van 
<le w<'gens llet eerste misdrijf uitgeoe
femle publi<c'ke vordering .zonder invloed 
op de publieke vordering uitgeoefend we
gens llet tweede, zelfs wanneer dit tweede 
misdrijf een van de bestanddelen van 
llet gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
uitmaakt. 

(i Odober 1952. 37 

4. - P·ztblielce vorrlering. - Gecontra
vent-iona.lisem·rl wanbed1'ijf. ~ Doo1· het 
.9tmtwetboe7c voorziene ove1·t1·edingen. -
'l'ennijn. - De publieke vordering uit 
hoofde van een gecontraventionaliseerd 
wanbedrijf van slagen of verwondingen 
en nit hoofde van door het Strafwetboek 
voorziene overtredingen verjaart na zes 
mnanden te rekenen -vanaf de laatste 
dnacl van onderzoek of van vervolging 
gesteld binnen de zes maanden te reke
nen vanaf de dag waarop de feiten ge
pleegd werden, indien er geen oorzaak 
tot schorsing bestant. (Wet van 17 April 
1878, art. 23 en 26.) 

17 November 1952. 148 

5. ~ Ve1·volging door de arlnl'inist1·atie 
van rl·irecte bela8tingen. - Inb1·ettk op de 
wet bett·ettende fle veT7cee1'8belasting op 
rle a·utovoert-ztigen. ~ V01'(lering tot vm·-
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oord.eling ·tot een boete. - Regelen bet,·et
te·Mle rle verjaring ·van de publieke vo1·
rle1·ing ·van toe1wssing. - De verjaring 
van clp vordering van de administratie 
van direete belastiugen tot veroordeling 
tot een boete wegens inbreuk op de 
WPt nm 28 lVInart 1923 betreffende de 
verlteersbelasting op de autovoertuigen 
wordt door de regelen betreffende de ver
jnring van de pnblieke vordering be
lleerst. 

24 November 1!l52. 15\l 

6. - Verja-rinrt va.·n rle p·ttbl'ielce vonle
rin,q. - St1r-itvng. - Daarf. 1:a.n onrlet·
.zoek. - Be(!r·ip. - Een kanttekening 
door een onderzo'eksrecllter aan een offi
cie• der gerechtelijkP politie afgeleverd 
en WE'lke opdracht tot onclerzoek bevat 
met llet oog op het inzamelen van de be
wijzen van een bestandcleel van een mis
drijf, is een daad van onclerzoek naar de 
zin van de artikelen 21, 22 en 26 van de 
wet van 17 April 1878 en kan derhalve 
de Yerjaring van de publieke vordering 
stniten. 

;:; .Jannari 1953. 262 

7. - l' erjar·i·n:g 1Xtn rle pu.blieke vo·rde
rin.fl. ~ Stuit-in.fl. - Daa.d v-an onderzoek. 
- Uitwerlcing ten a.anz'ien van a.l wie in 
tle 1ti.t eenzelfrle te-it ontstane vorderin(! 
is betrolcken. - De stuitingscladen van 
de verjaring der publieke vordering heb
ben, wat betreft de feiten waarop zij 
toepnsselijk zijn, uitwerking ten aanzien 
van a! wie in de nit deze feiten ontstane 
vordering· betrokken zijn, al waren op 
de dag der stnitingsclaad enkele daders 
onbekencl. 

5 Janual'i 1953. 262 

8. ~ llfeervo·u.d{qe feiten voortkomend 
n-it een2·elfrle Stn.tfba.ar inzicht. - Ver
jarin.fl vwn rle jntblieke vo1·der·ing a.anva.ng 
hebbenrle gen01nen op rle datum van het 
lantst gepleegrl feU. - Onwettighe·id van 
het aPrest betl'eiJjenfle de schu~digheid 
van rZe ven),achte uit hoofde van dit 
la.a.tste feit als aanvangspttnt van de ver
ja.dnrt aang,enomen. ~ Ve1·Iclal'ing da.t de 
pu.bliel,:e vot·der·ing niet verjaarrl is. -
On-wettige beslis_sing. - vVanneer de rech
ter over de grond van oordeel is geweest 
dat de verschillende ten laste van de ver
dnchte gelegde feiten, doordat zij uit een
zelfde strafbaar inzicht voortkwam-en, 
slecllts een enkel misclrijf uitmnakten, en 
hij vervolgens beslist · heeft clat, vermits. 
de · verjnring van de publieke vordering 
slecllts amwang Iweft genome,n op de da
tum van het plegen van het laatste feit, 
zij op de clag van de uitspraak van het 
arrest niet voltrokken was; heeft de on
wettigheid van de beslissing betreffende 
de schuldigheid van de verdachtp uit 
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hoofcle vn11 het als aanvtmgspnnt van de 
verjari11g aa11genomen laatst gepleegde 
feit de onwettigheid voor gevolg van de 
beschikl;:ing van het arrest over de ver
jaring·. 

2 Fehruari 1053. 378 

9. - B~!'rge·rl'ijlce vordering,. - Toei.!i
yenim.g -van een stulc ·va·n de b'reedte vcm 
een openbare weg. - Vorde1·ing tot he·r
stel. der overtreding. - Zesmaandelijkse 
ver,ia·rhtg. - De vordering tot herstel 
van cle overtreding van toeeigening van 
Pen stuk van de breedte van een openhare 
weg verjaart, hehoudens stuiting of schor
sing, na zes maanden te rekenen van de 
<lag wanrup de overtrecling gepleegd 
wercl. (Landelijk Wetboek, art. 8:1 en 88, 
!Jo. I 

(i Maart 1fl53. 464 

10. - Pulillelce ro}'(le'l'ing. - Gecon
tra:venHonaUsee-rd 'lfl!isddjf. - Hoogste 
term:ijn va·n een jacw~ - De puhlieke vor
clPring hetrelfende een bij aanneming van 
ypr:;r,nchte.nrlP omstandigheclen gecontra
vPn tionaliseerd misdrijf verj a art ten 
lwogste een jaar 11a de datum van het 
misdrijf, indien geen oorzaak van schor
iling der v·erjaring bestaaL (Wet van 
17 April 1878, art. 23 en 26.) 

1 () Mn art 1953. 476 

11. - JJu.rrJe·rli,ike vorder·ing. - Ver-. 
jriarde pu11Uelce ·vonle·t'ing. - Omstandig
lwirl zourler nitwe1·1csel op de te bekwn-
1/Wt' Ujd 'illf/CStelde bu:rgerUjlce -vordering. 
- De. verjaring van de puhlieke vorde
ring hrengt met zich de verjaring niet 
vm1 de te hekwamer tijd ingestelde hur
gerlijke vordering. (Wet van 30 lVInart 
JS!Jl, art. 1.) 

16 Mnart 1953. 476 

12. - Vm·jadng van de publ-ielce 'fo·r
rZering,. - Vervalsing van eetwnren. -' 
Jnb1·eu.Jc OtJ het krachtens a·rtilcel 1 van 
de wet van -1 Att.gustus 1890 ·!l.i-tge'l:aa·r
rliud reglement. - Afwezigheid vrtn he·r
vnLUng. - Verjaring na zes mnanden. -
Behoudens stuiting of schorsingsoorzaak 
is de verj aring van de publieke vorclering 
gegroncl ov een overtreding van een 
krachtens artikell van de wet van 4 Au
gustus· 1890 betreffende de ver,,nlsing van 
eetwaren uitgevaardigd reglernent van 
zes rnaanclen wanneer het rnisdrijf niet in 
staat van herhaling gepleegcl wercl. (Wet 
vail 4 Augustus 1890, ·art. 6, al. 1; wet 
vail 17 April 1878, art. 21, 23 en 26.) 

Ho Maart 1953. 529 

13. - Ye1'jiM'i'fl.g V(l!n de tJ'ItbUeke 'f01'
dC1·ing. - Ut.bre'!l.lr op rle wetten 11etref
tende de douwuen en accijnzen. - Proces-

vm·oa.al waarvan zekere vaststell-ing,en 
cl001' n~instens twee a.genten en andere 
rloor een enlcele agent gedawn werden. -
Proces-ve1'baal •rlat in zelce·re zijne·r ge" 
deelten geldig is. - Stuitingsalcte van de 
ve1'jM·-i·ng. - Is een eland van aarcl om de 
verjaring van cle publieke vorclering, ge
grond op een inbreuk op de wetten be
treffencle de clouanen en accijnzen, te 
stuiten, het proces-verhaal door rninstens 
twee ngenten van het heheer opgernaakt, 
zelfs wanneer clit proces-verbaal gedeel
telijk, cloch slechts gedeeltelijk, onregel
matig is omclat zekere vaststellingen 
slechts door een agent gedaan zijn. ge
weest. 

18 Mei 1953. 637 

14. - Ver·schlllende ·nvisrlrijven die de 
11:itvoering van eenzeljrle strnjbnrw voo·r
nemen ·nitmalcen. - Fm·jat"ing die slechts 
ranaf het Z~t.atste misd'l"ijf beyint te lopen. 
- w anneer verschillencle misdrijven de 
ovvolgende uitvoering van eenzelfcle straf
haar voornemen en derhnlve een enkel 
wanbedrijf uitmaken, begint de verja
ring vnn de puhlieke vordering ten aan
:den van de gezamenlijke feiten slechts 
van nf het laatste dezer te lopen. (Straf
wethoek, art. 5.) 

H Juli 1953. 771 

15. - Pu.bUeke vorrle'l'ing. - Gronden 
van scho·rsing van de ve·rja1'im.g. - Foo·r
zleninf! doo1· de belclaagde. - De ver
jaring van de publieke vordering wordt 
geclurencle de aanleg in verbreking door 
de voorziening van de beklaagde ge
schorst, behalve wanneer deze voorzie
ning wegens de aarcl der bestreden be
slissing onontvankelijk is. 

() .Juli 1953. 775 

16. - Verjct1"ing va.n de pubUeke vo·r
rle1"iny. - SchoTs·ing. - Negati'ef geschil 
van l'echtsgeb'ied. - RegeUng van rechts
g,ebled. - Ve·rjrw1ng geschorst van de rla
f'ltm. af Wall1"0fJ cle besl'i ssing wacwtt.i.t het 
,11esohil van rechtsgeb-ied is ontstann, 
krncht van gew·ijsde veTworven heeft. -
In geval van negatief geschil van recllts
gebiecl aanleiding gevend tot regeling van 
rechtsgehied, is de verjaring van de pu
hlieke vordering ges<'horst gedurende de 
aanleg tot regeling van reehtsgebied, het
zij van de dag af waarop de beslissing 
waarnit llet gescllil van rechtsgehiecl is 
ontstaan, li:racht van gewijsde verworven 
heeft. 

13 .Juli 1953. 805 

VE.RKEER. 
1. - Aanrijding op een ll"ru:ispunt. -

Yonnis in teUe ·vaststellend dat liet op-
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Joomen VMb een van ·reahts nitrijdend 
voertuig voo·r de uit lin7cs aanlwmende 
weggebruil;;et· een onvoorzienbare hinder-' 
nis is geweest. - Vonnis deze laatste 
·weggebt'uiket· uit hoofde van inbrettlc op 
artilcel 55 vctn de Wegaode vrijspre7cend. 
---. Beslissing wettelij7c gereahtvaardigd. 
- Het vonnis waarbij in feite vastgesteld 
.wordt dat het opdagen van een uit rechts 
komend voertuig, nit hoofde van dezes 
overdreven snelheid een onvoorzienbare 
gebeurtenis voor een nit links komende 
weggebruiker heeft uitgemaakt, recht
vaardigt wettelijk de beslissing welke 
deze laatste van inbreuk op artikel 55 van 
de. Wegcode vrijspreekt. 

29 September 1952. 19 

2. - Rangorde der wegen. - Openbare 
weg die geen rijweg is. - Niet altijd als 
seau.ndait·e weg besaho~twd. - Door geen 
enkele wetsbepaling wordt de aard van 
immer secundaire weg aan een openbare 
weg toegekend omdat hij geen rijweg is 
naar de zin van artikel 3', 3°, van het ko
ninklijk besluit van 1 Februari 1934. 
(Kon. besl. van 1 Februari '1934, art. 51.) 

29 September 1952. 21 

3. - Inbreu7c op artilcel ..)2 van de 
Wegaode. - Onvoot·zienbare hindet·nis. -
Begrip.- Opdat een hindernis het karak
ter zou hebben van een onvoorzienbare 
hindernis die elke strafbare inbreuk op 
artikel 42 van de Wegcode uitsluit, wordt 
er vereist dat haar aanwezigheid een 
overmacht uitmaakt. 

6 October ·1952. 33 

4. - Begeleider van dim·en. - Onvol
doend aantal. - !Yiisdt·ijf. - Bevel van 
de .meester. - Geen grand van reahtvaar
diging. - Hij die op de openbare weg 
trek-, last- of rijdieren geleidt, wanneer 
deze niet van een voldoend aantal bege
leiders vergezeld zijn, kan voor het bij 
artikel 18 van de Wegcode omschreven 
misdrijf geen grond van rechtvaardiging 
afieiden uit de omstandigheid alleen dat 
hij overeenkomstig een bevel van zijn 
meester heeft gehandeld. 

6 October 1952. 36 

5. - GeaontravenUonaliseerd wanbe
drijf van onvrijwilUge verwondingen. -
Inbreu7c op de Wegaode. - Eendaadse sa
menloop. - !Yiisdrijven door een gehuwde 
vrouw gepleegd. - !Yian but·gerlij7c ver
. antwoordelijlc voor de geldboete en de 
lcosten vdn de publieke vordering. -
Wanneer een gecontraventionaliseerd wan
bedrijf van onvrijwillige verwondingen 
en een inbreuk op de Wegcode, welke 
een enkel feit uitmaken, door een ge
huwde vrouw werden gepleegd, is de 
man burgerlijk verantwoordelijk voor de 

. veroordeling van zijn echtgenote tot geld-
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boete en tot de kosten van de publieke 
vordering. (Wet van 1 .Augustus 1899, ar
tikel 6.) 

6 October 1952. 39 

6. - Vl~whtmis(Jh'ijf. - Bestanddelen. 
- De bestanddelen van het bij artikel 3 
van de wet van 1 .Augustus 1924 bestrafte 
vluchtmisdrijf zijn, enerzijds, het be
staan van een ongeval veroorzaakt door 
of waartoe een voertuig aanleiding heeft 
gegeven, een ongeval een plotselinge en 
abnormale gebeurtenis zijnde die schade
lijke gevolgen, welke ook de belangrijk
heid ervan zij, heeft ten gevolge gehad en, 
anderzijds, het feit voor de bestuurdet 
van dit voertuig, niettegenstaande hij 
wist dat een ongeval plaats greep, de 
vlucht te hebben genomen om niet bij de 
nodige bevindingen aanwezig te zijn. 

20 October 1952. 70 

7. - Verbod een voe·rtttig te best·ztren 
op een wijze die gevaar oplevert. - Is 
voor de weggebntilcers niet sleahts een 
aanbeveling. - Vet·bod waarvan de sahen
ding een misdrijf uitmaakt. - De bepa
ling van artikel 41 van de Wegcode, die 
verbiedt een voertuig te besturen op een 
wijze die gevaar voor het publiek ople
vert, i1> niet een eenvoudige aanbeveling 
voor de bestuurders van voertuigen; de 
schending ervan maakt een misdrijf uit. 
(Wet van 1 .Augustus 1899, art. 2.) 

20 October 1952. 71 

8. - Voorstelcen. - Wem· innemen van 
de reahterkant vcm de l"ijweg. - Vonnis 
dat vaststelt dat een manamvre van voor
bijste7cing van een voertuig v66r het na
deren van een kruispnnt is gesahied en 
dat de bestmwde·r sleahts bij het naderen 
van dit kntispu.nt weer de t·eahter7cant 
heeft ingenomen. - Geen tegenstrijdig
heid. - Het vonnis dat vaststelt, enerc 
zijds, dat v66r het naderen van een kruis
punt een weggebruiker een andere heeft 
voorgestoken en, anderzijds, dat de weg
gebruiker, die alzo voorgestoken heeft, 
pas bij het naderen van het kruispunt 
weder op de rechterkant van de weg is 
gaan rijden, is niet tegenstrijdig. 

20 ·october 1952. 71 

9. - Arti7cel 42 van de Wegaode. 
Beklaagde die betwist dat clie bepaling 
toepasselijk is op de bestmwdet· van een 
voert~tig die, door liahtjes aohteruit te 
l"ijden, een aahter hem sUlstaand voertuig 
aanrijdt. - Vonnis dat verklaat·t dat ar
ti7cel. 42 van de. Wegaode toepasselijlc is 
op de weggebrui7cet· die aahteruit l"ijdt. -
Dubbelzinnig antwoord.- Sahending van 
artilcel 9"1 van de G1"0ndwet. - Schendt 
artikel 97 van de Grondwet, het · vonnis 
dat een beklaagde wegens inbreuk op ar
tikel 42van de Wegcode veroordeelt, zich 
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ertoe beperkend te verklaren dat die laat
ste bepaling . toepasselijk is op de wegge
bruiker die achteruit rijdt, wanneer de 
beklaagde had geconcludeerd dat gemeld 
artikel 42 niet toepasselijk was op de 
weggebruiker die, om· een tramspoor te 
ontruimen, lichtjes achterutt rijdt en zo
doencle uit onbehencligheid een achter 
hem stilstaancl voertuig aanrijclt. 

20 October 1952. 75 

10. - Best~we'n 'van een voertu.ig op de 
openbare weg. Ve1·vnllenve1·7cla1·ing 
voor een bepaalcle dmw ten titel van st1·af 
~ti.tgesprolcen. - Gebntik van het voe1·tuig 
na verstrijlcing van de tennijn gerelcend 
vanaf de clag wacwop de besUsiring, die de 
vervallenverklaring -nitspreelct, lc1·acht 
van gewijsde heeft verlcre,qen. - Geen 
misdrijf. - Pleegt geen misdrijf, hij die, 
veroorcleelcl tot de straf van vervallen
verklaring van het recht geclurencle twee 
maanclen een voertuig te sturen, op de 
openbare weg een voertuig stuurt meer 
dan twee maanden na de dag waarop de 
beslissing, die de vervallenverklaring 
heeft uitgesproken, kracht van gewijsde 
heeft verkregen, zelfs indien die twee 
maanden niet zijn verstreken sedert de 
dag waarop de vervallenverklaring op de 
identiteitskaart van de veroordeelde werd 
vermeld. (Wet van 1 Augustus 1924, arti
kel 2.) 

27 October 1952. 90 

11. - Ve1·plichting op een splitsing, 
aansluiting of lcrttising de ~titen;te reqh
terzijde van de rijweg te houden. - Uit
zondering. -De verplichting op een split
sing, aansluiting of kruising de uiterste 
rechterzijde van de rijweg te houden 
duldt slechts. een uitzondering, namelijk 
in het door artikel 31, 2°, van de vV eg
code bedoelde geval. (Kon. besl. van 1 Fe
bruari 1934, art. 29, 4°, gewijzigd door 
art. 2 van het besl. van de Regent dd. 
18 October 1946.) 

10 November 1952. 133 

12. - SpUtsing, aansl~titing of lcnti
sing. - Best~t1trder die linlcs wil afslaan. 
- Verplichting naar links u.it te wijlcen. 
- Vo01·waarden en grenzen. - Zo bij het 
nacleren van een splitsing, aansluiting of 
kruising de bestuurder, die links wil af
slaan, spijts het algemeen voorschrift van 
artikel 29, 4°, van de Wegcode, zoveel 
mogelijk naar links mag, ja zelfs moet 
uitwijken, mag hij nochtans clie rijbewe
ging slechts uitvoeren indien zij het uit 
de tegenovergestelde richting komend ver
keer niet hindert en in de mate dat zij 
dergelijke hinder niet medebrengt. (Kon. 
besluit van 1 Fel1l'uari 1934, art. 31, 2°, 
gewijzigd cloor art. · 3 van het besl. van 
de Regent dd. 18 October 1946.) 

10 November 1952. 133 

13. - Voert11.ig op ra-ils. - Verplich
ting voor de weggebntilcers voo1· de voe·r
tuigen op rails ~1.it te wijken zodra deze 
naderen. - Onvom·zienbaar aanlcomen 
van een voertttig op 1·ails. - Sl~tit de in
breuk uit. - Voo1·waanZen. - Zo de ge
bruiker van de openbare weg, clie voor 
een voertuig op rails, zodra dit nadert, 
niet is uitgeweken, geen strafbare in
brenk pleegt wanneer het aankomen van 
dat voertuig onvoorzienbaar ts, kan ech
ter het aankomen van een voertuig op 
rails niet als onvoorzienbaar voor de 
weggebruiker worden aangezien wanneer 
deze van de openbare weg gebruik maakt 
zoncler oplettend over deze uit te kijken. 

17 November 1952. 146 

14. ~ Technische eisen waaraan door 
cle a~ttomobielen moet worden voldaan. -
Algemeen Reglement behorend bij het 
besl1tit van de Regent van 22 Mei 191/'1. -
Re,qlement genomen door de Regent en 
niet do01· de Minister van verlcee1·swezen. 
- Ondertekend door de Regent, met me
deondertekening door de Minister van 
verkeerswezen, en dragende dezelfde da
tum als het besluit tot goedkeuring 
waarbij het behoort, is het Algemeen 
Reglement houdende vaststelling van de 
technische eisen waaraan door zekere 
automobielen moet worden voldaan, het
w:elk bij het besluit van de Regent van 
22 Mei 1947 behoort, een door de Regent 
en niet door de Minister van verkeerswe
zen genoinen reglementaire maatregel. 

17 November 1952. 149 

115. - Vonnis _qestmmd hierop dat, aa-n 
een split sing, twee gedeelten van een 
openba1·e weg eenzelfde weg vormen. -
Vonnis dat daa1·na vaststelt dat een .van 
die gedeelten de verlen_qing is, niet van 
het tweede, maar van een andere open
bare weg. - Tegent~trijdige motieven. -
Is door tegenstrijdigheid aangetast, het 
vonnis dat steunt hierop dat, aan een 
splitsing, twee gedeelten van een open
bare weg eenzelfde openbare weg vormen, 
en dat nadien vaststelt dat een van die 
gedeelten de verlenging is, niet van het 
tweede gedeelte, maar van een andere 
openbare weg·. 

1 ])ecember 1952. 174 

16 .. - Verbod een voertuig op rails aan 
een halte voor te steken. - Draagwijdte. 
- Wanneer een voertuig op. rails zich 
aan een niet van een vluchtheuvel voor
ziene halte bevindt en wanneer het geen 
lange stilstand geldt, mag de bestuurder 
van een ander voertuig slechts het voer
tuig op rails voorsteken langs de kant 
waar het instappen of uitstappen van de 
reizigers geschiedt op voorwaarde dat hij 
een vrije ruimte van minstens 3 meter 
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tussen zijn voertuig e.n het voertuig op 
rails kan laten. (Wegcode, art. 39 en 40.) 

1 December 1952. 176 

17. ---: Voetgnn,qc·r. - Ovcrstclc.en vnn 
de rijweg. - Voo·rwnnt·den. - Meer· be
pnnld aan de halte vnn een voerttt·ig op 
rails. - De voetganger die de rijweg van 
een openbare weg oversteekt, zelfs aan 
een halte van een voertuig op rails, moet 
de rijweg haaks op de rijweg oversteken. 
(Wegcode, art. 22, 3.) 

1 December 1952. 176 

18. - Wegcode, a·rtilcel 42. - 'L'oepns
sing op de bestwu.nlet· 'Vtln een voertu:irJ 
ander dan een motorvoertu.ig. - vVettc
lijlcheid. - Artikel 42 van de Wegcode 
is toepasselijk niet alleen op de bestuur
der van een motorvoertuig, doch op elke 
bestuurder van een aan de Wegcode on
derworpen voertuig. 

1 Decen1ber 1952. 183 

19. - Wcgcode, wrtikcl 42. - Ge
sleept voerttt·ig. - Dat zich onafhankelijk 
voortbeweegt en r·echtstreeks bestu.urd 
wordt. - Toepassing vnn nrtilcel 42. -
De. rechter is er niet toe gehouden een 
in conclusies voorgedragen verweerinid
del te beantwoorden, wanneer, ingevolge 
een vaststelling van het vonnis, dat lllid
del zonder voorwerp wordt. 

1 Decen1ber 1952. 183 

20. - Stilstrwnd voertuig. - Is, val
gens de 1Vegcode, geen gepnrkeenl voer
tttig. - Volgens de Wegcode, is een stil
staand voertuig geen geparkeerd voertuig. 
(Wegcode, art. 3, 12", en 35.) 

8 Decen1ber 1952. 197 

21. - Rijwielpad. - Aan zelcere ge
bntikers vnn de openbat·e weg bijzonder 
voat"behonden. - V ereisten. - Opdat een 
rijwielpad tot het gebruik van bepaalde 
som·ten van gebruikers van de openbare 
weg zou voorbehouden · zijn en dat het 
stilhouden van een voertuig erop door 
artikel 62, 1", van de Wegcode verboden 
zij, volstaat het niet dat de bevoegde 
overheid in feite aan dit gedeelte van de 
weg het karakter van bijzonder voor be
paalde weggebruikers voorbehouden weg
gedeelte zou gegeven he'bben; dat vereist 
wonlt dat die bestemllling door een ge
past bord ter kennis van het publiek ge
bracht worde. (Wet van 16 December 
1935; Wegcode, art. 3, 4°, 19 en 20; ta
bellen III en IV, bijlagen tot die Code.) 

8 Decen1ber 1952. 201 

22. - verpUcMinrJ door artilcel 32 vnn 
de W egcode opgelegd aan de weggebnti
lcers die elkaar inhalen of ontmoeten. -
Belet de toepassing niet van artilcel 54, 

2°, vnn dezelfde Code op de weggebrttilcet· 
·uan een sec·undaire weg die een hoofdweg 
wil oprijden. - De bepaling van arti
kel 32 van de Wegcode, volgens welke 
twee weggebruikers die elkaar inhalen of 
ontn1oeten elkaar onderling de helft van 
de rijweg Inoeten vrij laten, ontslaat de 
weggebruiker van de secundaire weg, die 
een hoofdweg wil oprijden, van de ver
plichting niet het voorschrift van arti
kel 54, 2°, van dezelfde Code na te kon1en. 

8 Decen1ber 1952. 212 

23. - Hii'Jrarchie van de wegen. -
Karalcter vnn hoofdweg van een openbat·e 
weg. - Afgeleid ·uit een n·iet doot· de be
palingen van de 1·Vegcode voorziene otn
stcmdigheid. - OnwetteUjlcheid. - Is on
wettelijk, het vonnis dat om aan een 
openbare weg het karakter van hoofdweg 
toe te kennen, steunt op een omstandig
heid die door de bepalingen van de Weg
code niet tot kenmerking van de hoofdwe
gen wordt in aanmerking genomen. (Kon. 
besl. van 1 Februari 1934, art. 54 en vol
gende, gewijzigd door de besluiten van de 
Regent del. 16 October 1947 en 11 Februari 
1950.) 

15 Decen1ber 1952. 230 

24. - Hierat·chie van de wegen. -
Aarde·weg die van een hard wegdek voor
zien is bij zijn aanslttiting met een open
bare weg die van een zelfde dele voorzien 
is. - Otnstandigheid die aan de aat·deweg 
het lcaraMer van secu.ndait·e weg niet ont
neetnt. - Een aardeweg verliest het lm
rakter van secundaire weg niet omdat, 
bij zijn aansluiting met een van een hard 
wegdek voorziene openbare weg, hij van 
een zelfde · dek voorzien is. (Kon. besl., 
1 Februari 1934, art. 50 en 51, gewijzigd 
door het besluit van de Regent dd. 16 Oc
tober 1947.) 

15 December 1952. 231 

25. ~- Straf van verval van het recht 
een' t•ijtuig te stm·en. - Ingangsptmt. -
De straf van verval van het recht een 
rijtuig te sturen neemt ingang op het 
ogenblik dat de beslissing waarbij zij 
werd uitgesproken in kracht van gewijs
de is getreden. 

5 Januari 1953. 254 

26. - Rangorde der wegen. - Secun
daire aard van een open/Jare weg. -
Hie·ntit afpeleid dat de aar·d van de we.IJ 
onzelcet· is. - Onwettigheid. - De rech
ter vermag de secundaire aard van een 
openbare weg niet af te leiden uit het on
bestaan van een zeker element hetwelk 
toelaten zou deze weg als hoofdweg of als 
ilnmer secundair te beschouwen. 

5 Januari 1953. 261 



966 V:jj]RKEJER. 

27. - Onvoon;ienbcwe hvndernis. -
Beoordeling cloor de rechter over de 
grand. - Het behoort aan cle rechter over 
de grond in feite te oordelen of een door 
de bestuurder van een voertuig op de 
openbare weg aangereden hindernis, een 
onvoorzienllare hindernis is en derhalve 
een geval van overmacht uitmaakt waar
rloor deze bestuurder van alle schuld out
last wordt. (Wegcode, art. 42.) 

5 Januari 19n3. 264 

28. - Vet·boden 'inhalen op een aan
slttiting. - Verbod betrelclcing hebbend 
op ,qans de inhalingsbeweging.- Het door 
:utikel 36, 4°, van de Wegcode ingesteld 
inhalirigsverliod bij het naderen, het over
steken of het uitrijden ener aanslu~ting 
bedoelt niet aileen een volkomen uitge
voerde inhaling maar tevens ook nog elli:e 
inhalings beweging. 

5 Januari 1953. 271 

29. - Inhalin{J. - Yerplichtingen van 
cle ·in te . hnlen weggebntilcer. - Voor-
1.vaanle. - De weggebruiker die een an
dere· weggebruiker wil inhalen is slechts 
krachtens artikel 33, 1°, van de Wegcode 
yervlicht dezes beweging te vergemakke
lijken wanneer hij van deze beweging is 
verwittigd geweest. 

5 Januari 1953. 271 

30. - Yoo1Yang. --:- Art·iTce/. 55 van de 
Wegcode. - Weggebnt.ilwr die van rechts 
nitkomencl ncuw linlcs 'Wil nfdrnaien op 
een lcrtt·ising. - Omstnnd·igheid wellce de 
van rechts 'nitlcomende 'UJeggeb1'ttiker van 
de door wrt-ilcel .'i5 opgelegcle ve1·plichtin
gen niet ontlnst. - De weggebruiker die 
in een door artikel 55 van de Wegcode 
voorziene gevallen een splitsing, aanslui
ting of kruising inrijdt wordt niet vrijge
steld van de verplichtingen die· hem door 
deze bepaling jegens de weggebruiker die 
van rechts uitkomt worden opgelegd door 
het feit dat deze laatste naar links wil 
afdraaien. (Kon. besl. van 1 Februari 
1934, art. 55, gewijzigd door het besluit 
van de Regent van 16 October 1947.) 

12 .Januari 1953. 286 

31. - Linksnf inhalen.- Wegcode a1'
tikel 33, 1°. - Inhalen onder meer aan 
het nalcornen van het voorscht'ift van arti
lcel 36, 1°, onderworpen. - Het linksaf 
inhalen, door het artikel 33, 1 o, van de 
Wegcode ingericht, is onder meer afhan
kelijk gemaakt van de nakoming van de 
be paling van artikel 36, 1 o, waardoor het 
inhalen in omstandigheden waarin enig 
gevaar voor ongm'-al bestaat verboden 
wordt. · 

19 Januari 1953. 317 

32. - Linlcsaf 'inhalen. - Beslissing 
cl·ie het inhalingsverbocl gronclt op het be-

staan ene1' fottt van cle in te halen wegge~ 
bruiker.- Geen mislcenning van de wets
bepalingen van cle artikelen .'i7, 1° en iJo, 
en 96 vq,n cle Wegcode. - Miskent de 
·draagwijdte niet van de artikelen 57, 1° 
en 2°, en 96 van de '\Vegcode, de beslis
sing die het verbod linksaf in te halen 
niet op de loutere gebeurlijkheid enei· 
overtreding hunner bepalingen grondt, 
doch op het bestaan van een font welke 
de in te halen weggebruiker a an · het ver
richten was en waarvan deze die wilde 
inhalen bewust was. 

19 .Tanuari 1953. 317 

33. - Openbaa·r plein. ~ Yonnis be
slisserule flat een krnispunt geen openbaar 
plein is. - Beslissing geg1·ond oiJ de fei
telijke vaststell-ing flat het k1·uisptmt de 
Jcenme1·ken van een openbctar plein niet 
ve1·toont, doch verznimend cle doOT a1·t·i
lcel 3, 1°, tweecle licl, van cle Wegcocle 
becloelde bijzonclMheclen nan te stippeu. 
- W ettige beslissing. - De rechter ovPr 
tle grond beslist wettelijk dat een kruis
punt geen openbaar plein is, wanneer llij 
vaststelt clat dit kruispunt de feitelijke 
bestancldelen welke een openbaar plein 
kenschetsen niet vertoont; hij is niet ver
plicht bovendien aan te stippen clat de 
door het tweede lid van artikel 3, 1 o, van 
het koninklijk besluit van . 1 Februnri 
19.'34 becloelcle bijzonderheden verenigd 
zijn. 

2 F~bruari 1953. 379 

34. - Samenloop van een hoofdweg 
en een semtnclai1·e weg. ~ Voon·ang be
hfNencle aan de wegf}ebntilce1· van cle 
hoofclweg. - YooTrang niet athanlcelijk 
van de w·ijze waamp 1leze weggeb1'ttilcer 
cle weg be1·ijclt. - De verkeersvoorrang 
behorende ann de gebruiker van de hoofd
weg is niet afhankelijk van de wijze 
waarop hij de weg berijdt. (Koninklijk 
besluit van 1 Februari 1934, art. 54.) 

2 Februari 1953. 381 

35. - StrM van verval van het recht 
een voertuig te bestw·en. - Aanvang. -
De straf van verval van het recht een 
voertuig te besturen neemt aanvang van 
het ogenblik af dat het vonnis waarbij 
zij wordt uitgesproken kracht van ge
wijsde verworven heeft. (Wet van 1 Au
gustus 1924, art. 2; besluitwet van 14 No
vember 1939, art. 10.) 

9 Februari 1953. 396 

36. - Openbare weg, waamp geen rij
wielpad is aangewend. - Wielrijders r!J
clende op de steenweg. - Nacleren van 
een ande1·e weggebruilcer. - Vet·plichting 
voor de wiel1·ijders op een rij achter el
lcad,t· aan de 1titerste 1·echterzijde van ·cle 
weg te rijclen. - De wielrijders die een 
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steenweg volgen, die niet van een rijwiel
pad voorzien is, zijn gehouden op een rij 
achter elkaar aan de uiterste rechterzijde 
van de weg te rijden bij het naderen van 
een andere weggebruiker, evenals de wiel
rijders die de steenweg volgen orndat het 
rijwielpad onbruikbaar of belemmerd is. 
(Wegcode, art. 20, par. 2.) 

\J Februari 1953. 397 

37. - A1Test vnststeUencl dnt de be
stuurde1· va,n een voert~tig cle linlcere lwnt 
lcnnt vnn de we,q bemecl bi..i het nnderen 
vnn een ·in tegenove;·gestelde dcht'ing a,a,n
lcomend voe1·tuig. - Arrest va,ststellend 
dnt de eerste uestuu1·de1· zijn voerttdg 
niet tijdig heett lc~mnen tot stilstnnd 
brengen om. een a,a,m·ijding te vennijclen. 
- Arrest een inbreulc vnststellend op de 
a,rtilcelen 32 en 42 va,n cle Wegcode. -
Stelt een inbreuk vast op de artikelen 32 
en 42 van de Wegcode, het arrest waar
bij er op wordt gewezen dat de bestuur
tler van een voertuig bij het naderen van 
een uit tegenovergestelde richting aan
komend voertuig op de linker kant van de 
weg reed, en zijn voertuig niet tijdig 
heeft kunnen tot stilstand brengen om 
Pen aanrijding te vermijden. 

16 Februari 1953. 403 

38. - Vonnis vnststellende dnt de be
stuurde;· van een voertttig de 1'eahte;·
Jcant van cle steenweg niet heett herno
men onm.idde!Ujlc na een stilstaand voe1·
tuig te hebben voorbijge1·eden. - Vonnis 
vaststellende dat fleze best·uu;·fler· nnder
hamd" naar 1·eahts. heeft gezwenlct. - Geen 
tegenstrijcligheid. - Bevat geen tegen
strijdigheid het vonnis dat vaststelt ener
zijds, dat de bestuurder van een voer
tuig de rechterkant van de steenweg niet 
onmiddellijk heeft hernomen na een stil
staand voertuig te hebben voorbijgereden, 
en anderzijds dat hij naderhand naar 
rechts heeft gezwenkt. (Wegcode, art. 34.) 

16 Februari 1953. 407 

39. - Vluahtmisdrijf. Wettelijk 
minimum van de strat. niet we gens vm·
zachtende om.standighellen vermindm·
baar. - Ret wettelijk minimum van de 
door het artikel 2bis van de wet op de 
verkeerspolitie tot beteugeling van het 
vluchtmisdrijf gestelde straf, is niet we
gens toepassing van verzachtende om
standigheden verminderbaar. (Wet van 
1 .Augustus 1899, art. 21Jis [wet van 1 Au
gustus 1924, art. 3] ; Strafwetboek, arti-' 
kel 100.) 

16 Februari 1953. 409 

40. - Hiemrchie cle1· wegen. - Spoor
weg door een afsluiting van lle· openba;·e 
weg afgezonderd. - Spoo;·weg aan lle 
openbare weg het lcenmerlc van hootdweg 

niet toelcennend. - Een door een afslui
ting van de openbare weg afgezonderde 
spoorweg beslaat de openbare weg niet 
en kent aan die weg het kenmerk van 
hoofdweg niet toe. (Koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, art. 52, zo ; besluit 
van de Regent van 16 October 19-!7, arti" 
kel 3.) · 

23 Februari 1953. 432 

41. - R'ijwielpad. - A.rrest besUssend 
dat lle plaats u;a,a;· een on,qeval z·ioh heett 
vom·gellaan lleel t~itm.aalct vn een djwiel
pall. - BesUssing gegmnd op feitelijlce 
bestanlldelen. - Wett'igheid. - Is wPt
telijk het arrest waarbij uit feitelijke 
vaststel~ingen wordt afgeleid dat de 
plaats waar een ongeval zich heeft voor
gedaan deel uitmaakt van een regelmatig 
als dusclanig angewezen rijwielpad. 

23 Februari 1953. 432 

42. - Doodoop 'de1· voetgangers. -
Wegcode artUcel 21. - Ve;·Tcee;· op de 
'voetpallen. - Ve·rlceer op de steenweg. -
Ondersoheillene ;·eglementedngen. - Ver
mits de Wegcode op bijzondere en onder
scheiden wij,ze de doorloop op de voet
paden en de steenweg regelt, kunnen de 
op een dezer doorlopen toepasselijke re
gels tot de andere niet worden uitgebreid. 
(W egcode, art. 22.) 

2 Maart 1953. 445 

43. - Wegoode, artilcel 29, 2°. - Be
stanclllelen van het misd1'ijf. - An·est 
vcm vrijspraalc. - Gegrond op het ge
brelc ctan bewi{s ller telastlegging. - Ar
rest waant.it niet lean worden afgeleicl 
clnt de belclaagde de uiterste 1·eohter kant 
van de weg hield. - Veroonleling wegens 
'inMcttlc op artilcel 32 van dezelfde Code. 
- Geen tegenstrijlligheill. - Vermits het 
artikel 29, 2°, van de Wegcode aan de 
weggebruikers slechts oplegt de uiterste 
rechter kant van de Tijweg te houden op 
de plaatsen waar de zichtbaarheid onvol
cloende is, kan uit de beslissing zonder 
nadere bepaling dat de telastlegging niet 
bewezen is niet worden afgeleid dat de 
beklaagde de uiterste rechter kant vail 
de rijweg behiP.lcl en wordt door deze be
slissing de veroordeling van dezelfde be
klaagde wegens inbreuk op artikel 32 van 
voormelde Code niet tegengesproken. 

9 Maart 1953. 46:7 

44. - Wegcolle, artilcel 32. - Wegge
bndlcers die ellcande;· ontmoeten. - We
derzijllse atstand van de heltt van de ;·ij
~veg. - Betelceni·s dezer laatste woorden. 
- In het artikel 32 van de Wegcode be
treffende de verplichtingen van de wegge
bruikers die elkander ontmoeten of in
halen betekenen de woorden « midden 
Yan de rijweg >J het midden van de wer-
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kelijk voor de voertuigen toegangbare 
rijweg. (Wegcode, art. 3, 2°, en 32.) 

9 Maart 1953. 468 

45. - Wegcode, artilcel 31, 1° en 2o. 
Niet tegenstdjdige bepalingen. 

Voo1·wm·p van ellc deze1· bepalingen. 
D~¢ bepaling van al"tikel 31, 1°, van de 
Wegcode naar luicl waarvan de wegge
brUi1~~r clie afwijkt zo breed mogelijk 
lil).k~ · moet rijden, en de bepaling van 
a'ltill:e~ 31, 2°, van de.zelfde Code krach
tens dewelke, bij het naderen ener krui
sing, de weggebruikers die naar links 
willen afwijken zoveel mogelijk de lin
kere kant der rijweg moeten houden zon
der nochtans de doorgang te verllinderen 
van de weggebruikers die uit tegenover
gestelde richting opkomen, zijn niet te
genstrij clig ; de tweede be paling is toe
passelijk bij het naderen ener kruising 
terwijl de eerste de te volgen gedraging 
op hoogte van de kruising zelf voor
schrijft. 

9 Maart 1953. 470 

46. - KoninlcUjk besluit van 1 Fe
liruari 1934, a1·tUcel 42. -'- V e1·plichtend 
zelfs voor de weggebruilcers d·ie verlcer.ws
voo?Tang genieten. - De bepalingen van 
het artikel 42 van het koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934 zijn verplichtencl 
zelfs voor de weggebruikers die verkeers
voorrang genieten. 

16 Maart 1953. 478 

47. - Doo1·gang;3voor1·ang. Open-
bare pleinen. - Bijzonrlere reglemente-
1"ing. - De openbare pleinen zijn, wat 
betreft de doorgangsvoorrang bij het 
kruisen, aan een hun eigen reglemente
ring onderworpen. (Koninklijk besluit 
van 1 Februari 1934, art. 56.) 

16 Maart 1953. 479 

48. - Rangorde der wegen. - Wegen 
clie zich ove1· de actnsl1titing niet verlen
gen. ~ Beg,dp. - De rechter over de 
grond die vaststelt dat de weggebruikers 
die een weg uitrijden een openbaar plein 
moeten doorlopen om een andere weg te 
bereiken, mag daaruit wettelijk afieiden 
dat de eerste weg niet verder dan zijn 
aansluiting met een openbaar plein door
loopt. (Koninklijk besluit van 1 Februari 
1.934, art. 51, 2°. [Besluit van de Regent 
van 16 October 1947].) 

16 iVIaart 1.953. 479 

49. ~ B1·andweerwct.qen. - Geen ver
Tceersvoorrang ten opzichte van een voe1·
tuig op spoOi" dienend tot uitbating van 
een verg1tnde dienst. - Door geen enkel 
wettekst wordt aan de bestuurder van 
een tramvoertuig de verplichting opge-

legd voor een brandweerwagen af te wi:l~ 
ken. 

23 Maart 1953. 501 

50. - Bewijs de1· ove1·tredingen. -A!
wezighe·icl van 1·egelmatig proces-ve1·baaL 
~ Bewijs do01· alle rechtsm;idclelen. -
Bij gebrek aan regel:ti:tatig p'roces-verbaal,. 
mag het bewijs ener overtrecling op de 
verkeerspolitie door alle rechtsmiddelen 
gelevercl worden. (Wet van 1 Augustus: 
1899, art. 4, lid 2.) 

23 Maart 1953. 503: 

51. ~ Aanrijcling van voertui·gen. -
TT eroo1·cleling van de best1iurcle1· van een 
de1· voertuigen uit hootcle van overt·rerliny, 
van artilcel 57, 2°, van de Wegcocle. -
TTeroorcleling van de 1Jestuurde1· 1;an het 
ander voert1tig 1tit hootde van ov·ert1·e
rling van het a1·tilcel 42 van dezelfde code. 
- TTonnis vaststellenrl dat de tweede be
stmwcler er otJ relcenen 1nocht flat de 
eerste z·ljn verlceersvoo1·rang zou. eerbie
cligen. - Vonnis ve1·volgens vaststellend 
clat de gedraging, 1;an de eerste bestu1u·
rler TclaarlJlijlceUjlc cle openba1·e wer1 
cl1"eigcle te verstJC1Yen. - V e1"001~delin11 
van cle tweede 1Jest1t·unler om 1"eclen- dat 
hij oiJ dat ogenlilik zijn vaa1·t ve1·sneld 
heejt. - TT onnis clat niet m.et tegenstri_i
r1iglwid is behept. - Is met geen tegen
strijdigheid behept het vonnis dat, in ge
val van aanrijding van voertuigen op de 
openbare weg een der bestuurders uit 
hoofde vm~ overtreding van · artikel 57. 
2°, van de Wegcode en de andere bestuur
cler uit hoofde van overtreding van ' arti
kel 42 van dezelfde Code veroordeelt en 
tevens er op wijst dat de tweede bestuur
der er op rekenen mocht dat de eerste 
zijn verkeersvoorrang zou eerbiedigen, 
wanneer het vonnis bovenclien aanstipt 
dat cle gedraging van de eerste bestuur
cler klaarblijkelijk een bedreiging van 
versperring van de openbare weg uit
maakte en dat cle tweede bestuurcler niet
temin zijn vaart versnelcl heeft. 

30 Maart 1953. 518 

52. - Ove1·treding van a1·t'ikel 42 van 
cle W eg.code. - 0·1VD001"Zienliare hinde1·nis. 
~ Begrip. - Uit het feit dat de aanwe
zigheid van een voertl}.ig op de weg voor 
een andere weggebruiker niet enkel een 
« onregelmatige )) doch ook nog een 
« plotse )) hinclernis heeft uitgemaakt, 
heeft de rechter over de grond kunnen 
afieiclen dat die hinclernis onvoor.zienbaar 
was. 

30 Maart 1953. 519 

53. ~ Aansl1tit'ing. TT e1·oncle1·stelt 
niet noodzalcelijlv dat twee ·r·ijbanen met 
ellcande1· aansl1titen. - Tot het bestaan 
van een aansluiting naar de zin van de 
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W~gcode wordt er niet vereist dat de 
,openbare wegen die met elkander aanslui
teil rijbanen wezen. (Wegcode, art. 3, 3°, 
50 en 51.) 

30 Maart 1953. 524 

54. - Best~tt·en van een voet·t~tig op 
de openbare weg. - Vervallenverkldring 
uitgesprolcen bij wijze van straf. - Tijd
punt. waarop zij aanvang neemt. - Von
n·is een ander tijclpunt bepalena dan dit 
aoor ae wet voot·zien. - Onhert·oepelijlc 
gewm·den vonnis. - Vm·val!envm·klaring 
aanvangena op ae aoo1· het vonnis be
paalde datum. - Ofschoon de straf van 
verval van het recht een voertuig op de 
openbare weg te besturen krachtens de 
wet aanvang neemt van de datum af 
waarop het vonnis dat ze uitspreekt 
kracht van gewijsde verworven heeft, 
vangt zij uitzonderlijk aan op de door de 
tieslissing- bepaalde datum wanneer deze 
dergelijke bepaling bevat en wegens ge
brek aan hager beroep onherroepelijk ge
worden is. 

30 Maart 1953. 526 

55. - Best·uren van een voert·uifi an
danTes de ontzetting van het t·echt om een 
voertuig te besturen. - Geldboete. -
Minimum van 500 tmnlc. - Is onwettig 
de veroordeling tot een geldboete van 
min dan 500 frank ten laste van diegene 
·die in weerwil ener tegen hem uitgespro
ken ontzetting van het recht om een voer
tuig te besturen niettemin een voertuig 
bestuurcl heeft. (Wet van 1 Augustus 1924, 
art. 2.) 

20 April 1953. 560 

56. - Vonnis vaststellend clat een 
openbare weg door een splits·ing eincligt. 
- Vonnis wit die vaststelling afteidencl 
dat beicle delen dezet· splitsing verlenging 
van eenzelfde iveg ~titmaken., ~ Geen on
weHigheid. ~ De rechter over de groncl 
clie vaststelt dat een opertbare .weg door 
een splitsing eindigt schendt geen wetsbe
paling wanneer hij uit deze vaststel
ling afleiclt dat dezelfde openbare weg 
door elkeen der beicle delen van de split
sing is verleng·d. 
.. 27. April 1953. 575 

57. - Aansl·uit'ing,. - Afslaan naat· 
t·echts. - Anclere weggebrtt·ilce·r die t·egel
matig op de rechterkant van cle eerste 
rijdt. - De ~titvoeraer van cle afslaan
manwuvre moet cle cloorgang voor de an
rlere weggebntilcet· vt•ijlaten. - Wanneer 
een gebruiker van de openbare weg bij 
een aansluiting naar rechts wil afslaan 
en een ander weggebruiker regelmatig op 
de rechterkant van de eerste rijdt, be
ilOort de doorgangsvool'rang aan de 

tweede weggebruiker. (Wegcode, art. 57, 
1°, 0,) 

8 Mei 1953. 613 

58. ~ Aansl~titing. - Afslaan naat· 
·reohts. - At·tilcel 31, 1°, van ae vVegcode. 
- Afslaan zo Tcm·t mogelijk. - Betelceni's 
van cleze termon. - In artikel 31, 1 o, van 
de Wegcode beduiden .de woorden « zo 
kart mogelijk naar rechts nemen )) niet 
dat de weggebruiker de hoel~: der wegen 
die zich aansluiten mag afsnijden en zich 
van een grand beclienen die aan de open
bare weg paalt. 

8 Mei 1953. 614 

59. - Sctmentt·etten van een hoofd
weg en een secundait'e weg. - Vet·Tceet·s
voorntng behot·ende aan de gebntilcet· van 
cle hoofclweg over gans de bt'eedte van de 
weg. - VootYang onafhanlcelijlc van de 
wijze waat·op cleze we,qgebntilcer rijdt. 
- De aan de gebruiker van de hoofdweg 
toegekende verkeersvoorrang strekt zich 
nit over gans de breedte van deze weg; 
deze voorrang is onafhankelijk van de 
wijze waarop deze weggebruiker rijdt. 
(Wegcode, art .. 54 en 55.) 

11 Mei 1953. 627 

60.- Wegoode, artilcel 3, 14".- Weg
gebntiket·. - Begt'ip. - De bestuurder 
van een op de openbare weg gepark~erd 
autovoertuig is een gebruiker van de 
openbare weg. (Wegcode, art; 3, 14".) 

8 Juni 1953. 684 

61. - Wegoocle, artilcel 5, 2. - Vor
am·ingen van de bevoegcle agenten. -
Voorwerp van deze bepaling. - Artikel 5, 
2, van de W egcode heeft enkel tot voot
werp te bepalen wat als vorderingen 
moet worden aangezien. 

8 Juni 1953. 684 

62. ~ Wegcocle, artilcelen 3, 5 en 60, 
1" .. - Stilstaande voert~tigen. - Beteke
nis van cleze termen. - Daar de Wegcode 
geen bijzondere betekenis geeft aan de 
woorden « stilstaande voertuigen )) , om
vatten dez"l, voor cle toepassing van de 
artikelen 5 en 60, lo, volgens hun gebrui
kelijke zin, al de stilstaande voertuigen, 
te weten zowel de tijdelijk stilstaande 
als die welke gestationneerd of gepar
keercl zijn. (Wegcode, art. 3, 5 en 60, 1°.) 

8 Juni 1953. 684 

63. - Wegcocle, artilcelen 5 en 60, 1°. 
- Vordering tot ver1Jlaatsing van een 
stUstaand voertuig,, - Bestun1·der clie 
zich niet op de openbat·e weg bevindt cloch 
op dienstige wijze cloor cle bevoegde agent 
1Jereilct worclt. - Verplichtencle vor:de-
1'ing. - De· voorschriften van de arti· 
kelen 5 en 60, 1", van de Wegcode, die 

I 
I 

i 
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de weggebruikers verplichten onmiddel
lijk aan de regelmatige vorderingen vim 
de lJevoegde agenten gevolg te geven en 
hun stilstaand voertuig op de eerste · vor
dering te verplaatsen, sluitim uit hun toe
passing het geval niet waarin een be
stnurder zich niet zelf, op de openbare 
weg bevindt, behalve wanneer de verwij
dering van de bestnnrder de bevoegde 
agent in de onmo·gelijkheicl stelt hem te 
bereiken om hem op dienstige wijze een 
bevel te geven. 

8 Juni 1953. 684 

64. - lVegoorle, a1·tikelen '31, Jo en .~2. 
V erschUlende voo1·schritten. - De 

voorschriften van de artikelen 31,- 1 o en 
32 van de Wegcode zijn verschillencl; het 
eerste bepault de wijze waarop een bocht 
regelmatig genomen wordt, afgezien van 
de uanwezigheid van andere weggebrni
kers, het tweede vermeldt een verplich
ting die .zich opdringt aan de weggebrui
kers, die elkaar inhalen of ontmoeten en 
waarvan de naleving kan vergen dat een. 
van de weggebruikers zijn voertnig tijde
lijk tot stilstand brenge. 

15 Juni 1953. 708 

65. ~ Weggebntilce1· die zich wegens 
de omstandigheden, naa.t· a1·tikel 31, 1°, 
van de Wegcode niet lean schilclcen. -
Ervan niet vrijgesteld zich naar a?·t'i
lcel 32 van gezegcle W egcode te gedragen. 
- De weggebruiker, die, wegens bijzon
dere omstandigheden, zich niet naar arti
kel 31, 1", van de Wegcode kan gedragen 
worclt daardoor ervan niet vrijgesteld, 
zich naar ·artikel 32 van gezegde Wegcode 
te geclragen. 

15 Jnni 1953. 708 

66. - Hiera1·chie de1· wegen. - Weg
code, at·tilcel 51, 2°. ~ Openbare weg, die 
niet verder loopt dan de aansluiting. -
Vaklcen van een zelfde t·adiale weg. - · 
Bebo1twde lcom. - Beoordelingsmacht 11an 
de mchter over de g1·ond. - Uit de om-· 
standigheid dat, bniten hun krnising met 
andere openbare wegen, twee lanen vak
ken nitmaken van een zelfde radiale 
weg, die een bebonwde kom doorloopt, 
heeft de rechter over de grond in feite 
knnnen afieiden dat elkeen dezer lanen 
voornamelijk tot normale nitweg client 
voor het verkeer dat zich op de andere 
voordoet en dat zij beide elkanders ver
lenging over de krnising nitmaken. (Weg
code, art. 51, 2°.) 

20 Juni 1953. 719 

67. - Miskenning, doo1· een wegge
bntilce1', van een bepaling van de TVeg
code. ~ Maalct niet noodzalcelijlc een ge
be1tt·tenis ttit die door de andere wegge
bruilcers niet kon voorzien worden. 
Beo01·deUng cloor de rechte1· over de 

,q1·on:d. IDe miskenning van een bepa
ling van de Wegcode door een gebruiker 
van de openbare weg is niet noodzakelijk 
voor de andere weggebruikers een ge-· 
beurtenis die niet li:an voorzien worden; 
de rechter over de grond beoordeelt sou-
verein of, in feite, zij al dan niet -dit 
karakter vertoont. · 

22 Juni 1953. 734 

68. - Ve1·plicht-ing de 1t-ite1·ste rech
terzijde van de 1"ijweg te houden op de 
placttsen ·waa1· het 1titzicht onvoW.oende 
is. - Dmagwijdte van de 1·egeL - Arti
kel 29, 2°, van de Wegcode, dat aa:ti de 
weggebruikers voorschrijft de niterste· 
rechterzijde van de rijweg te houden op 
de ]}laatsen waar het nitzicht onvoldoen
de is, legt deze verplichting slechts op 
wanneer het onvoldoende uitzicht uit de· 
gesteldheid der plaats voortspruit. 

22 .Tuni 1956. 734 

6~. - Voorstelcing. Ve1·p!ichting 
zich er van te verg,ewissen •dat de weg 
Hnlcs vrij is. - Draagwijdte. - Uit het_ 
feit dat artikel 35 van de Wegcode aan 
de weggebruiker die een andere wegge
bruiker wil voorsteken, oplegt, vooraleer
zijn voorstekingsmanamvre aan te van
gen. zich er van te vergewissen. dat de 
baan langs de linkerkant op een voldoen
de lengte vrij is, volgt niet dat de niet
nakoming dezer verplichting slechts bi.i 
de aanvang van de voorstekingsmanmuvre 
een aanrijding kan teweegbrengen. 

6 Juli 1953. 774 

70. - Weggebntiker d·ie a1·tilcel 35 van 
de Wegcode schendt. - TTonnis dat vast
stelt dat de fottt van een ande1·e wcutJe
bruilcer deze van de eet·ste niet uitsluit. 
- Vaststelling dat het voe1·t1tig van de· 
tweede wegg,ebntike1· geen onvoMzif!nbare 
hindernis uitmaalcte. - Doordat hij vast
stelt dat de font begann door een derde 
weggebruiker van de openbare weg de 
font niet uitsluit van de weggebrniker· 
die artikel 35 van de Wegcode heeft over
treclen, stelt de rechter vast clat het voer~ 
tuig van de derde geen onvoorzienbare 
hindernis is geweest. 

6 Juli 1953. 774 

71. - Voo1·stelcen en kntisen van de 
voert1tigen op rails. - Voe1·tttig op 1·ails 
blijvencle st-ilstam~ op een niet met vlucht
het~vel voo1·zien stilstandp7tnt. - Ver-
plichting stil te staan opg,elegd aan. de 
weggebntilcer (lie langs de kant rijdt 
1.vaa·r het in- en uitstappen de1· t•eiziger!f' 
geschiedt, inrlie·n hij tttssen z-ijn voer
t·ttig of zijn dieren en het voe1·tuig op 
rails geen m·ije ntimte van rkie meter
laton lean. - Regel niet toepasselijk op 
rle plaatsen waar de spom·weg lang,s eer11. 
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"voetpad loopt. ~ De bepaling van arti
kel 39 vtm de Wegcode die op de niet 
met een vluchtheuvel voor.ziene stilstand
p!aatsen van voertuigen op rails aan de 
weggebruiker die l:ings de kant rijdt 
waar, het in- en uitstappen van de reizi
gers geschiedt oplegt zijn voertufg tot 
stilstancl te brengen, indien hij tussen 
zijn voertuig of zijn dieren en het voer
tuig op rails geen vrije ruimte van drie 
meter Iaten kaii, is niet van toepassing 
op de plaatsen waar de spoorweg, aange
l.,gd op cle uiterste rechterkant van de 
rijweg, langs een voetpad loopt, en waar 
het in- of nitstappen van de reizigers 
rechtstreeks op !Jet voetpacl geschieclt. 

13 .Jnli 19G3. 801 

72. - Openbwre wea cUe venle1· dan 
de aansl·wit-ina loopt. ~ Be{f·rip. - vVat be
treft de toepassing van de bepalingen van 
de WegcoclP, is een openbare weg over 
het kruispnnt cle verlenging van een aan 
de andere zijde gelegen openbare weg, 
indien hij hoofclzakelijk als normale uit
weg voor het verkeer op laatstvermelde 
weg dienen moet ; de omstandigheid clat 
een regelmatige verkeersstroom beide we
gen verbindt, volstaat niet op zich zelf 
om aan de tweecle weg het karakter toe 
te schrijven van een weg die verder dan 
de aansluiting loopt. (Wegcode, art. 51, 
20.) 

13 Juli 1953. 802 

73. - R·ichtinrJstelcen dat de bCstuur
der van een voe·rMtig die zijn richtin{f 
wijzigt, gehouden is te cloen. - Verbod 
dit telcen te handhaven bniten de tijd-
1'•uimte noclig tot het ~~itvoemn de1· be
'lDeging. ~ Ret artikel 96 van de Weg
code dat aan de bestuurder van een voer
tuig die zijn richting wijzigen wil oplegt 
er van kennis te geven door een teken 
dat ophouden moet zoclra de beweging is 
uitgevoerd, verbiedt de aanwending van 
het teken van richtingswijziging buiten 
de tijdruimte nodig tot het aanwijzen en 
het uitvoeren dezer beweging. 

28 Juli 1953. 813 

74. - Stnren van een wutovoe·rtwig op 
de openb(We weg ondanlcs de ve1·vaUen
·verlcladng van het recht een voe1·t1ti{j te 
st1tren. - Vonnis van veroordeling. -
Ontstentenis vctn vaststelling van het be
staan e·twt· ·in k1·acht van gewijsde gegane 
gerechtelijl<:e beslissina waa1·bij die ve1·
·llallenverlclaring· u·ttgespmlcen wenl. -
Vonnis n:i.et wettelijk gemotiveerd. - Is 
niet wettelijk gemotiveerd de beslissing 
welke een betichte veroordeeld om een 
voertuig op de openbare weg te hebben 
gestuurcl onclanks hij- van llet recht daar
toe vervallen was verklaard, zonder het 
bestaan vast te stellen van een in kracht 

van gewijscle gegane beslissing waarbij 
die vervalenverklaring werd uitgespro
ken. (Gronclwet, art. 97; wet van 1 Au
gustus 1899, art. 2, aangevuld door de wet 
van 1 At~gustus 1!+24, art. 2.) 

7 September 1953. 824 

VEilKNOCHTHEID. 

1.- Stmtzalcen .. - Venlcwhten die we
gens vm·schillende 'tnisdrijven door de 
raadlcamer na.ar· de politie1·echter· werclen 
verwezen. - ]j]en enkele beschilclcing. -
Impliciete vaststelling van een ve1·band 
·van verlcnochtlteid tussen de misdr-ijven. 
- Wanneer, door een zelfde beschikking, 
de raadkamer twee verdachten wegens 
verschillende misdrijven naar de politie
rechter heeft verwezen stelt zij impli
ciet een band van verknochtheid tussen 
die misdrijven vast. 

1 December 1952. 180 

2. - Stmtzaken. - Een enlcele be
schilclcing van fle ntadlvame1·. - Twee be
lclaagden naar cle politierechte1· verwi.i
zend wegens naar aanleiding van een
zelfde verlcee1·songeval gepleegde m·isdr·ij 
Den. - Impliciete vaststelling van een 
'Ve1·band "Van verlcnochtheid tussen de mis
fl·f'ijven. - Wanneer de raadkamer, door 
eenzelfde beschikking, twee beklaagden 
naar de politierechter verwezen lleeft we
gens misdrijven gepleegd naar aanlei.ding 
van eenzelfde verkeersongeval, stelt zij 
impliciet het bestaan vast van een ver
band van verknochtheid tussen de ten 
laste van beicle beklaagden gelegde mis
drijven. 

18 Mei 1953. 636 

3. - Strafzalcen. - U'itbr·eiding van 
IJevoegdheid van het rechtsp1·e1cend rechts
college. - Voor·waarden. - De uitbrei
clilig van cle bevoegdheid van een straf
rechtelijk rechtscollege, utt hoofde van 
verknochtheid, onderstelt de gelijktijdig
heid van de vervolgingen. 

15 Juni 1953. 706 

VEilKOOP. 

1. - OtJenbare verlcoop vnn rneubelen. 
- Aanwezi{fheid van een dem·wanrder:. -
Gevorderde deurwaarder. - Verplichte 
clienstlening. - Perlcen. - De deurwaar
der verzocht om bij een openbare ver
lwop van meubelen aanwezig te zijn ver
mag zulks enkel te weigeren wanneer llij 
bewijs _ brengt van een oorzaak van on
verenigbaarheid of van een ·andere geldige 
oorzaak. (Decreet van 14 .Tuni 1813, arti
kel 42; koninklijk besluit nr 64 van 30 No-
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vember 1939, art. 226 en 233; wet van 
14' Arig11stus 1947, art. 1.) 

6 'Febr11.ari 1953. 393 

2. - Openb(m·e ve·rkoop van rneubelen. 
~. Verlwop doo1· de verzoeker aangelwn· 
(li[}d in voo1·waarden ·van aa1·d orn ae be~ 
1·oepswaarcl·igheid aer amwwaa1·aers in op
sp!·aalc te b1·engen. - Gelaige oorzaak van 
weiger-ing van de de1t1·waarcle1·. - Kan 
voor de deurwaarder die verzocht wordt 
om bij een openbare verkoop van meube
len aanwezig te zijn, een geldige oorzaak 
van weigering uitmaken het feit dat de 
verzoeker de verkoop heeft aangekondigd 
in bewoordingen of voorwaarden van aard 
om de. beroepswaa):digheid van het deur
waardersambt in opspraak te brengen. 
(Decreet van 14 Juni 1813, art. 42.) 

6 Februari 1953. 393 

3. - Risico's vnn rle znnk. - Nog niet 
ge'inclividttnlisee·rde zanlc. - BesUss·ing 
dnt ae 1·isico' s van de zank niet op ae lw
pe1· ntsten. - Beslissing aie niet strijclig 
·is rnet a1·tilcel 1138 vnn het Btwgerli:ilc 
Wetboek. - De bepaling van artikel 1138 
van het Burgerlijk W&tboek naar luid 
waarvan de risico's van de zaak op de 
koper zijn overgegaan van het ogenblik 
af waarop zij moest geleverd worden, is 
niet van toepassing wanneer de verkochte 
zaak nog niet geindividualiseerd werd. 

22 lVlei 1953. 649 

4. - Door deslcttncligen te bepnlen 
prijs. - Overeenkornst die noch ae bas·is
elernenten ter be1·ekening van ae prij8 
noch ae gegevens in verbana waarrneae 
ae prijs knn worden vastgesteld bevnt. -
Niet voltroklcen verkoop. - De overeenc 
komst waarbij een partij verklaart een 
zaak te verkopen en de andere te kopen 
tegen een door deskuncligen te bepalen 
prijs, doch die de basiselementen ter be
rekening van de prijs of de gegevens, -in 
verband waarmede de prijs dooi· de des
kundigen moet bepaald worden, niet be
vat, maakt geen voltrokken verkoop uit 
en brengt bijgevolg geen overdracht mede 
van de eigendom van de zaak op de ko
per. (Burgerlijk Wetboek, art. 1583, 1591 
en 1592.) 

5 Juni 1953. 671 

5. - Over(lnwht ·van schttlclvo1·cle1·ing. 
Voorwaaraen van ove1·aracht van 

schuldvm·de!·ing. - Artilcel 1598 van het 
Burgerlijlc Wetboek. - Vreernd aan ae 
bepalin,q van deze voorwaaraen. - Arti
kel 1598 van het Burgerlijk Wetboek is 
vreemd aan de tot geldigheid van een 
overdracht van schuldvordering vereiste 
voorwaarden. 

12 Juni 1953. 697 

VE~LATING VAN FAMILIE. 

Vr·ijwillig in gebrelce blijven vnn de 
schuldenanr ener 1titke1·ing tot onderhoit.d 
een winstgevende betreklcing te zoeken. __:_ 
Kan het bij n1·tikel 391bis van het Strnt
wetboelc beteu.geld v1·ijwilUg in gebrelce 
blijven ttitmalcen. - Het feit van de 
schuldenaar van een bij een gerechtelijke 
uitspraak vastgestelde uitkering tot on
derhoud, zich ervan vrijwillig te onthou
den een winstgevende betrekking te zoe
ken, kan het bij artikel 391/Jis van het 
Strafwetboek beteugeld vrijwillig in ge
breke blijven uitmaken. 

27 October 1952. 94 

VE~LOF DE~ LOONA~BEIDE~S 

(JAA~LIJKS BETAALD VE~

LOF). 

TV etten snmengem·dend b1:.i lconinklij ],; 
beslttit vnn 9 Jl!IaM·t 1951. - Recht vnn 
de loona1·beider op betnnld vei"lof. - Ge
volg vnn het contract vnn rlienstverhif
ring. - Het recht van de loonarbeider up 
het jaarlijks betaald verlof zoals het door 
de bij koninklijk besluit van 9 lVlaart 
1951 samengeordende wetten geregeld 
wordt is een noodzakelijk en onmisbaar 
gevolg van het bestaan van het contract 
van dienstverhuring (Samengeordende 
wetten van 9 lVIaart 1951, art. 1, 3, 9 en 
15.) 

23 Maart 1953. 495 

VE~T~AGINGSINTE~ESTEN. 

Artilcel 1153 van het B1wge1·lijlc Wet
boek. - BepnUng betrefjende de vertra
_qin,q in ae ttitvoering vnn een verbintenis 
tot een gelclsom. - Bepaling die de weige
·ring van ·uitvoering vnn een ove1·eenkomst 
niet bedoelt. - Artikel 115'3 van het Bur
gerlijk Wetboek betreft enkel de vertl·a
ging in de uitvoering van een verbintenis 
tot betaling van een geldsom, doch niet de 
weigering van uitvoering ener overeen
komst. 

22 lVl ei 1953. 651 

VE~VOE~OVE~EENKOMST. 

Spoo1·weg. - Internntionale overeen-. 
kornst onaertelcena te Rome otJ 23 Novem
be·r 1933 bet·refjenae het goederenvervoe1·' 
per spoonoeg (I. 0. G.). - TTm·lies van de 
vervom·ae lcoopwnar ten lnste vnn de 
spoo1·weg. - Grondslng voo1· ae bereke
ning van de in vreernde munt uitgedntkte 
schadeve1·goe(!ing. - H erleid·ing volgens 
de op de clag de1· betnling geldende koers. 
- Betekenis (lezer woo1·den. ~ Het arti-
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kel 29 ·laats'te lid van de internationale 
overeenkomst betreffende het goederen
vervoer per spoorweg (I. 0. G.) onderte
kend te Rome op 23 November 1933 en 
goedgekeurd door de wet van 6 Mei 193U, 
waar het bepaalt clat, wanneer in geval 
van geheel of gedeeltelijk verlies van de 
vervoercle koopwaar, de' elementen die
nende tot grondslag voor de berekening 
van de door de spoorweg verschuldigde 
schadevergoeding in vreemde munt zijn 
uitgedrukt, de herleidil'tg ei·van zal ge
daan worden volgens de op de dag der 
lJetaling geldende koers, bedoelt door deze 
woorden niet de dag der levering, noch 
deze waarop bi.i het bestuur reclamatie 
wordt ingediend, noch deze waarop een 
eis tot schacleloosstelling bij het gerecht 
wordt aangebracht, doch de dag waarop 
!le schacleverg·oeding werkelijk nitbetaald 
wordt. (Overeenkomst van Rome, goedge
keunl door de wet van 6 Mei 1936, arti
kelen 29, 37 en 40.) 

20 Maart 1953. 491 

VERZ~KEIUNGEN. 

1. - verzelcerin.q te lnna. - V·rijstel
Ung van ae verzelceraaL - Gmve schnlrl 
van de verzelcerae. - Beg1"ip. - Naar de 
zin van artikel 16 van de wet van 11 Juni 
1874 op de verzekeringen, is de grove 
schuld van de verzekerde welke de verze
keraar van de last der schadeloosstelling 
vrijstelt de met bedrog gelijk te stellen 
schuld, hetzij een opzettelijke daad; is 
derhalve naar de zin dezer wetsbepaling 
slechts een grove schnld de schnld waar
van de dader bewust is geweest of heeft 
moeten zijn dat zij een verzwaring van 
de risico zon teweegbrengen boven de 
vooruitzichten van het contract. 

29 .Jannari 1953. 371 

2. - Zeevaartverzelcel"ingen. - Daclen 
·va1t lcoophanael. - Vei'richtingen van zee
vaartverzekering zijn niteraard handels
daden. (Wet van 15 December 1872, arti
kel 3;) 

16 Avril 1953. 551 

3. - Risico dat het ·voonverp vcm ene 
overeenlcomst van zeevcuwtve1·zelce1'ing 
·nitmalcen lean. - Zelce·rheid van ·ieam· gel
aelijlc belanu flat aan zee·r1sico's zon knn
nen wm·aen blootgestela. - De zekerheid 
van ieder geldelijk belang dat aan zeeri
sico's kan worden blootgesteld kan het 
voorwerp ener overeenkomst van zee
vaartverzekering nitmaken. (Handelswet
hoek, art. 191.) 

16 April 1953. 551 

4. - Zeevnartverzelcering. - Pe1·sonen 
,cUe ger·echti,qa zi,in om een ove1·eenlcomst 

vwn zeevaar·tverzelcering te sht'iten. -
Niet enkel de persoon die over de aan 
zeerisico's onderhevige lichamelijke zaken 
een eigendomsrecht of een ander zakelijk 
recht bezit, of die voor het behond er van 
verantwoordelijk is maar ook de personen 
die tot zekerheid van het schip of van de 
koopwaar om het even welke schnldvor
dering of economisch belang hebben, zijn 
gerechtigd om een overeenkomst van zee
vaartverzekering te slniten. (Handelswet
boek, art. 191.) 

16 April 1953. 551 

5. - Ver·zelceri.n{f te lana. - Vrijste!
lin{f van de 1Je'l'zelcer·aaL - Zware tou.t 
van de verzelcerae. - Fou.t die het ver
zelcer·d risico niet verzwaart. - An·est be
slissende clat (lergeUj Ice fottt {feen zware 
fottt is aie ae ver·zelceraar vrijste!t. -
IV ettelijlce IJesliss·in{f. - Is wettelijk het 
arrest clat beslist, tlat een font van de 
verzekerde, die niet voor gevolg heeft het 
door de verzekeringsovereenkomst ge
waarborgd risico te verzwaren, naar de 
zin van artikel 16 van de wet van 11 Jnni 
1874 geen zware font is, die de verzeke
raar van de last van de schacle vrijstelt. 

22 Mei 1953. 651 

6. - Verzelce1·in{f te lan!l. - 1Vet van 
11 Ju.n·i 1874, artilcel 1'2. - Voor·we'/'p. -
De voorschriften van artikel 12 van de 
wet van 11 Jnni 1874 hebben tot voor
werp te verhinderen dat degene, clie ver
scheidene verzekeringscontracten geslo
ten heeft ten einde hetzelfde risico te dek
ken, een ongeoorloofde winst zon verwe
zenlijken door meerdere malen cle bedon
gen vergoeding te ontvangen. 

18 Jnni 1953. 714 

7. - Ve·rzelcerin{fen die de 1ntrge'I'Uj7ce 
veTctntwoor·delijlche·id vom· de aan aeraen 
ver·oorzaakte schaae aelclcen. - Toepasse
lijlcheid van artilcel 1'2 van de wet van 
11 J'llni 1874. - De regel van artikel 12 
van de wet van 11 Jnni 1874, die hierin 
bestaat aan het contract slechts uitwer
king te geven indien het voorgaande con
tract niet volstaat om het verwezenlijkte 
risico te dekken, is van toepassing op de 
verzekeringen, die de verantwoordelijk
heicl voor de aan derden veroorzaakte 
schade clekken. 

18 Jnni 1953. 714 

VERZE'f. 
1. - Strajzalcen. - VeT.zet. - Ver

van{fen vnn een enlcele strnf aoo'l' ve1'
schillende straffen. - Totaal .van de on· 
derscheiclen st1'affen dat de enlcele strat 
n·iet te boven {!Ctat. - Verzwarin{f van de 
toestand van de venlachte. - Verzwaart 
de toestand van de verdachte zelfs wan-
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neer het' toaal van de onderscheiden straf
:lien niet ·de enkele straf te boven gaat, 
het arrest dat op verzet, verschillenue 
veroordelingen uitspreekt wegens feiten 
die· door het vonnis bij verstek met een 
enkele straf werden beteugeld omdat zij 
het uitwerksel van een zelfde strafbaar 
opzet waren. 

13 October 1952. 56 

2. - Strafzalcen. - "Vunnis b-ij ·ve1·stelc 
waartegen het openbaat· ·ministerie niet ·in 
hager beroep is gekomen. - Verzwa·ring, 
door de t·eahte1· in hoge1· beroep, van de 
toestand vnn de verdaahte ten aanzien 
vnn het vonnis bij verstek. - Onwette
l-ijkheid. - Wanneer een vonnis bij ver
Htek niet door het openbaar ministerie 
door middel van hoger beroep werd be
streden, mag cle rechter in hoger beroep, 
uitspraak doende over het hoger beroep 
van het openbaar ministerie en van de 
verdachte tegen het op het verzet van 
cleze laatste gewezen vonnis, de toestand 
van de verdachte ten aanzien van het 
vonnis bij verstek niet verzwaren. 

13 October 1952. 56 

3. - Strafzalcen. - Vervolging wegens 
een wanbedrijf flat een gevangenisstraf 
lean mecleb1'engen. - Verstekarrest dat 
sleahts een geldboete ~titsp1·eekt. - "V erzet 
door de belclnagde. - "Ve1·sahijning doo1· 
pleitbezorger. - Regelmatige verschij
ning. - De beklaagde, eiser op verzet te
g·en een verstekarrest dat hem slechts tot 
een geldboete veroordeelt wegens een wan
bedrijf dat een gevangenisstraf kan mede
brengen, kan, op clit verzet, zich door een 
pleitbezorger laten vertegenwoorcligen, 
onverminderd het vermogen van het hof 
van beroep de persoonlijke verschijning 
van de beklaagde te bevelen. (Wetboek 
van strafv., art. 185 en 211.) 

15 Decen1ber 1952. 233 

4. - Strafzalcen. - Ver:oet niet ontvan
leelij 7c verlclnard omdat het te laat we1·d 
ingesteld. - lYiiddel door de eiser ·in ver
zet afgeleid ~tit de onregelmatigheid in de 
·vorm van 1le alcte van ve1·zet. - Gebrelc 
nan be lang. - Is bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk het middel tot staving 
ener voorziening tegen een arrest waar
door een verzet te laat ingestelcl werd ver
klaard, door de eiser in verzet afgeleid 
uit de onregelmatigheid in de vorm van 
de akte van verzet. 

26 J"anuari 1953. 347 

5. - Bu·r,qerlijlce zalcen. - Eahtsahei
rUn.rJ. - "V erz.et tegen een vonnis b·ij ver
stek. - N·iet gemotiveerd verzet. - Ver
·weer over de grand. - Gedelcte n"i"etig
heid. - In zaken van echtscheiding wordt 
de nietigheid van een niet gemotiveerd 

verzet tegen een vonnis bij verstek doo1~ 
het verweer over de grond gedekt. (Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, arti-- . 
kel 161.) 

13 Maart 1953. 475 

VONNISSEN EN All!lESTEN. 

1. -· Stmtznlcen. - Macht ·v(l;n de 
1'eahtsmaaht van wijzen. - Reahter i11 

hoge-1· be·roep. - TVijzi_qing van omsahrij
ving. - "Voo1·waa1'(len. - De rechter in 
hager beroep vermag Hlecllts een nieuwe 
omscllrijviug in de plaats van de om
schri.iving van llet feit der telastlegging 
te stellen en de beklangcle nit hoofd1"' 
dezer nieuwe omschrijving te veroonle
len, wanneer het zo weerllouclen feit, hoP
wei anders omschrev-en, het feit is dat 
tot grondslag cler vervo lging client of in 
de feiten begrepen is welke bij cl<e recllter 
ove1; de grond aanlwngig werclen gP
maakt, en wauneer de beklaagcle er tol'" 
uitgenoclig·d wercl .zicll tegen de zo om
schreven telastleg~~:ing te verdecligen. 

29 September 1952. 22 

2. - Pmaes-ve1·baaz Vltn cle tereaht
z·ittin,q. - Opmalcing. - Tennijn. - In
dien de wet geen termijn bepaalt binnen 
welke het 11roces-verbaal van de terecllt
ziting van een strafgerecht client te wor
den opgemaakt, blijkt llet noclltans uit 
artikelen 423 en 424 van llet Wetboek 
van strafvorclering dat dit proces-verbaal 
moet worden opgemaakt voor llet over
maken van llet dossier a an llet Hof, inge
volge een voorziening. 

6 October ·1952. 25 

3. - St,rafzctken. - Ontstenteni.s ·wn 
1'egelrnat-ig proaes-ve1·baal va1t de tereaht
zitt'inu van de reahte1· oveT .de gmnd. .
il1Test 1lat n·iet fllle ve1·eiste va.ststellin
gen inhourlt teltantit de wetteUjlcheid van 
de p1·oaed·zwe v66r de 1·eahte1· oveT de 
,qronrl blijlct. - VerbTeldng. - De ont
stentenis in het dossier van de procerlurP 
van een regelmatig proces-verbaal van de 
terechtzitting van het hof van beroep, 
beslissende in strafzaken, brengt de vPT
breldng van llet arrest mede, wanne~?r 
clit laatste niet alle vereiste vaststellingeu 
inlloudt waaruit de wettelijklleicl van de 
procecl ure voor gemeld llof blijkt. 

6 October 1952. 25 

4. - Wanbelkijven eu ovcrtrettingen. 
--:- Dagvaanling. - Voo1·lopi.ge qualifiaa
tie. - Reahtsmnaht van w·ijzcn, ertoe ge
houllen aa.n de feiten, inclien zij binnen 
hawr bevoegdheid vallen, hun juiste q~w
lifiaaUe te geven. - De clagvaarcling aan 
de verdacllte tot· verscllijning · v66r de 
reclltsmacllt van wijzen, geeft aan tie 



-I 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 975 

feiten, welke aan die rechtsmacht wor
den onderworpen, slechts een voorlopige 
qualificatie. Indien volgens die qualifi
catie beschouwd, de feiten onder de be
voegdheid van gemelde rechtsmacht val
len, moet deze de elementen van clie fei
ten nauwkeurig opzoeken en, met eerbie
diging van de rechten van de verdediging, 
desvoorkomencl de definitieve en juiste 
qualificatie in de plants stemm van de· 

· voorlopig door de dagvaarcling gegeven 
qualificatie, behomlens inachtneming van 
de bepalingen van de artikelen 1!13, 213 
en 214 van het vV etboek van strafvorde
ring indien de fei ten, na cUe definitieve 
qualificatie, haar bevoegclheicl te buiten 
gaan. 

6 October 1952. 33 

5. - Strnfza.J.;en. - Vonn·is flat cr zich 
c·rtoe beperlct te verlclct1'en clat een pa1·t·ij 
burgMli;ilc venmtwoo1·cleUjlc voo·r cle ver
clachte is. - Geen aanclwicl'ing van cle 
ve1·oo•rcleling waarvoor die pa1·U:i burge1·
lijk venmtwoonleUjk wonlt verlclaarcl. 
- Onwettel'ijlcCJ besUsshtg. - Schendt 
artikel 162 van het Wetboek van straf
vordering, het vonnis dat een partij bur
gerlijk verantwoordelijk verkhtart, zon
der enige aanduiding van de 'ireroordeling 
waarvoor die partij burgerlijk verant
woordelijk wordt verklaard. 

6 October 1952. 36 

6. - StTafzctlcen. - l1e1'clachte clie se
cle1·t het plegen van het m·isclrijf mem·
derja'l"ig gewonlen is. - Arrest clat be
slist dat cle vader b1tTg,e1·Uj7c venmtwoo·r
delijlc ·is -voo·r cle tegen zijn zoon ten bate 
van cle b·lt1'geTlij7ce pwrt'ij ·witgespTolwn 
ve·roordeUng cloch niet voor de ve1·oo-r
deling van zijn zoon tot de lcosten van de 
Jl1tblie7ce vo1·deTing. - Geen tegenstr·ij
dige beslissingen. - Is niet door tegen
strijdigheid aangetast het arrest dat, om 
reclen clat de verdachte sedert het door 
hem gepleegd misdrijf meerclerjarig · ge
worden is, verklaart dat de vader niet 
burgerlijk verantwoordelijk is voor de 
veroordeling van zijn zoon tot de kosten 
van de publieke vordering, cloch burger
lijk verantwoordelijk blijft voor de ten 
bate van de burgerlijke partij uitgespro
l,en veroordeling. 

20 October 1952. 67 

7. - Stratzalcen. - Bevoegdlwicl ·van 
ae rechtsmacht ·van wijzen. ~ Rechte1· 
in hogm· beroep. - W'(iziging van cle qua
lifioatie. - 11 oo1·waarden. - De rechter 
in hoger beroep kan slechts een veroor
deling wegens in brenk op artikel 31, 2°, 
van de Wegcode uitspreken tegen een ver
dachte die v66r cle eerste rechter wegens 
inbreuk op artikel 57 van clezelfde code 

vervolgd en gestraft werd, indien hij 
vaststelt dat het aldus vaststaand ver
klaarcl feit hetzelfde is dan datgene dat 
de vervolging ten grondslag ligt of in 
de v66r de eerste rechter nanhangig ge
maakte feiten begrepen is, en indien de 
verdachte uitgenocligd werd om zich teg-en 
de nieuwe qualificutie te verdedigen. 

20 October 1952. 74 

8. - Stl'afzaken. - Besliss'ing clie niet 
oveTeenstemt met cle 1'echtszJ1·aa7c van een 
cvncle1·e Ieamer van .dezelfde ·reohtbanlc. -
Geen schending van art'ilce/. 96 van de 
Gronclwet. - Ge·volg van het cloo1· arti
Jcel 5 vcm hot B'lwgerl'ijlc Wetboelc gelwl
cligd princ-ipe. - Ret midclel afge leicl 
hieruit clat de door de vciorziening bestrP
den beslissing · niet met de reclltspraak 
van een andere kamer van dezelfdP 
rechtbank overeenstemt, is vreemd aan 
artikel 96 van de Gromlwet en strijdig· 
met het door nrtikel 5 van het Burgerlijk 
Wetboek gelmlcligcle principe. 

27 October 19G2. 92 

9. - St1·atzctlcen. - Rechter ·in hoge·r 
be-roep die cle venlachte veroMdeelt 1tit 
hoofde vwn een ancler misd·l"ijj' dan clat
gene wcw1·ovr3-r clc eerste 1'echteT gevonnist 
heeft. - Geen vaststelling clat het ullhts 
omsclweven feit beg1·epen ·is onder cleze 
waa1·op de vervolging, 1'1tst. ~ On,wctte
lijlce vet·oo·rdel'ing. - Is onwettelijk, de 
beslissing van cle rechter in boger beroep 
die cle verclachte uit hoofde van een in
brenk op artikel 36, 1 o, van de vV egcode 
veroorcleelt, wanneer de verdachtc in 
eerste aanleg nit hoofde van een inbrteuk 
op artikel 2!l 4° van dezelfcle code ver
volgd en ve;.oor~leeld werd, zonder dat 
vastgesteld worclt dat het aldus omschre
ven feit hetzelfde was als clatg-ene waar
op de vervolging rustte of onder deze 
waarop de vervolging rustte begrepen 
was ; cle :verdediging in hoger beroep door 
cle verclachte tegen die nieuwe inbreuk 
kan de nietigheid niet dekken. 

17 November 1952. 151 

10. - Strafzalcen. - Rechte·r 1Jij wie 
twee ·rJecont·raventionalisee1'de wanbed1"'ij
·ven vcm onvrijwill'ige 1Je1·wonclingen en 
een enlcele -inbrelblc op cle Wegcode aan
hangig zijn g,emnakt. - TleToonleling tot 
twee cmTectionele stTuffen. - Onwette
Ujlcheid. - De rechtsmacht van wijzen, 
bij welke twee gecontl:aventionaliseerde 
wanbeclrijven van OI).vrijwill~ge verwon
clingen en een enkele inbreuk op de Weg
code aanhangig zijn gemaakt, heeft aldus 
Rlechts kennis te nemen van twee over
tredingen en van een wanbedrijf, en kan 
dienvolgens, de verdachte, wegens die 
feiten, niet tot twee correctionele straf-



976 VONNISSEN EN ARRESTEN. 
! 

fen veroordelen. (Wetb. strafv., art. 145; 
wet van 1 Mei 1849, art. 5.) 

1 December 1952. 172 

11. - Strafzalcen. - Rechte1· in hoge•r 
beroep die van de pnblielce vo1·dering, 
lcennis neemt. ~ Vonle1"ing van het open
baar min·ister-ie. - Su.bstantiele 1·echts-. 
vonn. - Wanneer de recbter in boger 
beroep van de publieke vordering kennis 
neemt, zijn de vorderingen van het open
baar ministerie een substantH~le rechts
vorm van de over die vordering gewezen 
beslissing en moet het vervullen ervan 
hetzij door de beslissing, hetzij door het 

· proces-verbaal van de terechtzitting vast
gestekl worden. 

8 December 1952. 19!:1 

12. - Strajzaken. - SWTcken bij het 
dossie1· gevoegd en v661' het p1·oces-ver-. 
baal vnn de te1·echtzitt-ing g.e·!nventwr·i
seenl. ~ F ennoeclen dat clie stttlclcen v661' 
het in benw.d hmulen bij het classie-r wa
·ren gevoegd. - De omstandiglleicl dat bij 
het uossier gevoegcle stnkken v-66r het 
vroces-verbaal van de terechtzitting waar
op de_ zaak in beraad wercl gebonclen 
geinventariseerd werden, maakt een ver
moeclen uit dat die stnkken v66r het in 
beraad houclen bij het dossier waren ge
voegd. 

8 December Hl52. 211 

13. - StrajzaTcen. - Door cle co1-rec
tionele 1'echt1Janlc gehoonle get~tige. ~ 
Eed de wnarheid te zeggen., niets clan cle 
wanrheicl. ~ Eed clie ann de wettelijlce 
•!jereisten niet volcloet. - Nietigheicl vnn 
het vonnis. - Rechtm· ·in hager beroep 
rUe het geWigenis nit de ·debntten n·iet 
heejt gewee1·d. - Niet-i·gheid •vcm het 
rjp het hoge·r beroep gewezen cu·t·est. -
Wanneer, volgens de vaststellingen van 
ilet proces-verbaal van cle terechtzitting, 
rle correctionele rechter een getnige heeft 
gehoorcl die slechts de eecl heeft afge
legcl « de waarheid te zeggen, niets clan 
de waarheicl ll, zijn door nietigheicl aan
getast het vonnis van de correctionele 
rechtbank en het arrest van bet hof van 
beroep, zo dit laatste zich clie nietigheid 
lleeft toegeeigend door bet onwettelijk 
getnigenis niet nit de debatten te were11. 
(Wetb. -strafv., art. 155, 189 en 211.) 

22 December 1952. 243 

14. - Stntjzalcen. - Exceptie van on
bevoegcllwicl. Samenvoeging bij de 
umncl. - WetteZijlcheid. - Artikel 172 
van bet Wetboek van bnrgerlijke rechts
pleging, dat verbieclt de exceptie van on
bevoegdlleicl bij de grond van de zaak te 
voegen, wercl zowel in straf- als in bur
gerlijke zaken door artikel 49, 1°, van 

bet koninklijk beslnit nr 300 van 30 Maart 
19-36 opgeheven. 

22 December 1!:152. 248 

15. - Stmtzalcen. - Rechte1· in hager 
lie·roep cle belclaa{Jfle vm·oo1·delenll weg.ens 
een ancle·r miscln'jf, clan dit waarove1· de 
1·echtm· in eerste aanleg uitspraalc hall 
ueclaar,;. ~ Geen vaststelling dat het al
cl~ts aan,qenomen jeit clit is waaroqJ de 
vm·volging was geste7td. ,...,.... Onwettige ver
oonleling. - Fe1·wee1· van de belclaagcle 
·in actnleg vnn houeT beroep tegen de 
·rvimtwe betichting. - Zoncle1· uitwerTcing. 
- Is onwettig de beslissing waarbij •le 
beklangcle wegens inbrenk op artikel 42 
nm de 'Vegcode door de recbter in boger 
beroep veroordeeld werd terwijl bij in 
eerste aanleg slecbts nit lloofde van in
brenk op artikel 55 van dezelfde Code 
was vervolgcl en veroordeelcl geweest, zon
cler dat vastgesteld wercl· dat bet alclns 
aangenomen feit hetzelfcle was als dit 
waarop de vervolging was gesteund of 
begrepen was in de feiten waarop zij was 
gegroncl ; cleze onwettigheid kan niet ge
dekt worden door het in hoger beroep 
door de beklaagcle tegen cleze nienwe 
telastlegging voorgesteld verweer. 

5 Januari 1953. 263 

16. - In het b?titenlnn-d uewezen von
nis. - Yonnis betreffencle cle staat cle1· 
pe1·sonen. - Bmvijslcmcht in Belgiii. -
Voorwaanlen. - Een in bet buitenland 
over de staat cler personen gewezen von
nis, wonlt slechts in Belgie aanscbomvd 
als zijncle regelma tig gewezen en als er 
kracht van bewijs bebbende van de staat 
cler partijen wanneer bet aan de in arti
kel 10, alinra 2, van de wet van 25 Maart 
1876 vermelde verristen beantwoorclt. 

16 Januari 1!:153. 304 

17. - Stmjzalcen. ~ Inb·reulc op a?·t-i
lcel 3 van cle besluitwet van J.4 Novern1Je1· 
J.939 011 lle openba1·e clronlcenschap. - Te
lastlegging wacu·in niet wonlt ve1·nwlcl 
flat het jeit zich op cle open1Ja1·e wey 
heejt voo1·geclaan. - Ncule1·e bepa/.ing van 
lle telastleyging door cle 1·echte1· in hogm· 
liemep. - Geen wijz·iming cler telastle,q
rring. - Wanneer de rechter in lloger be
roep vaststelt dat bet feit « in staat van 
clronkenscbap een antovoertnig te beb
ben gestnnrd ll zich << op de openbare weg ll 
beeft voorgeclaan, wijzigt llij de telastleg
ging niet cloch bepaalt llij ene omstandig
beicl er van. 

1!} Januari 1953. 318 

.18. - StTajzalcen. - Fe·rplichting voo1· 
lle co1·1·ectionele rechtbanlc aan het han·r 
te1· lcennis geMacht jeit zijn wettelijTce 
o·n~schrijving, te geven. - Verplichting 
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van toepassing in zalce van doo1· het be
Me?' van douanen en. accijnzen ve1·volgrle 
misrl·f'ijven. - De regel volgens welke 
de . correctionele rechtsmachten gehouden 
zijn, binnen de perken hunner bevoegd
heid aan het hen ter kennis gebracht feit 
zijn wettelijke omschrijving te geven, is 
van toepassing in zake misdrijven welker 
vervolging aan het beheer van douanen 
en accijnzen behoort. 

26 · Januari HJ53. 345 

19. - Strafzalcen. - Wetboelc van 
stmfvo·rdering,, artilcel 212. ~ Niet toe
passelijlc wannee1· het bemepen vonn·is 
ao01· rle ·rech.te1· in hoge?' beroep bevestigtl 
wo1·dt. - Het artikel 212 van het Wet
hoek van strafvordering is niet van toe
passing wanneer het beroepen vonnis 
door de rechter in boger beroep beves
tigd wordt. 

26 J anuari 1953. 347 

20. ~ Stratza7cen. - Nietigheifl van 
het be1·oe1Jcn vonnis. - Besliss·ing van de 
rechter ·in hogm· be1·oep, bij wijze vrm 
uienwe beschilclcing 1·echt doende. - Nie
t-i,qheirl van het beroepen vonnis zonder 
invloed op de nietigheid van de beslissing 
·in hor1e1· beroep. - De nietigheid van het 
beroepen vonnis is zonder invloed op de 
wettigheid van de beslissing van de rech
ter in hoger beroep, wanneer deze, .zelf 
om een andere reden, het beroepen vonnis 
heeft vernietigd en bij wijze van een 
nieuwe beschikking uitspraak heeft ge
daan. 

16 Februari 1953. 407 

21. - Stratzalcen. -,-- A·r·rest van vm·
oonleUn,q doo·r het hot vrm beroep gewe
zen. - Gegrond op het v661· het hot ge
dane onde1·zoe1c. - Reden waantit niet 
lean worden atgele·id rlat het hot v1·oege1· 
01J,qenomen g,etnigenissen niet in aanmer
lcing gertomen heett. - Door de beklaagde 
te veroordelen om reden dat de telastleg
ging door het v66r het hof gedaan onder
zoek bewezen is, weigert het hof van be
roep niet de in den loop van het voor
bereidend onderzoek en van het onder
zoek voor de eerste rQchter opgenomen ge
tuigenissen in aanmerking te nemen en 
te beoordelen. 

9 Maart 1953. 466 

22. - Strafzalcen. - Eed. -,-- Pe1·soon 
voo1· een ander stratgerecht onderhoonl 
en niet door het g,e~·echt met een deslcun
digenopd1·acht gelast. - Moet de deslwn
lligeneea n·iet rtfieggen. - De persoon die 
zonder door het gerecht met een ·deskun
digenopdracht te .zijn gelast door een 
strafgerecht werd onderhoord, moet de 
door artikel 44 van het Wetboek van 
strafvordering voorziene eecl niet afleg-

gen, zelfs wanneer hij door het arrest 
deskundige wordt benoemd. 

20 April 1953. 557 

23. - Stmtzalcen. -,-- A,rtikelen 315 
en 317 van het Wetboek vrtn 1Jwrge1·lijlt'e 
rechtspleg,ing. - Niet toepasselijk op de 
rloor het st?'rtfgerecht bwvolen rleskundi
!fcnonderzoelcen. - W aar zij gebieden de 
partijen nit te nodigen bij de verrichtin-, 
gen der deskundigen aanwezig te zijn, 
zijn de artikelen 315 en 317 van het Wet
boek van burgerlijke rechtspleg·ing· niet 
toepasselijk op de door het strafgerecht 
bevolen cleskundigenonderzoek. 

20 April 1!353. 557 

24. - St'mtzalcen. . A·rrest rlOO'r het 
hot verb?'olcen. ~ Rechter nna,r ~vien de 
zn.alc we1·d veTwezen, 1Wet1' rle 1·edenen. 
van het verbrolcen n·rrest ve,rwijzen,d. -
N,iet gemotiveenl arrest. - Wanneer een 
arrest geheel werd verbi'oken, is de be
slissing van de rechter naar wien de zaak 
werd verwezen niet gemotiveerd wan
neer zij zich er toe beperkt naar de re
Llenen van llet verbroken arrest te ver
wijzen. 

27 April 1g53_ 576 

25. - Militie. - Hoge miUt-iemarl. -
F nststell'ing dat uitsp1·aetlc b'ij rneerde1·
heirl va.n stemmen wenl gerlann. ~ Uit
dn~lclcelijke vaststelling n·iet vereist. -
De hoge militieraad is niet gehouden in 
~ijne beslissing uitclrukkelijk vast te stel
len da t hij met meerder heid van stemmen 
uitspraak doet; deze vaststelling· volgt 
impliciet uit de verklaring van de hoge 
militieraad dat hij na beraadslaging uit
spreekt. (Wet van 15 Juni 1951, art. 38, 
par. 1.) · 

27 April 1953. 582 

26. - Gehe,int van rle be·raarlslngingen. 
- Beg1·ip,. - Behoudens de uitzonderlijke 
door de wet voor.ziene gevallen, ·zijn de 
rechters gehouclen tot llet geheim van de 
beraadslagingen waaraan zij hebben deel
genomen. 

4 Mei 1953. 597 

27. - Beslissing van de wei·Jcrechte,·s
ra,ad. - Besl'issing otJ teg.ensp·rank. -
V ere·iste voo1·wannlen. - Is niet op tegen
spraak de door de werkrechtersraad ge
wezen beslissing, wanneer een van de 
partijen bij het onclerzoek van de zaak 
niet aanwezig of vertegenwoordigd is ge
weest; dat de partij ter zitting, tijdens 
dewelke de zaak v66r elk debat uitgesteld 
werd, aanwezig was of vertegenwoordigd 
wercl. is zonder doeltreffendheid. (Wet 
van 9 .Juli 1926, art. 81, 82 en 83.) 

28 Mei 1953. 661 
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28. Stratzalceri. - Minderja1·ige be
neden cle leeftijcl van vijftien jaa.r do01· 
cle cot-rect'ionele 1·echtbanlc onde1· eed ,qe
hoord. - An·est van het hof van be1·oep 
dat deze getuigenis niet verwerpt. - Nie
tig}wid. ~ Ten gevolge van het verhoor 
onder eed, door de correctionele recht
bank, van een minderjarige beneden de 
leeftijd van vijftien jaar, worden het 
vonnis en het arrest, dat het bevestigt 
zonder de onwettig opgenomen getuigenis 
te verwerpen, met nietigheicl behept. 
(Wetboek van strafvorclering, art. 79.) 

1 Juni 1953. 666 

29. - Aanl. - Stratzalcen. - Beslis-
8'ing ove1· ee?t betwisting betreffencle het 
·recht van het sla.chtojjer 1!an een U1'
/Jeiclson,qeval om van de we1·1cman, clacler 
van het on{}evca, en van zi,in 1VG1'7cgeve1· 
schade·verg,oei:Ung te e·tsen oveTeenlcorn
sti{} tle regelen van yemeen 1·echt. - Be
sUss·i:n{} niet ove·r een geschil omt1·ent ae 
bevoe[!tlhe·icl gewezen. - Is niet over de 
bevoegdheid gewezen de beslissing waar
bij de rechter een geschil beslecht, dat 
slechts de vraag bPtreft of cle werkman, 
verantwoordelijke dader van een arbeills
ongeval en zijn ·werkgever als derrlE'n 
moeten beschouwd worden in clE' zin van 
artikel 19 van de samengeschukelde wet
ten betreffemle de vergoeding van de 
schacle voortspruitende uit cle arbeicl~>on
gevallen en of . bijgevolg het slachtoffer 
het recht bezit om van hen vergoeding 
van de veroorzaakte schade te eisen, over
eenkomstig de regelen van gemeen recht. 

1 .Tuni 1953. (i(i7 

30. - Fonlel'in{} tot afp(l./ing. - Op
ft1·acht van aeslcmulim onclei.'I/!Oelc gestewnd 
op de titels van e·i{}enclom. - M.acht van. 
cle 1·echter. - De rechter over de grond, 
die een deskundige gelast tot opmeting 
en afpaling van een erf over te gaan val
gens de titels van eigendom, ontzegt zich 
geenszins het recht, buiten de feitelijke 
punten welke meer in het bijzonder van 
de vaststellingen van de deskundige af
haugen, een oplossing te geven aan de 
nitsluitend tot de bevoegdheicl van de 
rechter behorende. rechtsvraag met be
trekking tot de andere wijzen van ver
krijging van eigenclom, die zonden kun
nen ingeroepen worden. 

20 Juni 1953. 721 

31. - Burgerl-ijke zalcen. - Micltlel 
v1·eemcl cum cle openbare onle die van 
arnbtswege cloo1· de 1·eohte1· wo1·dt opge
wo1·pen. - Onwetti,qheicl. ~ In burger
lijke zaken vermag de rechter geen uit
spraak te doen ov'er door hem ambtshalve 
opgeworpen niet betwiste pun ten, tenzij. 
wanneer het rechten van openbare orde 

gelclt welke de partijen niet vermogen 
te verzaken of maatregelen welke de rech
ter ambtshalve toepassen moet. 

2 Juli 1953. 759 

32. - Aa1·d. - Stratzalcen. ~ B1Wge1'
lijlce pc~rtij die vm·schenen is &n gecon
clucleerd heeft. ~ Afwezigheicl van ae 
7JU1'[!erlijke partij lJij een ctanvnllend on
rle1·zoelc en bij cle debatten die er op volg
den. ~ Onclm·zoel,, betreffencle het be
staan van het m.iscll'ijf en de sch1tld ~'an 
rle ·belcUnt[!de. - Vonnis lJij ?!erstelc ten 
opzichte van de bu,rgerlijlce pa1·tij. -
vVanneer, na debatten _die de burgerlijke 
partij heeft bi,igewoond en · tijdens de
welke zij geconcludeerd heeft, de recht
bank tot een a an vullend onclerzoek over
gnat betreffende het bestaan van het mis
drijf en de sclmlcl van de beklaagde, in
tlien dit ondei·zoek en de debatten die E'r · 
op volgden geschieclden zoncler dat de 
burgerlijke partij er aanwazig of verte
genwoorcligd was, 'is het vonnis, dat daar
na gewezen wordt, een vonnis bij ver
Rtek ten opzichte van deze partij. 

22 .Juni 1953. 731 
I 

33. - i St1·atzaken. Oon·ectionele 
rechtbanlcen en polit'ie1·eohtba.nlcen. 
TT·rijs1Jntalc. - Beslissin,q clie 01Jo het feU 
lJekelcking heeft, i.t.fgezien van de om
sclw·ijving 1va.amncle1· het ve1·volgd wordt. 
- Geen venJlichtinu. voor cle 1·echter, bi.i 
ontstentenis van oonclnsies, uitcli·ulclce
lijlc ove'l' een andere mogelijlve omsch1·ij
'l!ing van het tcU u.itspmctlc te doen. -
De vrijspraak van de beklaagde door een 
correctionele rechtbank of een politie
rechtbank shut de vaststelling in . door 
de rechter, clat fie beklaagde aan het feit, 
voorwerp van de vervolging, niet sch11l· 
dig is, onder welke omschrijving ook cUt 
feit beschouwd moge weze'n; bij gebrek 
aan conclusies die hem er toe aanzoeken, 
moet de rechter niet uitdrukkelijk uit
spraak doen over een omschrijving die 
in de plaats van de oorspronkelijke om
Rchrijving van het feit had kunnen ge
steld worden. 

22 .Tuni 1953. 736 

34. - St1·afzah,e·n. Prooes-ved)(ta/ 
·van cle zitting,. - P1·oces-vm·baa/, clat lwt 
nitstel van de zaalc vaststelt. - Om·egel
matigheden in cle samenstellin{} van de 
zetel. Onregelmatigheclen die geen 
schcule lJerolckenen. - Wanneer het pro
ces-vejrbaal der terechtzitting, hetwelk 
een uitstel der zaak vaststelt, onregel
matigheclen betreffende de samenstelling 
van de zetel, zoals niet goeclgekeurde 
schrappingen bevat, zijn die onregelma
tigheden met betrekking op een inwen-. 
dige dienst en ordemaatregel niet' van· 
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aard om de belangen der partijen te scha
·den. 

7 Ser}tember 1953. 818 

35. - OoTrcetionele en politiezaken. 
- Getwigen. - Verho01·. - Macht van 
de Teehtm·s. - Het verhoor van getuigen 
wordt door geen enkele wetsbepaling op
gelegd, indien de rechters vrij zijncle in 
het uitkiezen van de bewijsverschaffing, 
dit verhoor nutteloos achten. 

7 September 1953. 820 

36. - Stnt,fzalcen; ~ Sehoonvc£Cle1· van 
de betiehte als get11Jige door de politie
reehtbanl;; ve-1·hoo1·d. - Eedufieggdng op 
stnLf wt-n niet-igheid ve1·eist. - W:mneer 
de schoonvader van de betichte als ge
tuige door de politierechtbank verhoorcl 
wordt, moet hij op straf van nietigheicl 
lle wettelijke eecl afieggen. (Wetboek van 
strafvorclering, art. 155 en 15G.) 

7 September 1953. 823 

37. - Btratzalwn. - Getnigen. 
Bu·rgerlijlcc pa1·t'i_i zonde1· verzet vctn de 
part-ljen als geW·iye verhoonl. - Eedaf
leugin!J, op stmt ·van nietigheid ve1·eist. 
- Wanneel' cle lmrgerlijke pa~·tij, zonder 
verzet van 'de partijen, als getuige ver
hoorcl wordt, moet zij, op straf van nie
tigheid, de wettelijke eed afieggen. (Wet
boek van l'ltrafvordering, nrt. 155.) 

7 September 1953. 823 

VOOR.LOPIGE HECHTENIS. 

1. - On1·egelmcttiyheid in de p-rocedm·e 
1Jetrefjende de voo1·lop·iye hechtenis. -
Zander invloed op de 1.vettelijlcheid van 
het arrest ·van ·ve1·oo1·deUng. - Een in de 
procedure betreffenc1e de voorlopige hech
tenis begane onregelmatigheid heeft geen 
invloed op de g-eldigheicl v:m het arrest 
·van veroordeling. -

10 November 1952. 134 

2. - Ar·rest van de lvnrne·r vnn inbe
schuldigingstell-ing in fe-ite vnststeHend 
dnt het openbcutr belnng de handhnving 
·vnn tle hechtenis vereist. - Binden.de 
·rJnststell-ing. - Is binclend de vaststelling 
in feite door de krachtens de artikelen 5 
en 19 van de wet van 20 Avril 1874 uit
spraak doende kamer nm inheschuldi
gingstelling dat het openhaar belang de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
-van de beklaagde vereist. 

5 Jannari 1953. 272 

3. - Besch·il"lc·ing vnn b-i_iliffnerning. 
- Onrniddellijlce ·voo1·ziening. - De be
schuldigde, teg·en wie de raadkamer een 
1Jeschikking van bijlijfneming velt, is ont
-vankelijk om zich binnen de tien vrije 
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flagen vanaf de hetekening van het arrest 
in verhreking te voorzien. 

18 Mei 1953. 633 

4. - Artikel 1 vnn de wet vnn i20 April 
1871,. - Z·wan-rw·ichtige en ·nitz;onde1"lijlce 

· om.stnndi[Jheden. - Vereisten vnn het be-
1-nng deT openbn1·e ve·iligheid. - Kunnen 
voortkornen uit de nooclzMcelijlcheid om 
cle belclnngde te beletten opnieuw feiten 
vnn dezelfde M1'd te pleuen. - .Artikel 1 
van de wet van 20 April 1874 hetreffende 
cle voorlopige hechtenis, verhiedt aan de 
onderzoeksrechtmachten niet te beschou
wen dat de hanc1having van de hechtenis 
cloor het helang van de openbilre veilig
heid gevergd wordt, wanneer, doordat de 
feiten een ge'wichtige aard vertonen, er te 
vrezen valt, dat imlien beklaag<le in vrij
heid gelaten worclt, hij opnimnv feiten 
van dezelfde aarc1 plegen zal. 

G Juli 1953. 767 

5. - Knrne1· um inbeschuldigingstel-
1-in(t. - Bevest-i.ging ·vnn een aanhoudings
bevel. Oonclu.sies wnn1·bij 1Jetwist 
·wo1·dt dat het telnstgesteld feit een strnt
l!nCL1' misd1'ijf ·nitm-nakt. - Oonclnsies die 
moeten bennt·woo·rtl wo-rden. - Wanneer 
v66r de kamer van inbeschulclig'ingstelling 
warbij het hoger heroep aanhangig werd 
gemaakt tegen een bevel van de raadka
mer clie een aanhoudingshevel heeft be
vestigd, de beklaagde bij conclusies 
staande houdt dat het hem telastgelegc1 
feit, al weze het ook vaststaande, geen 
strafbaal' misdrijf uitmaakt, clan vermag 
de kamer van inheschuldigingstelling bet 
lJevel niet te hevestigen zonder die conclu
sies te heantwoorden. 

6 Juli 1953. 770 

V 0 0 R. Z I EN IN G IN V E R. B R. E
KING. 

IIooFDSTUK I. - Doo1· wie en tegen wic 
een vom·ziening l;;nn worden ingesteld. 

HooFDSTUK II. - Beslissingen 1.vna-1·tegen 
voorziening mogelijlc is. 

Hoo~·nsTUK III. - Tennijnen. 

HooFDSTUK IV. - Vormen. 

HooFDS'l'UK V. - Voorzieni'nrJ na voor
zi.eninrt. 

HboFDSTUK VI. - Afstnncl. 

HOOFDS'.rUK I. 

DOOR WIE EN 'l'EGEN WIE EEN VOORZIENING 
KAN WOR-DEN INGESTELD. 

1. - Pe1·sonen die de hoetlanigheifl 
hebben om. 11oorziening 1:n te stellen. -
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Strajzaken. Voorziening van een be
lclaagde tegen de ove1· de publ-ieke vorde
t·ing tegen zijn medebeklaagde gewezen 
beslissing. - Onont·vanlcel-ijkheid. - Is 
onontvankelijk de voorziening door een 
beklaagde ingesteld tegen de over de pu
blieke vordering tegen een medebeklaagde 
gewezen beslissing, 

29 September 1952. 18 

2. ~ Personen d·ie hoeaan·igheid heb
ben om voot·zienin,q in te stellen. - Strat
zaken. - Btwgedijke parUj aanlegster. 
- Voorziening get·icht tegen de beslissing 
over de pub l-ie lee vorde·r-ing. - Burger
lijke partij die n·iet in ae kosten dezm· 
vonler-ing wer·a vet·wezen. - Onontvan
kelijkheicl. - Is onontvankelijk de voor
ziening ingesteld tegen de beslissing over 
de publieke vordering door een burger
lijke partij die in de kosten dezer vorde
ring niet verwezen werd. 

29 September 1952. 19 

3. - Dactrtoe gerechtigcle personen. 
St·rajzaken. - Beslissin_q over ae vorcle
-r·in{f van cle b·Lwget·lijke aard. - Voorz·ie
ning door het openbawr m·iniste1'ie. - On
ontvankeUjlclwicl.- Geen voorziening kan 
door l1et openbaar ministerie worden in
gesteld tegen de over de vordering van de 
burgerlijke partij gewezen beslissing. 

6 October 1952. 39 

4. - Dam·toe bevoegde personen. 
Bm·gerlijlce zaken. - Rijlcsclienst vom· 
maatschappelij lee zelce·rheicl. - Voom·ie
ning door· de algemeen-best·wurder inge
steld. - Beweerde macht-iging clam· het 
beslttit van de Regent van 16 Jamwri 
1945. - Voot·ziening niet ontvankeli,ik. -
Is niet ontvankelijk, de voorziening na
mens de Rijksdienst voor maatschappe
lijke zekerheid ingesteld door zijn alge
meen-bestuurder, krachtens een beweerde 
machtiging voortvloeiende uit artikel 20 
van het besluit van de Regent van 16 Ja
nuari 1945, en niet krachtens een regel
matige lastgeving verleend door de be
stuursraad, wettelijk vertegenwoordiger 
van clie dienst. 

10 October 1952. 48 

5. - Bwrget·lijke zalcen. - ?ersonen 
tegen wie men zich lean voot·zien. - Geen 
tttssen de aanlegge1· en de ve·rweerder 
hangencl gecli·ny v66r de rechtet· over de 
grand. - Onontvankelijke voorz·iening. --' 
Is niet ontvankelijk, cle voorziening ge
richt tegen een partij tegen welke de aan
legger niet heeft geconcludeerd en in 
wiens voordeel de bestreden · beslissing 
geen veroordeling ten laste van de aanleg
ger uitspreekt. 

16 October 1952. 61 

6. - Militie. - Voot·ziening door een 
vader namens zi.jn zoon ingesteld. - Geen 
bijzondere volmacht. - Onontvankelijlc
heid. - Is niet ontvankeiUk, de door een 
vader namens zijn zoon tegen een beslis
sing van de berkeuringsraad ingestelde 
voorziening, wanneer niet blijkt dat de 
dienstplicbtige daartoe bijzondere. vol
macht zou bebben gegeven. 

27 October 1952. 101 

7. - Daat·toe bevoegde personen. -
B·nTyerUjke zalcen. - Rijksdienst voo1· 
maatschappelijlce zekerheid. - Voorzie
niny door de algemeen-bestuttrder. - Be-
1.veenle machtiy·in_q door at·tikel 20 van het 
beslttit van d.e Regent van 16 JanuaT·i. 
1945. - Voot·zieniny niet ontvanlcelijlc. -
Is niet ontvankelijk, de voorziening in 
naam van de Rijksclienst voor maat
scbappelijke zekerbe~d ingesteld, door de 
algemeen-bestuurder kracl1tens een be
weercle macbtiging voortvloeiende uit ar
tikel 20 van bet [)esluit van de Regent 
van 16 Januari 1945. 

31 October 1952. 108 

8. - Dnwrtoe gerechtigde pe1·sonen. -
Strnjznlcen. - Bu.1·ye1'li.ilce ·vorde1'ing. -
Gemeente annleyyencle pn1·tij. - Voorzie
.,~ing doo1· het schepencolleye inyesteld. -
Geen rechtvannUging vnn maahtig·iny doo-r 
cle gemeente·rnnd. - Onontvcmlcelijlcheid. 
- Zo bet college van burgemeester en 
schepenen in namn van de gemeente tr~ 
bewarenden titel een eis tot verbreking 
kan instellen, moet de alclus ingestelde 
voorziening onontvankelijk worden ver
klaard wanneer geen door de gemeente
raad verleende machtiging v66r bet bof 
wordt overgelegd. (Gemeentewet, artike
len 90, 9° en 10°, en 148.) 

10 November 1952. 137 

9. - Dant·toe ge1·echtiyde personen. -
8tr·afznlcen. - Bttryel'lijlce vordering. -, 
Gemeente nanley,qende parUj. - Voorzie
niny doo·r het schepencolleye ingesteld. -
Geen rechtvaa.1·digin{f vnn mnchtiying 
cloor de gemeenternad. - Onontvnnlcelijlc
heid. - Zo bet college van burgemeester 
en schepenen in naam van de gemeente te 
bewarenden titel een eis tot verbreking 
kan instellen, moet de aldus ingestelde 
voorziening onontvankelijk worden ver
klaard wanneer geen door de gemeente
raad verleende machtiging v66r llet llof 
wordt overgelegd. 

17 November 1952. 156 

10. - Strajzaken. - Ve·roordeliny van 
de vet·dachte. - Voorziening door de bm·
gerlijk vernntwoot·deli,ilce pn1·tij alleen. -
Gevolgen. - Wanneer een beslissing, die 
de verdachte tot geldboete en tot schade
loosstelling jegens de lmrgerlijke partii 
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veroordeelt en die een antlere partij voor 
die veroordeling verantwoordelijk ver
klaart, door clie laa tste partij alleen door 
middel van een voorziening word"t bestre
den, is die partij ontvankelijk om de wet
telijkheid van de tegen de verdachte uit
gesproken veroordeling te betwisten. 
(Wetb. van strafv., art. 216.) (Stilzwij
gende beslissing.) 

22 December 1952. 244 

11. - Voorzien:in{J van cle p·roc'twenl·
generaal op bevel van fle 111 inister van 
:htstitie. - St1·a,fzaken. - Vonn·is een be
lclaagcle veroo1·clelencl wegens een jeit dat 
geen mist!T·ijf nitmnalct. - Vernieti_qing. 
- Op de door de procureur-generaal op 
bevel van de Minister van justitie inge
stelde voorziening, vernietigt het hof het 
vonnis waarbij een verclachte wegens een 
feit clat geen misdrijf uitmaakt veroor
deeld werd. (Weth. van strafv., art. 441.) 

19 J anuari 1953. 320 

12. - Annle(JSte·r tUe een nnamloze 
vennootschap is. - G·ronll 'Van niet-ont
vanlcelijlclwid (bjgeleirl ttit het gebrelc nan 
rechtvaarfliging van de maohten cler per
sonen wellce namens rZe vennootsohap cle 
voorziening hebben ·ingesteld. - Reoht
varL·rdiging vooryebrnoht binnen cle doo1· 
artikel 17 van de wet van 25 Febrnari 
.1925 beprLalde termijn. - Venve1·ping van 
de grana van niet-ontvanlcelijkheicl. -
Wanneer de ontvankelijlrheid van een 
door een naamloze vennootschap· inge
stelde voorziening aanleicling geeft tot be
twisting omdat de regelmatigheid harer 
vertegenwoordiging in rechten · niet kan 
worden nagegaan, mag· de rechtvaardiging 
van de machten der personen die namens 
de vennootschap de voorziening hebben 
ingesteld binnen de door artikel 17 van 
de wet van 25 Februari 1925 bepaalde ter
mijn voorgebracht worden. 

22 Januari 1953. 333 

13. - Personen ·1.oellce hoeclnniglwicl 
hebben om ·voorzien·ing in 'te stellen. -
Strajzalcen. - V el"lclrwi.ng vrLn voorzie
ning geclnan lloo·r een ple-itbezorge1· na
'l'nens de voog.fl vnn een minille·rja-rig kind. 
- Meerclerjarig .rJC'I.VMllen lc·inll het gecl·ing 
l•ervat hebbende v66-r tle rechter over lle 
grand. - OnontvnnlceHjlce 'UOot·ziening. -
Is niet ontvankelijk cle voorziening inge
steld door een pleitl)ezorger namens de 
voogd van een minderjarige die, meerder
jarig geworclen zijnde, het geding v·66r 
de rechter over de grond heeft hervat. 

9 Februari 19511. 397 

14. - Personen welk;e hoedan·igheid 
hebben om voorziening i.n te stellen. -
Strajzalcen. - Voo·miening vnn cle burget·
lijlce partij tegen lle besUssing over cle 
publieke 1:orrlering. _:_ B1wgedijke ptLrtij 

niet zijnde veroordeelcl geweest tot cle 
kosten .dezet· vot·clet·ig. - OnontvrLnlcelijlce 
voorziening. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening tegen de beslissing over de 
publieke vordering ingesteld door een 
burgerlijke partij <lie in de kosten dezer 
vordering niet werd verwezen. 

9 ·Februari 1953. 397 

1.5. - Pe1·sonen gereohtigll om voot·
ziening in te stellen. - BesUssing vrLn cle 
het·lce7Wingst·and. - De dienstplichtige en 
cle 111inistet· vrLn binnenlrLnclse zalcen ziin 
tblleen gereohtirJll om vom·ziening in "te 
stellen. - Ten voordele alleen van de 
clienstplichtige en van de Minister van 
hinnenlandse zaken kunnen de door de 
herkeuringsraad gewezen beslissingen 
aanleiding geven tot voorziening in ver
breking; de vader van de dienstplichtige 
is niet gerechtigd om ene voorziening in 
te stellen. (Wet van 15 Juni 1951, art. 51.) 

16 Februari 1953. 417 

16. - Pet·sonen gerecht-igll om voot·zie
ning in te stellen. - Stt·rLjztLlcen. - Voor
z·iening ingestelll namens een hanclels
ft.rma. - Vom·zien·ing onontvanlcelijk. -
De namens een handelsfirma ingestelde 
vordering is onontvankelijk wanneer in 
lle verklaring van voorziening niet wordt 
aangeduid of de firma. een rechtspersoon 
uitmaakt of een bepaalde ilatuurlijke per
soon aanwijst. 

2 Maart 1953. 447 

17. - Pet·sonen tegen wie voorz·iening 
],;an wot·clen ingesteld. - B·zwget·lijlce za
lcen. - Pat·tij dam· lle reohte1· over cle 
rrrond buiten zaalc gestelcl zonder drLt 
cleze beschikk1:ng floor een millllel worllt 
bestreden. - Voorziening tegen deze 1JUr
t-ij get"ioht. - Voot·zi€ming niet ontvanlce
li:ik. - In burgerlijke zaken is de voorzie
ning ingesteld tegen ene partij die door 
cle rechter · over de grond buiten zauk 
wercl gesteld niet ontvankelijk, wanneer 
cleze beschikking door geen micldel bestre
den wordt. 

19 Maart 1953. 482 

18. - Pe·rsonen tegen ·1.vie voo-rziening 
krLn worllen ingestelll. ·- BJI.rgel"lijlce ZrL
lcen. - Denle cloot· lle 1Jen.veerder in 
het hoofclrJedi.ng tot eenvo·u.tl'ige v-rijwrLring 
'1!661" de t·echtet· ove1· de gt·oncl opgeroepen. 
- Ar·rest deze clet•tle vet·oorllelend tot 
·v-ri.iwal"'iny van cle vet·weenlet· in het 
hoojdgecling tegen lle tegen hem 7titge
spt·o7cen veToot·lleUng. ·- Vom·ziening vrLn 
cle tot vT'ijtvariny opget·oepen lleTde tegen 
rle 001"Sj)ronlcelijlce rLanlegger ingesteld. -
(feeling tu.ssen hen gelimoopt v66·r de t·eoh
teT over de m·ond. - Voot·zieniny ontvrLn
lceli:ilc. - De tot eenvoudige vrijwaring 
opgeroepen partij die veroorcleeld werd 
om de verweerder in het hoofdgeding te
gen de tegen hem uitgesproken veroor-



982 VOORZIENING IN VERBREKING. 

delingen ·te Vl'IJwaren mag tegen de oor
sprongelijke aanlegger voorziening instel
len, wanneer het geding tussen beide voor 
de rechter over de grond geknoopt wercl. 

19 Maart 1953. 482 

19. - Personen tegen wie ·vom'ziening 
lean worden ingesteld. - Burgerlijlce za
lcen. - Geding voor de rechter over de 
r1rond niet gelcnoopt t~tssen aanlegger en 
11e1·weerder. - Voorziening niet ontvanlce
l-ijk. - Is niet ontvankelijk de· voorzie
ning ingesteld tegen ene partij waartegen 
aanlegger geen conclusies heeft genomen 
en ten wiens behoeve de bestreden beslis
sing geen veroordeling ten laste van de 
aanlegger uitgesproken heeft. 

20 Maart 1953. 489 

20. - Pe·rsonen die ge·rechUgd zijn o-m 
voot·z·iening in te stellen. - B·nrgerlijlce 
zaken. - Nnctmloze vennootschap. - Ver·c 
tegemvoorcl·iqd door ha(w afqevaardiqde 
beheenler. - Dezes macht u.it geen enlcel 
bij de voorzien;ing gevoegd st~tlc vom't
vloeiend. - Voorziening onontvanlcelijlc. 
- De voorziening ing;esteld door een 
naamloze vennootschap vertegenwool'digd 
door haar afgevaardigde beheerder is niet 
ontvankelijk wanneer niet wordt bewezen 
dat de afgevaardigde beheerder door de 
statuten van de vennootschap gemachtig·d 
is om de vennootschap v66r het gerecht 
te vertegenwoordigen noch dat hij van de 
vennootschap opdracht heeft verkregen 
oin in haar naam voorziening in te stellen. 

20 Maart 1953. 492 

21. - B~wgerl-ijlce zalcen. -' Personen 
die ge·recht-igcl zijn om z·ich te voorz-ien. 
- Gedingvoerende partij die de rechten 
waarover het bestreden arrest uitspraalc 
doet aan een derde overgedragen heett. 
- Voorzienin{l van de de1·de lcnwhtens cle 
-indeplaatsstelling volgende ~tit ·deze over:-
dracht. - Indeplnatsstelling door de ver
weerder gelcend. - Voorziening ontvfm
lcelijlc. - De derde aan wie een geding
voerende partij zijn rechten heeft over
gedragen is ontvankelijk om zich te voor
zien tegen cle beslissing die uitspraak 
doet over de alclus overgedragen rechten, 
door de indeplaatsstelling in te roepen 
die nit deze overdracht volgt en door de 
verweerder gekend is. 

21 Mei 1953. 645 

HOOFDS'l'UK II. 

BESLISSINGEN W AARTEGEN VOORZIENING 
MOGELIJK IS. 

22. - Ter-rnijn. - St·ratzalcen. - A·r
rest dat over de sch~tld·i{lheid van de vc·r
dachte uitspraalc doet, he-m tot een {le-
1Jangenisstrat en een gelclboete veroo·r-

deelt en de ·uitspraalc ove·r tle ontzettin11 
·van het Techt om een voert-lti.g te besturen. 
tt-itstelt. - Geen gesohil O'lie-r fle bevoe,qd
heid. - Voorzien·ing cloor de verdachte 
v66r het eindfwrest. - Onontvanlcelijk
he·id. - Is niet ontvankelijk, de door de 
verdachte v66r het eindarrest ingestelde 
voorziening tegen een arrest dat, zonder 
over een geschil betreffende de bevoegd
heid te wijzen, hem sch1.1ldig verklaart. 
hem tot een gevangenisstraf en tot een 
geldboete veroorcleelt en de uitspraak 
over de ontzetting van het recht om een 
voertuig te besturen uitstelt. (Wetboek 
van strafv., art. 416.) 

13 October 1952. 51 

23. - Te-rmijn. - Stra.fzltlwn. - Be
schUclcing vnn de ·ma.dlcnrner. - Verwij
zing Vf~n cle ver·dachte na.ar cle CO!Yectio
nele r'echtbanlc wegens een geomTectiona,
Usee!'de misda.a.d. - Voorzieninq v66r de 
eindbeslissing. - Onontvanlceli}lcheid. -
Is niet ontvankelijk, de v66r de eindlle
slissing ingestelde voorziening tegen een 
beschikking van de raadkamer tot verwij' 
zing van de verdachte naar de correctio
nele rechtbank wegens een gecorrectiona-
liseerde misdaad. -

20 Octol1er 1952. 76 

24. - Termi.in. - StnLfzalcen. - Be
schilcking ·van de r·aadlcnmer. - Verwij
zing V(tn rle verdachte na.a.r de correctio
nele rechtba.nlc wegens een gecorrectiona.c 
liseerde misflnad. - Verzet v661' de len
mer' vnn inbeschuldigingstelliny. - A.r·-
1'est dat het ve1·zet onontva.nlcelijlc 1Jer·~ 
lcla.art. - Voor·zien·in,q v66r' de eindbeslis
sing. - Onontumkelijlcheirl. - Is niet 
ontvankelijk, de v66r de · eindbeslissing 
ingestelde vom·ziening tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij het verzet van de verdachte te
gen de beschtkking van de raadkamer die 
hem wegens een gecorrectionaliseerde 
misdaad naar de correctionele rechtbank 
verwijst niet ontvankelijk wordt ver" 
klaard. 

· 20 October 1952. 76 

.2,5. - B~trgerlijlce :znlcen. - Arre~t 
elM nnnleggers hoofdvm·der-ing ftjwijst en 
z·ijn ·vor'de-ring tot bindendverlclaring va.n 
het nr-rest zonder voorwerp vei"lclna.rt. -
V erwer'p-ing van de voor'.Ziening tegen het 
ee!'Ste clispositief. - Voorziening tegen 
het tweede d-iSlJOsitief zoncler ·voorwerp. 
- Wanneer de aanlegger in verbreking 
zich heeft voorzien tegen een arrest dat 
zijn hoofdvordering afwijst en, dienten
gevolge, zijn vorclering tot binclendver
klaring van het arrest zonder voorwerp 
heeft verklaard, maakt de verwerping 
van de tegen het eerste dispositief ge
richte voorziening de tegen het tweede 
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dispositief ingestelde voorziening zonder 
voo1'werp. 

23 October 1952. 88 

26. - Militie.- Voorziening teuen een 
beslissinu die niet gewezen werd. -.Voo1·
ziening zonfle·r voorwerp. - Is zonder 
voorwerp, de voorziening ingesteld tegen 
een beslissing van de hoge militieraad 
die niet gewezen werd. 

27 October 1952. 98 

27. - Strafzalcen. - Voo1·zien·ing doo·r 
de verdachte. - Ovm·lijden van de aan
legger. - Voorziening zonder voo·rwer·p 
geworden, doch slechts wat cle beslissing 
over de pttblielce vonlering betreft. -
Het overlijden van tle verdachte in de 
loop van de aanleg in verbreldng maakt 
de over de publieke vordering gewezen 
beslissing van veroordeling· zonder uit
werksel; de voorziening van de verdachte 
behouclt een voorwerp in zover zij tegen 
de over de vordering van de burgerlijke 
partij gewezen beslissing is gericht. 

3 November 1952. 120 

28. - Memor·ie. - Militie. - Aanv·nl
lend ve·l"zoelcschrift naar de gr·ijfie ge
-richt na het verstrijlcen van de te1·mijn 
om. de voorziening in te clienen. - Het 
hot slaa-t geen acht e1·op. - J;Iet hof slaat 
gen acht op een verzoekschrift ter aan
vulling van een voorziening in militieza
ken dat na het verstrijken van de ter
mijn om voorziening in te stellen naar de 
griffie werd gericht. (Wet van 15 -Juni 
1!J51, art. 52.) 

10 November 1952. 139 

29. - Beslissingen waartegen ·voorzie
ning rnogelijlc is. - Stratzalcen. - In 
eerste aanleg door ae correct-ionele recht
banlc gewezen vonnis. - Voorziening niet 
ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, de 
voorziening tegen een vonnis van de cor
rectionele rechtbank, dat slechts in eer
ste aanleg werd gewezen. 

17 November 1952. 156 

30. - Terrnijn. - St1·atzalcen. - Be
schilclcing van ae raaclknrner. - Die · ae 
·vm·dachte wegens een geco1·rectionali
seerae misdaad naar de C01Tectionele 
r-echtbanlc ve1·wijst. - Voorz·iening v661' 
ae eindbeslissing. - Niet ontvanlcelijlc. -
Is niet ontvankelijk, de voorziening v66r 
de eindbeslissing ingesteld tegen een be
schikking van de raadkamer waarbij een 
verdachte wegens een gecorrectionaliseer
de misdaad naar de correctioneTe recht
hank wordt verwezen. 

24 November 1952. 159 

31. - 'l'er-rnijn. - Str-atzalcen. - Be
sehilclcing van de _maclkamer clie de ver-

aachte wegens een geco'l"rect·ionaliseer-de 
misdaad naa1· de correct-ionele rechtbanlc 
·verwijst. - Verzet v661· de Ieamer van in
beschuldigingstelling. - An·est dat het 
ve1·z·et onontvnnlcelijlc verlclaart. - Voor~ 
ziening v661' de eindbeslissing. - Niet 
ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, de 
voor2;iening v66r de einclbeslissing inge
stelcl tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij als onont
vankelijk wordt afgewezen het verzet van 
de verdachte tegen een beschikking van 
de raadkamer die, llonder over een ge
schil over de bevoegdheid van het onder
zoeksgerecht uitspraak te doen, hem we
gens een gecorrectionaliseerde misdaad 
naar de correctionele rechtbank ver
wijst. (Wetb. van strafv., art. 41G.) 

24 November 1952. 159 

3.2. - Y onnis van. ·t;eroo·raelin!f teuen
ove·r cle btwge·rU.jlc verantwoo1·del1.jke par
tij bij verstelc gewezen. - Voorzieninq 
floor a·ie part·ij uefl·wrenae ae tenni.in van 
ve1·zet. - Niet ontvankel1.jlv. - De bur
gerlijk verantwoordelijke partij die door 
de correctionele rechtbank, in hoger lle
roep uitspraak doende, bij verstek werd 
veroordeeld, is niet ontvankelijk om zicll 
binnen de termijn van verzet tegen die 
beslissing te voorzien. 

1 December 1952. 175 

33. - Besl-issinuen wna·rtegen ·voorzie
ning moueli.ilc is. - BesUssing vnn de m-i
l-itierancl. - Voo1·z·iening niet ont1!ctnlce
lijlc. - De voorziening· door de clienst
plichtige teg·en een beslissing· van de mi
litieraad is niet ontvankelijk. 

8 ])ecember 1952. 209 

34. - B·u.rge-rlijlce Z!blcen. - Ondeel
baa1' {fesch-il t·u.ssen de ve1·weerae1·s.- T1r 
laat ingestelfle vom·ziening ten aanzien 
van een van fle ve-r-weenlers. - Voorzie
n·ing tegen ae ande1·e verwee·rde1·s onont
vanlcelijlc. - Wanneer, in het geval 
waarin het geschil tus~en de ver:weerders 
in .verbreldng ondeelbaar is, de voorzie
ning ten aanzien van een van de ver
weerders te laat wenl ingesteld en de be
stredenbeslissing aldus te zijnen opzichte 
kracht van gewijsde heeft verkregen, iH
zij evenmin ontvankelijk in zover zij tt~
gen de andere verweerders gericht is. 

12 ])ecember 1952. 225 

35. St·rnfzalcen. Beslissinyen. 
waartegen ·voorziening ·mogelijlc is. - Be
schilclcing vnn ·vrij spraalc van ae vet·
anchte. - Voo·rzien·ing aoo1· ae ve1·dachte 
niet ontvnnh,eli.jlc. - Is, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk, de voorziening 
door de verdachte ingesteld tegen een be
schikking die hem vrijspreekt. 

22 December 1952. 243 
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36. - Beslissingen waa1·tegen voorzie~ 
ning ve1·mag te wo·rden ingesteld. -
Stt·atzalcen. . H erziening. - Arrest 
.waarbij het hot van beroep advies itit
brengt. - Voo1·ziening niet ontvanlcelijlc. 
- Ret arrest waarl)ij het hof van beroep 
gelast met het onclerzoek ener aa:nvraag 
·om herziening zijn advies nopens deze 
nanvraag uitbrengt kan het voorwerp 
·ener ontvankelijke voorziening niet uit
maken. 

5 Januari 1953. 270 

37, - jJfilif'le. - Sehending ener inge
tmlclcene wetsbepaUntJ. - Voorziening 
niet ontvanlcelij lc. - Is in militiezaken 
niet dnt,'ankelijk de voorziening welke 
uitsluitend is gegrond op de schending 
ener op cle clag der bestreden beslissing 
niet meer van kracht zijnde wetsbepa
ling. (Wet van 15 Juni. 1951, art. 52, para
:gra fen 1 en 4:) 

5 .Jannari 1953. 274 

38. - Besliss·ingen ·wellce n·iet vatbaar 
zi.in voor voo-rZ'ien·in.IJ. - jJfiUtie. - Be
. slissing vnn het 1'ec1"uteTings- en selectie
centT·um. - Niet ontvanlcelijlce voorzie
ning. - De voorziening tegen ene beslis
·sing van het recruterings- en selectiecen
trum is niet ontvankelijk. 

12 Januari 1953. 291 

39. - Besliss-i-ngen ·1xitba(M" voor voo1·
zienin.IJ. Stratznken. BesUssing 
wnaTb·ij cle p·ublieke vo1·dering ve1·vallen 
worclt ·verlclctnrd door ve1·jn1·img. - Vo01'
ziening vnn cle venlnchte. - N·iet-ontvan
lcelij lcheicl. - De voorziening van de ver
·dachte tegen ene beslissing waarbij de 
publieke vordering door verjaring ver
vallen wordt verklaard, is niet ontvan
kelijk. 

19 .Januari 1953. 323 

40. - Bes/.issingen voo1· -voorziening 
vatbnar. - Stmtznken. - BesUssing 
~waa1·b'ij de vonle·ring V(tn de buTgerlijlce 
paTtij ~ve·rrl afgewez·en en deze p[t1"tij tot 
<le lcosten verooraeelcl weTd. - VooTzie
ning aoo1· ae verclachte Ingestel(J. - Niet
vntvankelijlcheid. - De voorziening van 
de verdachte tegen ene I.Jeslissing wa:arbij 
de vordering van de lmrgerlijke partij 
afgewezen en deze partij tot· de kosten 
veroordeeld wercl iH niet ontvankelijk. 

19 Januari 1953. 323 

41. - BesUssingen •!V(tn1'tegen voom·ie
ning lean woTclen ·ingesteld. - BnrgerUjlce 
zalcen. - Vonn·is ·i.n laatste nwnley wnwr
bij een doo1· ene pn1·f'ij teyen ae tegen 
haar inyestelcle -vonlm·inrJ ·ingeroepen ver
weer -verworpen wercl. - Dejinif'ieve be
Bliss·ing. - Is definitief naar de zin van 
:artikel 14 van het decreet van 2 brumaire 

jaar IV, de in laatste aanleg gewezen be-
, slissing waarbij een door ene partij tegen 
de tegen haar ingestelde vordering inge
roepen verweer van de hand gewezen 
wordt. 

29 Januari 1953. 370 

42. - Beslissing -vatbaar -voo1· voor
ziening. - .11filit-ie. - BesUssiny ·van het 
Tec·ruterinrJs- en seleotiecentntm. ~ Vom·
.zieniny niet ont-vanlceUjlc. - Is onontvan
kelijk de voorziening ingesteld tegen ene 
beslissing van het recruterings- en selec
tiecentrum. (Wet van 15 Juni 1951, arti
kel 51.) 

2 .Maart 1953. 444 

43. - BesUssingen voor voo1·ziening 
-vntb(tiL1'. - Strafzalcen. - Beschilclcing 
wa.a·rbij cle belclaagde van cle ve1·vol,qin[! 
vm·.zonclen wordt. - Voorziening van de 
belclaagde onontvanlcelijlc. - Is wegens 
gei.Jrek aan belang onontvankelijk de 
voorziening door cle beklaagde ingestelcl 
tegen cle beslissing waarbij hij van de 
vervolging verzonden wordt. 

2 .Maart 1953 . 445 

44. - BesUssingen voor voorzoienin[l 
·vatbnar. - St·ratzalcen. - Beslissing 
wellce de vorderiny van . de bnrgerlijlce 
partfj atwijst en cle bu.merlijlce pnrtij tot 
cle lcosten -veroordeelt. - Voorziening in
rJesteld (1001' cle l!elclaayde. - Onont-van
lcelij lcheid. - Is onontvankelijk de voor
ziening van de beklaagde tegen de beslis
sing waarbij de eis van cle burgerlijke 
partij afgewezen en de burgerlijke partij 
tot de kosten veroorcleeld werd. 

2 l\1 a art 1953. 447 

45. - Stmtzaken. - B·urgerlijlce vor
cleriny. - HoofcleUjlce veroot·fleling van 
t·wee belclaa.gden ,iegens de burgerlij lee 
partij. - BesUssiny op ae voorzienin,q 
van een der belclnnyclen verb1·olcen. - Be
.~lissing definitief geworden ten opzichte 
vnn cle ·andere belclaagde. - Macht van 
cle rechtm· nnar (lewellce de zaalc verwe
zen wenl. - vVanneer twee heklaagden 
hoofdelijk jegens cle burgerlijke partij 
tot schaclevergoecling veroorcleeld werden, 
en cle beslissing op de voorziening van 
een cler beklaagden, wat deze betreft, 
verbroken werd, mag cle . rechter naar 
welke cle zaak wercl verwezen deze be
klaagde veroordelen tot ene meerdere ver
goeding dan die welke toegekend werd 
door de beslissing die ten opzichte van 
de andere lleklaagcle definitief geworclen 
is. (Wetb. van strafv., art. 177, 2i6 en 
373.) 

2 .Maart 1953. 448 

46. - Beslissingen waa1·teyen voorzie
niny lean wo1·den ingestelcl. - Strafza
lcen. - Beschilclcingen W(tarbij de pu-
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blielce vorderin,q te niet wordt gedaan of 
waarbij de verdachte vrijgesproken 
wordt. Onontvanl.;elijlcheid van de 
voorziening ·van de beklaagde. - Is we
gens gebrek aan belang niet ontvankelijk 
de voorziening door de beklaagde inge
steld tegeu beschikkingen waarbij de pu
blieke vordering te niet wordt gedaan of 
waarbij de · beklaagde vrijgesproken 
wordt. 

13 April 1953. 539 

47. - Besliss1:nuen 1JJaarteuen voo·rz·ie
ning lean worden ingesteld. - Stratza
ken. - B~wgel'lijlce vo1·dering. - Arrest 
waarbij ae beslissing van de eerste l'ech
tel· over de b~wued.ijlce voraer·ing werd 
bevestiua. - Ontstentenis van hager be
roep aoor de b~wged·ijlce pal'tij. - Voor
ziening van aeze partij. - Onontvanlce
lijkheia. - Is onontvankeli,jk de voorzie
ning van de burgerlijke partij teg·en een 
arrest waarbij de beslissing van de eerc 
ste rechter over de burgerlijke vordering 
bevestigd werd, wanneer de burgerlijke 
partij geen beroep tegen clie beslissing 
heeft ingesteld. 

27 April 1953. 580 

48. - Landloperij. Terbeschilclcing-
stelling van de l'egel'ing. - Geen voor
ziening. - De beslissing die een persoon 
ter beschikking stelt van de regering we
gens landloperij of bedelarij kan het 
voorwerp niet uitmaken van een voorzie
ning in verbreking. (Wet van 27 Novem
ber 1891, art. 14.) 

4 Mei 1953. 599 

49. - St-ratzalcen. - An·est ·van ae 
lcame1· van inbesch~tldigingstelling. 
Weigerenae een splitsing en de interne
ring te bevelen ·van ae naar het hof van 
as sis en veTwezen nanlegge1·. - VooTzie
ning v661' het einrlarrest niet ontvnnlce
lijlc. - De voorziening tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
dat weigert een splitsing van zaken en de 
internering, voorzien door de wet van 
9 April 19.30, van een naar het hof van 
assisen verwezen beschuldigde te bevelen, 
is v66r het definitief arrest van het hof 
van assisen niet ontvankelijk. 

18 Mei 1953. 633 

50. -- Zalcen vnn gemeentetames. -
Voorziening ge1·icht tegen het beslnit 
waardoor de bestenaige aep~ttatie nit
spraalc aoet ove1· ae reclamatie vnn een 
nanmloze vennootschap tegen hanr nan
slag in een gemeentetame gelijlcaaraig rnet 
het patent1·echt. - Voo1·ziening niet ont
·vanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening ingesteld tegen het besluit 
waardoor de bestendige deputatie van de 
provincieraad uitspraak doet over de re
clamatie van een naamloze vennootschap 

tegen haar aanslag in een met het pa
tentrecht gelijkaardige gemeentetaxe, dit 
besluit niet in laatste aanleg genomen 
zijnde. (Wetb. van strafv., art. 416.) 

16 Juni 195.3. 711 

.51. ~ Strntzalcen. - Besl-isS'i-no waaT
liij geen narleel aan aanleuue1· wo1·dt toe
gebTncht. - Voo·rz·ieninu niet ontvnnlce
lijlc. - Is niet ontvankelijk de voorzie
ning in verbreking door een burgerlijk 
aansprakelijke partij ingesteld tegen het 
arrest dat, uitspraak doende over de vor
dering van het openbaar ministerie, deze 
partij buiten zaak heeft gesteld zonder 
kosten en het strafgerecht onbevoeg<l 
heeft verklaard om van de tegen haar in
gestelde burgerlijke vorclering kennis te 
nemen. 

13 J uli 1953. 799 

.52. - Zalcen van rechtstmelcse lielas
Ungen. - Art'ih;el 416 van het Wetboelc 
·van stl·afvol·del'i1t[J. - Bepal-ing toepasse
Ujlc in zalcen van cli1·ecte belastingen. -
Artikel 416 van het W etboek van straf
vordering naar luid waarvan, behalve
wanneer het gaat om over de bevoegd
heid gewezen beslissingen, de voorziening 
in verbreking tegen voorbereidende of on
derzoeksari·esten slechts na het eindar
rest kan worden ingesteld, is van toepas
sing niet alleen in straf11aken doch ook 
nog in fisc ale en in alle zaken welke de
openbare orde raken en aan de tweede 
kamer van het Hof van verbreking wor
clen opgedragen; de voorziening ingesteld 
tegen het arrest waarbij de zaak tot ver
der onderzoek naar de bevoegde directeur 
cler belastingen verwezen werd is dus niet 
ontvankelijk. 

14 Juli 1953. 808 

53. - Voo'/'z·ien'i.ng aoor ·ae lielclaagde 
·ingesteld tegen een rtn·est 'Vrtn ae lcnmer 
1Jan 'inbesclutldiu·in_qstelling 1.oaar1Jij een 
teyen hem ve1·leena aanhou.d,inuslievel lie
·vest'i{fd ioe1·d. - Belclaauae doo·r een ln
tere beslissing van de raadlcarne1· in Vl'ij
heid gesteld. - V OOl'Zien·ing niet ontvan
/,;eUjlc. - Is wegens gebrek aan belang 
niet ontvankelijk de voorziening door de 
beklaagde ingesteld tegen een arrest van 
cle kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij een tegen hem verleend aanhou
clingsbevel bevestigd wer<l, wanneer de 
voorlopige invrijheidstelling van de be
klaagde is bevolen geweest door een be
slissing van de raadkamer waartegen 
geen hoger beroep door het openbaar mi
nisterie _ werd ingesteld, dat kracht van 
gewijsde verworven heeft en is uitge
voer<l geweest. 

28 Juli 1953. 813: 

54. Strafzalcen. Beslissingen 
waa1·teuen voo1·zierving rnogelijlc is. - Ar-
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·rest van de lcamer van ·inbeschttld~rting
.stelUng dat een bevel van de ·madlcamei· 
bevesti_qt wa(tr/Jij de ove1·malcing aan een 
~l!reemde 1·erte1·ing bevolen wonlt ·van ten 
gevolge van een ambtelijke otnl·racht va·n 
cen tJ·reemde onder·zoelcsrechter ·in beslag 
_genomen bescheiden in zake van een 
v·reenulelvng . . - Ontvankelijlce voorz·ie· 
·n-ing; - Is voor voorziening vatbaar bet 
.arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat een bevel van de raadka
mer ·bevestigt, waarbij de overmaking 
aan een vreemde regering werd bevolen 
van ten gevolge van een ambtelijke op-
1'!racht van een vreemde onderzoeksrech
ter inbeslaggenomen bescheiden in zake 
van een vreemdeling. (Wet van 15 Maart 
1874, art. 11.) (Stilzwijgende beslissing.) 

7 September 1953. 824 

HOOFDS'_rUK III. 

'l)CRMIJNEN. 

55. - Te1·mijn. ~ Stmtzaken. - Be
.sliss·ing van ve'l'oonlel'ing bij vm·stek ge
-wezen. - Voorzien:ing door het openba.ar 
·rwinistc'l"ie binnen de gewone termijn van 
·oerzet. - Niet-ontvwnlcel:ijlcheid. - De 
voorziening .door het openbaar- ministerie 
binnen de gewone termijn ·van verzet 
tEjgen een bij verstek gewezen vonnis van 
.veroordeling ingesteld, is niet ontvanke
lijk. (Wetboek van str8fv., art. 413; wet 
il Maart 1908, art. 3.) 

12 .Januari 1953. 28() 

56. - Tenn·ljn. - 11£-il-itie. - Is te 
Iaa,t ingecliend, de voorziening die door de 
1'!ienstplichtige tegen een beslissing van 
1'1e herkeuringsraad worclt ingestelcl meer 
dan vijftien dagen nadat llij ontvangst 
van de kennisgeving van cUe beslissing 
lleeft gekregen. (Wet van 15 Juni 1951, 
art. 52.) 

6 October 1952. 42 

57. - Te·r·mijn. - Stratzalcen. - Bij 
·verstelc gewezen flrrest Vfln veroonleling. 
- Vom·ziening (loo·r (le veroonleelde gedn
·rende de gewone te1'm·i.in van vm·zet. -
Onontvctnkelijkheid. - Is niet ontvanke
lijk, de door de veroorcleelde binnen de 
;gewone termijn van verzet tegen een bij 
verstek gewezen . arrest van veroordeling 
ingestelcle voorziening. 

13 October 1952. , 50 

58. - Te1·mijn. - St·rfl/Z(tlcen. - A:r
rest ·va-n de lcflme·r ·vn-n inbeschul(liging
.stelling. - Beslissing ove1· een betwistinrt 
van bevoegdheid. - Knn v66·r de eincl
besliss·ing het voonverp vfln een voo1·zie
·ning ·tb·itmfllcen. - Tenn·ifn Vfln vom·zie
ning niet tot cle einclbesliss·ing gescho1·st. 
- Het arrest van de kamer van inbe-

sclluldigingstelling kan, voor de einclbe
slissing, het voorwerp van een voorzie
ning in verbreking uitmaken in zover llet 
over een betwisting b.etreffencle de be
voegclheid is gewezen; de termijri om zicll 
in verbreking te voorzien is niet tot na 
de einclbeslissing gescllorst. (Wetb. van 
strafv., art. 373 en 416, al. 2.) 

13 October 1952. 52 

59. - Termijn. ~ Bttrgerli.ilce zctlcen. 
- Voorz·ien-ing ingesteld meer ·dan d1·ie 
·t:olle 1nft(tnden na de betelcening, van de 
1Jest1·eden beslissing. ~ Op tegensp1'flflk 
r1ewezen en dejln-itieve beslissing. - Voor
z·iening te la-ett ingestehl. - In burgerlijkP 
zaken is te Iaat ingesteld de voorziening 
die ter griffie ·wercl neergelegcl meer clan 
clrie voile maanclen te rekenen van de 
dug waarop de op tegenspraak gewezen 
en clefinitieve beslissing· nan de aanlegger 
werd betekend. 

23 October 1952. 88 

60. - Term·ifn. - Stntfzaken. -~ A1·
·rest van de Jcmne1· vfln inbesahnldiging
stelling. - Dat een hoge1· be1'oep tegen 
een vonn·is Vfln (le con·ectionele rechtbanlc 
'!IJflflrbij de inobservfltiestelling van een 
belclflngde ,qeweigeTd wm·dt flls te lant 
·ing.esteld (ljwijst. - Voomiening v66T de 
e·inclboslissing. - Onontvanlcelijlc. ~ Is 
niet ontvankelijk, de voorziening, v66r 
het eindarrest, tegen een arrest van dP 
kamer van. inbesclluldigingstelling dat als 
te Iaat ingestelcl een lloger beroep afwijst 
tegen een vonnis van de correctionele 
rechtbank waarbij de inobservatiestelling 
van de beklaagde in een psyclliatrische 
afdeling van een strafinstelling wordt 
geweigercl. 

1 December 1052. 187 

61. - Tennijn. - Strafznken. - A1'
·rest flat zich ertoe bepe1'lct te beslissen 
dat de pttblielce vonlering niet veTjaflTd 
·is, en de heropening Vfln de debfltten te 
be'/Jelen. - VooTzienin.q v661· de eindbe
lilisshtg.- Onontvanlcelijlcheid. - Is niet 
ontvankelijk, de v66r de eindbeslissing 
ingestelde voorziening tegen een arrest 
clat, zontler op een geschil over de be
vDegdheicl uitspraak te doen, .zicll ertoe 
beperkt te beslissen clat de publieke vor
tlering niet door verjaring is vervallen, 
en cle heropening van de clebatten te 
bevelen. (Wetboek van strafv., art. 416.) 

15 December 1952. 230 

62. - 'l'e1·nvijnen. Str(ljzflken. -
Arrest een verzet ontvflnlceli.ilc vm·kl·a
rend en besUssend dat er g,een flflnleidin,q 
is om thctns oveT de g1·on(l ttitsp1'flalc tr• 
cloen. - Voorzienin_q v6M de eindbeslis
sing ingestelcl.', ~ Niet-ontva.nlcelijlcheid. 
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~ Is niet ontvankelijk de v66r de eind
beslissing · ingestelde voorziening tegen 
een arrest waarbij het verzet van de ver
dachte ontvankelijk wordt verklaard en 
beslist wordt dat er geen aanleiding is 
om thans over de grond uitspraak te 
doen. (Wetboek van strafv., art. 416.) 

1!} Januuri 1953. 325 

63. - 'l'e·rrnijn. - su·atzalcen. - Be
vel van de 1Ytadlcarne-r waa·rbij geweige-rd 
tvordt de inte-rne·ring te g,ela.sten en waa-r
lJij rle verwijzing naa·r de co·rrectionele 
rechtllanlc bevolen wonlt. ~ Hoge-r be
~·oep van ·de belclaagde. - An·est van de 
lcarne1· van inbescll,-!tldigingstelling waa-r
bij dit hoget" bemep voo-r het geheel on
on-tvrtnlcelijlc verlrlrw-rd wonlt. - Voor
z·iening ingesteld vo01" cle -u.-iteindelijlce be
slissing van cle wijzenrle rechtsmacht. -
Onontvanlcel-ijlche·id. - Is . v66r de uit
eindelijke beslissing van de wijzende 
rechtsmacllt niet ontvankelijk de voor
ziening van de beklaagde tegen een arrest 
van de kamer van inbesclluldigingstelling 
waarbij het boger _ beroep van de be· 
klaagde tegen een bevel van de raadka
mer, hetwelk .zijn internering weigert te 
gelasten en hem naar de correctionele 
rechtbank verwijst, voor het geheel on
ontvankelijk verklaard wordt. 

26 Januari 1953. 353 

64. - 'l'errnijn. - Besliss·ing van de 
gernengde 1·aa.d van bemep van de 01·de 
de1· g,eneeshe1·en. - Terrnijn van clrie 
valle rnaanden. - De termijn waarin 
iemand die verschenen is voor de ge
mengde raad van beroep van de Orde der 
geneesheren, zich tegen de uiteindelijke 
beslissing van deze raad voorzien mag, 
is de termijn van drie volle maanden be
paald door de wet van 25 Februari 1925 
betreffende de voorzieningen in burger
lijke zaken, en niet de termijn van vijf
tien voile dagen bepaald in tuchtzaken 
door het koninklijk besluit nr 261 van 
24 Maart 1936. (Wet van 2.."i Juli 1938, 
art. 11, lid 4; wet van 25 Februari 1925, 
art. 1.) 

26 Januari 1953. 355 

65. - Terrnijn. - Stmfzalcen. ~ A1·
·rest van cle learner van inbeschuldiging
stelling. - Uitspraalc cloenae over de aan
hangi_qrnalcing bij cle macl7carner· en ove1· 
de ontvanlcelijlcheicl van de p•!tblielce vM
clering. - Vom·ziening ingesteld voM het 
einda-r-rest. ~ Onontvanlcelij-lcheid. ~ Is 
onontvankelijk de voorziening v66r het 
eindarrest ingesteld tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, dat, 
om het even welke de gebrnikte bewoor
dingen wezen, zich er toe beperkt uit
spraak te doen over ene betwisting be-

treffende de aanhangigmaking bij de· 
raadkamer en over de ontvankelijkheid 
van de publieke vordering. (Wetboek van 
strafvordering, art. 416.) 

16 Februari 1953. 

66. - Mil-it-ie. - Aa.nvullend ve-rzoelc-
schrift vo6r het ve1·strijlcen van de voo1·
zieningsterm:ij-n ingecliend. - Ontvanlce
lijlcheid. ~ Is ontvankelijk een verzoek
schrift v66r het verstrijken van de voor
zieningstermijn en in de door artikel 52 
van de wet van 15 Juni 1951 voorziene 
vonnen tot aanvulling van een voorzie--· 
ning in militiezaken ingediend. (Stilzwij
gende oplossing.) 

23 Februari 11l53. 429 

67. - Terrnijn. - St~·atzalcen. - Bu-r
ge1·lijlce vonlering. - An·est bij verstelc 
waarbij de belclaagde ·vemordeelcl we1·d. 

VooTzien·ing ingesteld doo1· de be
lclaagcle binne-n de t'ien dagen volgendc 
op de ver·stTijlcing van de gewone verzets
te1·mijnen. - Voo1·ziening onontvanlcelijlc .. 
- De beklaagde die op de vordering van 
de burgerlijke partij bij verstek veroor
deeld werd, vermag binnen de tien vrije
dagen volgend op de verstrijking van de 
gewone verzetstermijn tegen deze veroor
deling voorziening in te stellen. 

2 Maart 1953. 448 

68. - Zalcen vnn rechtstl"eelcse belas
tingen. - Indiening van het verzoelc
scht·itt tot ve-rb1·elcing te1· g1'iffie van het 
hof van bet·oep, b·innen de te1·rnij1~ _van. 
vem·tig dagen van de dag, van het a1·rest 
af. - Sanctie : vm·val. - Verlenging tot 
op de ee1·stvol.oende we1·1cclag, 1nannec1· de 
laatste flag een zondag of een ande1· wet
telijlce teestdag is. - Het verzoekschrift 
tot verbreking gericht tegen ee:ri in zaken 
van rechtstreekse belastingen gewezen 
arrest van een hof van beroep, moet, op 
straffe van verval, ter griffie van dit hor 
ingediend worden binnen de termijn van 
veertig dag·en van de datum van het ar-
rest af, de termijn nochtans verlengd 
zijncle tot op de eerstvolgende werkdag,. 
wanneer de laatste voorziene dag waarop 
de indiening mag geschieden een zondag· 
of een ancler wettelijke feestdag is. (Wet 
van 6 September 1895, art. l4; wet van 
22 Juli 1927, art. 7.) 

26 Mei 1953. 656: 

69. - Te-r!nijn. - Skatzalcen. - A1·-
1·est dat e1· zich toe bepe1·lct een emceptie 
tegen de bu1·ge1·lijlce vo1"dedng, te ve1·wm·
pen, aan cle lnt-rgerlijlce pa1·tij een p1·ovi
sio1iele ve1·goecl-ing toe te lcennen en een. 
deslcunclig onrlerzoelc te bevelen. - Voo1·
ziening v601' de eindbeslissing. ~ Niet
ontvanlcelijlcheid. ~ Is niet ontvankelijk 
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de voorziening ingesteld v66r de eindbe
slissing tegen een arrest dat uitspraak 
doende over de vordering van de burger
lijke partij; zich er toe beperkt te erken
:nen dat deze laatste gerechtigd is om van 
de dader van het ongeval e1i dezes werk
gever vergoeding van de schade. te eisen 
overeenkomstig het gemeen recht, aan de 
burgerlijke partij een provisionele ver
goeding toe te kennen en een deskundig 
onderzoek te bevelen. (Wetboek van straf
vordering, art 416.) 

1 .Juni 1953. 668 

70. - Termijn. - Strafzctlcen. - B~w
f}erlijke vonle1·ing. - Vonnis flat aan cle 
b·urue·rl'ijke pa1·tij slechts een cleel van 
haar eis toelcent. ~ Vonnis bij verstelc 
ten opzichte van cleze part'ij. - Voorzie
ning, van cle belclaagae tegen cle b~iruer
lijlce tJcwtij, v66'/' het ve1~st'l'ijlcen. ·van de 
termijn ·van ·ve·rzet. - Niet-ontvankelijlv
heid. - vVanneer een ten opzichte van 
een burgerlijke partij bij verstek gewe
zen vonnis vatbaar is voor verzet van 
harentwege omdat het haar slechts een 
gedeelte van haar eis toekent, is de voor
ziening van de beklaagde, ingesteld tegen 
de burgerlijke partij gedurende de ver
zetstermijn, niet ontvankelijk. (Wetboek 
van strafvordering, art. 413; wet van 
9 Maart 11l08, art. 3.) 

22 Juni 1953. 731 

71. - Termijn. - Stt·afzalcen. ~ Ve1·
werpinu. van een aanm·aau tot inobsm·va
tiestelUng. --,- Voorz·ien·ing, v66r cle einclbe" 
~Ussing. - Niet-ontvctnlcel-ijlcheid. - Is 
niet ontvankelijk de voorziening inge
steld v66r het eindarrest tegen het arrest 
dat weigert de inobservatiestelling van 
de beklaagde te bevelen. (Wetboek van 
straf,vordering, art. 416.) 

22 Juni 1953. 735 

72. - Te1·mijn. - Bu·rge1'l'ijlce zalcen. 
- Eiser in Belg'ie gehuisvest. ---,. Voorzie
ning ingesteld meeT dan cl'l'ie vrije maan
den net rle betelcening, vctn de bestreclen 
beslissinu. ~ Dejinitieve besl'iss·in_q en op 
tegenspmalc. - 'l'e late voo1·ziening. -
Geschiedt te laat in burgerlijke zaken de 
voorziening ingesteld door een in Belgie 
gehuisveste eiser en die ter griffie van het 
hof neergelegd werd meer dm1 drie vrije 
maanclen te rekenen van de clag, waarop 
cle definitieve en op tegenspraak gewezen 
beslissing, die bestreden wordt, aan de 
persoon van de eiser of· aan zijn woon
plaats betekend wercl. 

26 Juni 11l53. 751 

73. - Termijn. - B~trget'lijlce zalcen. 
- Ve1·lenging van de te1·mijn. ~Wet v·an 
25 F'ebntari 1925, a1·tilcel 3. - Eiser ue-

h~tisvest in- Belgic ,doch buiten Ew·opn 
verblijvencle. - Geen verlengiitg. - De 
ver lenging van de termijn om zich in 
verbreking te voorzien, bepaald door ar
tikel 3, laatste lid, van de wet van 25 Fe
bruari 1925, is niet toepasselijk op de 
eiser die, hoewel hij zijn verblijfplaats 
buiten Europa heeft, in Belgie gehuisvest 
is. 

26 Juni 1953. 751 

74. - Tenn·ijn. ~ Stmtznlcen. - Ve1·
we1·ping, van een verzoelc tot inobservatie
stellinu en ueestesonderzoelc. - Voorzie
ning v66r cle eindbeslissing. - Niet-ont
vanlcel-ijlcheid. - Is niet ontvankelijk de 
voorziening ingesteld, v66r het eindarrest, 
tegen een arrest dat de inobservatiestel
ling en het geestesonderzoek van de be
klaagde Weigert. (Wetboek van strafvor
clering, art. 416.) 

29 .J uni 1953. 757 

HOOFDSTUK IV. 

VoRMEN. 

7.5. - Over te leuue-n stulclcen. 
Strritzalcen. - P1·ocessen-vm·baal van de 
terechtzitting van de rechter over de 
grand. - Geen rechtvaardig·ing dat zij 
v66r. het overmctlcen van de stttlclven wer
den op,qemaalct. Processen-verbaal 
waarop het hot geen acht vermag te 
slaan. - Kennis nemend van een voorzie
ning, vermag het hof geen acht te slaan 
op de processen-verbaal van terechtzit
tingen welke eerst na de toezending van 
de stukken van de procedure werclen op
gemaakt en waarvan niet blijkt dat zij 
v66r die toezending werden opgemaakt. 

6 October 1952. .25 

76. - Strafzctlce·n. - Voorzieninu van 
rle b~trgerlij 7c nanspmlcelijlce partij. -,--
Niet betelcende voorziening. - Onontvnn
lcelijlcheia. - Is onontvankelijk de door 
de burgerlijk aansprakelijke partij inge
stelde voorziening die niet werd betekend 
aan de partijen waartegen zij is gericht. 
(vVetb. van strafv., art. 418.) 

29 September 1952. 21 

77. - Vot'm. - JJ1·ilitie. ~ Voorzieninu 
gericht ann de Minister van binnenlandse 
zalcen. - Onontvanlcelijlc. - Is niet ont
vankelijk, de aan de Minister van binnen
landse zaken gerichte voorziening tegen 
een beslissing van de herkeuringsraad. 
(Wet van 15 Juni 1951, art. 52.) 

6 October 1952. 41 

78. - B~trgerl-ijlce zalcen. - Bij te voe
uen st·ulclcen. - Miildel afgeleid hientit 
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rlat contracten tegen de statuten van een 
winnootschap zotulen indntisen. - Oon
tracten niet b·ijgevoegd. - B·ijvoeging van 
contracten die, naar de vaststelling van 
de rechter over de gronrl, eenshtidenfl 
zijn. - Ontvanlvelijkheid. - Is ontvanke
lijk, de voorziening waarvan de middelen 
zijn afgeleid hieruit dat contracten tegen 
de statuten van een vennootschap zouden 
indruisen, niettegenstaande die contrac
ten bij de voorziening niet zijn gevoegd, 
indien de aanlegger ze heeft vervangen 
door met een derde gesloten contracten 
die, naar de vaststelling van de rechter 
over de grond, met deze door de partijen 
gesloten eensluidend zijn. (Eerste arrest.) 

9 October 1952 (twee arresteil). 42 

79. - Strafzaken. -- Niet onderte
kende memorie. - Het hof slaat er geen 
acht op. - Het hof slaat geen acht op 
een geschrift, getiteld « memorie ll, tot 
staving van de voorziening van de ver
dachte neergelegd dat geen handtekening 
draagt. 

13 October 1952. 58 

80. - In zalcen van rechtst1-eelcse be
lastingen. - Neerlegging van de stnlclcen 
ter grijJi.e van het hot van bet·oep. - Geen 
rlo01· de grijfiet· op de stnlvlcen zelf gedane 
·vermelding va·n de neerlegging. - Om
schrijving van d·ie stnlcken in de floor 
de ,qrifflet· opgemaalcte inventat"is met ge
dagtelcende en ondertelcende vennelding 
van de neerleg,qin.Q. - Regelmati_qe neer
legging. - Het regelmatig vervullen van 
de formaliteit van ue neerlegging ter grif
tie van het hof van beroep van de tot sta
ving van de voorziening overgelegde stuk
ken blijkt, bij gebrek aan uoor de grif
fier getekende vermelding op de stukken 

· zelf, genoegzaam nit de nadere omschrij
ving ervan in de door de griffier opge
maakte inventaris waarop de behoorlijk 
gedagtekende en ondertekende vermelding 
van de neerlegging is aangebracht. (W' et 
van 6 September 1895, art. 14.) 

21 October 1952. 77 

81. - In zaken van t·echtstreelcse be
lastingen. - Aanduiding van rle geschon
den wetten. - Aandttiding van minstens 
een van de geschonden wetsbepalingen. 
- Middel ontvankelijlc ofschoon het niet 
alle de geschonden bepalinuen aanduidt. 
- Ter zake van rechtstreekse belastingen 
volstaat het uat de voorziening minstens 
een van de wetsbepalingen vermeldt wel
ke · zou geschonden zijn indien de aange
voerde grief gegrond mocht blijken. Zij 
moet niet alle die wetsbepalingen aandui
den. (Wet van 6 Seritember 1895, art. 14.) 

21 October 195:;!. ' 78 

82. - In zalcen van rechtstreelcse be
lastingen. - Aanduiding van rle geschon-

den wetten. - Aand·ttirling r1eldig wellce· 
oolc de plaats zij van het verzoelcschrift 
waar zij voot·lcomt. - Geen ondet·scheid. 
floor de wet tttssen de opstelling en de 
ontwilclceling van het middel. - Ter zake 
van rechtstreekse belastingen geschiedt 
de aanduiding van de geschonden wetten 
op regelmatige wijze, welke ook in het 
verzoekschrift de plaats dezer aanduiding
zij, vermits door de wet geen onderscheid 
wm:dt geinaakt tussen de opstelling en de 
ontwikkeling van het middel. 

21 October 1952. 78· 

83. - Vormen. - Militie. - Aandtti
ding van de geschonden tvettelijlce bepa.
ling. - Uiteenzetting van een middel. -
Betelcenis van flie laatste wo01·flen. -
Opdat een voorziening tegen een beslis
sing van een militiegerecht ontvankelijk 
zou zijn, volstaat het niet een wettelijke· 
bepaling aan te duiden die zou geschon
den geweest zijn; er wordt bovendien ver
eist dat de voorziening de uiteenzetting· 
van een middel zou bevatten. Beschou
wingen van feitelijke aard maken geen 
middel uit. (Wet van 15 .Tuni 1951, arti- , 
kel 52, par. 1.) 

27 October 1952. 100 

84. - Milit·ie. - Voorziening flie fle 
schending va.n ann het midflel vt·eemfle 
wettelijlce bepnl-inuen inroept. - Midflel 
n·iet ontvnnlcelijlc. - Is niet ontvanke
lijk, de tegen een beslissing van de her
keuringsraad ingestelde voorziening die 
slechts wettelijke bepalingen aa;nduidt 
die aan het ingeroepen middel vreemd 
zijn. (Wet van 15 Juni 1951, art. 52, para
graaf ,1 en 4.) 

10 November 1952. 139' 

85. - Vonn. - Stmfzalcen. Bur-
gerlijlce pat·t·ij annlegster. - Niet bete
lcende voorzien·in.Q. - OnontvnnlceU.jlc
heifl. - Is niet ontvankelijk, de door dP 
bilrgerlijke partij ingestelde voorziening 
die aan de partijen tegen welke zij is ge
richt niet betekend werd. (Wetboek van 
strafv., _art. 418.) 

15 December 1952. 230' 

86. - Stt•n[znlcen. - Door de bu.rger
lijlc vernntwoordelijlce pnrtij niet bete
lcende voot·ziening. Onontvanlcelij lc
lwid. - Is niet ontvankelijk, de door de 
burgerlijk verantwoordelijke partij inge
stelde voorziening die niet betekend werd 
aan de partijen waartegen zij is gericht. 
(Wetb. van strafv., art. 418.) 

22 December 1952. 252 

87. - Vonn. - St1·Ct[zalcen. - Vertoort 
·nem·gelegd ·nn verstl'i:i!C'ing vnn de wette
Ujlce termijn. - Ovet·macht. - Begrip. 
- :Maakt geen geval van overmacht uit 
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tot rechtvaardiging van de ontvankelijk
beid van een vertoog tot staving cler voor
ziening clat na verstrijking van de door 
de wet bepaalde termijn neergelegd werd 
de omstancligheitl dat de aanlegger in 
bevolen dienst bij het bezettingsleger zich 
slechts ter gelegenheid van een maancle
lijks verlof bij ziju raadsman heeft kuu
llE'n begeven. 

ii .Jannari 1953. 272 

88. - St·mfzctlcen. - Voo1·zi:ening van 
het 1Jehee1· der (lkecte belastinyen. - Ge
brelc aan betekening. - N·iet ontvanlce
l.ijlce voorz·ieniny. - De voorziening inge
stelcl door het beheer van directe belas
tingen, vervolgende partij, is niet ontvan
J,elijk wanneer zij niet is betekend ge
weest aan de partij waartegen zij gericht 
is. (Wetb. van strafv., art. 418.) 

19 .Jannari 1953. 319 

89. - Vonn. - St·ratzcawit. ~ Voor
zieniny van ae bnrye?'lijlw pa·rti.j. - Niet 
betelcencle voorzieniny,. - Niet-ontvanlce
Ujlcheid. ~ De. door de bnrgerlijke partij 
ingestelde voorziening welke aan de var
tij waartegeu zij is gericht niet betekeud 
werd is niet ontvankelijk. 

19 Jannari 1953. 323 

90. - Stn~tzaken. - A1Yest •uan het 
·rn'ilita·i·r yerechtshof. - Memo·rie meer 
ftan vijf vrije dayen na de voo?·z·ienings
·verlclaring nee1·yelegcl. - Te lant nee1·
_qeleg(le nwmorie . .:_ Ret hof vermag geen 
acht te slaan op een tot staving van de 
voo:r:zieniug tegen een arrest van het mi
litair gerechtshof. neergeleg{l schrijven 
wanneer !let meer dan vijf vrije dagen 
na de verklarl.ng van voorziening neerge
legd wenl. (Beslnitwet van 19 October 
HJ44, art. 5.) 

19 .Tannari HJ53. 325 

91. - Zaken van (Ut·ecte belasf'ing,en. 
~ Elementen •w(wrop het hof ncht ve?·
mag te slaan : elementen vom·tlcomend 
·uit de 1jaststelUngen V(tn het bestreden 
.fLrrest of 1tit st1~lclcen wellce r·egelmatiy 
7!ij de 1n·oceam·e ,qevoeyd wenlen. - In 
.zaken van directe belastingen vermag het 
Rof van verbreking op geen andere ele
menten acht te slaan clan op cleze welke 
voortkomen uit de vaststellingen van het 
bestreclen arrest of nit regelmatig aan het 
Rof voorgelegcle stukken. (Wet van 6'.Sep
tember 1895, art. 14.) 

2:7 Jannari 1953. 358 

92. - Vorm. - Voorz·ierviny tegen ene 
heslissin,q van ae hoge miUtieTand. - Niet 
voor· echt ver·lclaanle handtelcening van 
de d·ienstplichtige. Onontvanlcelijlce 
voorziening. - De voorziening van een 

dienstplichtige tegen ene beslissing van 
de hoge militieraad is niet ontvankelijk 
wanneer de hancltekening van de aanleg
ger niet voor echt wercl yerklaard door 
een lid van het college van burgemeester 
en schepenen zijner gemeenten. (Wet van 
~5 Jnni 1951, art. 52, par. 1.) 

16 Februari 1!J53. 417 

93. - VoTm. - JJiilit,ie. ~ Aancluiding 
·cft1t wetsbepalingen zonfler· rniclclel. 
Micldel afyeleid ~tit de scheicl'ing van in
getrolclcene wetsbepalingen. - Onontvan
luelijkheicl. - Is onontvankelijk de voor
ziening in militiezaken, die, hoewel zij 
de schencling van vigerencle wetsbepalin
gen inroept, geen enkel nit cleze schen
ding afgeleicl micldel uitbrengt of een mid
del grondt op de schending van ingetrok
kene wetsbepalingen. (Wet van 15' Juni 
1951, art. 52, par. 1 . en 4.) 

16 Februari 1953. 417 

94. - Bij te voegen st1tlclcen. ~ B1t-r
{J6'1'7-ijlce zalcen. - A1Test nitsp1·aa1c doen
(le over betwistinyen betreffende ·cle vei
ling van een on·roe1·ena g.oecl. - Geen rnid
flel afyeleid nit de schenrl'iny 1;an het a.an 
de veiUngsvoorwnar-clen te hechten ge
looj'. - A1-rest de bedingen dm· veilings
voorwa(t1'den a.anhulena waump zijn be
sz.issiny gegTorul is. ~ Geen ve1·plichting 
de telcst der· ve'ilingsvoo1·waa.rflen bij de 
voorziening te ·voegen. - De voorziening 
ingesteld tegen een arrest waarbij nit
spraak worclt geclaan over betwistingen 
betreffencle de veiling van een onroerencl 
goed, die de scllenclirig niet inroept van 
!let geloof clat aan de veilingsvoorwaar
den is verschulcligd, is ontvankelijk on
clanks de tekst der veilingsvoorwaarden 
er bij niet is gevoegcl, wanneer het arrest · 
de bedongen veilingsvoorwaarden aan
llaalt waarop het zijn beslissing grondt. 
(Wet van 25 Febrnari 1925, art. 9 en 10.) 

19 Febrnari 1953. 425 

95. - Verzoelcschrift tot 111anvnlUng 
van ae voo?·ziening van de clienstpliehtige . 
- Niet voor echt verlclaard handtelcen 
van de nanlegger·. - Het hot ve1·mag geen 
aeht ero11 te slaan. ~ Ret hof vermag 
geen acllt te slaan op een verzoekschrift 
tot aanvulling van een in militiezaken · 
door de clienstplichtige ingecliende voor
ziening, wanneer het hanclteken van de 
aanlegger niet voor ecllt verklaard is. 
(Wet van 15 Jnni 1951, art. 52, par. 1 
en 4.) 

23 Februari 1953. 429 

96. - Stmtzalcen. - Mernor"ie niet 
oncZe1·telcend. - Wonlt doo1· het hof niet 
in acht genomen. - Een tot staving der 
voorziening neergelegcl geschrift dat niet 
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ondertekend is wordt door het hof niet 
in acht genomen. 

2 Maart 1953. 447 

97. ~ Zalcen van rli·recte belastinoen. 
- lloorzienino wellce slechts de o,eschon
llen wet vermeldt en niet het a1·tUcel dezer 
wet dat zott geschonden geweest z·ijn. -
Voo!'Ziening !viet ontvanTcelijlc. - Is niet 
ontvankelijk de voorziening ingesteld te
gen een ·in zaken van directe belastingen 
gewezen arrest, wanneer zij slechts de 
wet vermeldt en niet het artikel flezer 
wet welk beweerd wordt te zijn geschon
den geweest. (Wet van 6 September 1891J, 
art. 14.) 

B Maart 1953. 455 

98. - B'ij te voegen st·ulclcen. - Btrr
gerlijlce zalcen. - Vonnis van de (Je!·ste 
1'Cchte!'. Kennisneming ervan niet 
noodzalcelijlc tot beoordeling, van· cle ue
grondheid van de voon;ienin,q. ~ Bijvoe
ging niet vereist. - In burgerlijke zaken 
is de aanlegger niet gehouden een uitgifte 
of het betekend afschrift van de beslis
sing van de eerste rechter bij zijn ver
zoek tot verbreking te voegen, wanneer 
de kennisneming dezer beslissing tot de 
beoordeling van de gegrondlleid der voor
ziening niet noodzakelijk is. (Wet van 
25 Februari 11l25, art. 10, 1°.) 

20 Maart 1953. 489 

99. - B-zwgerlijlce zalcen. - Awndtti
rting van de geschonden wetsbepalingen. 
- Wetsbepalingen vTeemd aan de in het 
middel aangevoenle gTiet. - Middel niet 
rmtvanlcelijlc. - Is in burgerlijke zaken 
niet ontvankelijk het middel dat als zijn
de geschonden geweest slechts wetsbepa
lingen aanduidt cUe aan de in llet middel 
aangevoerde grief vreemd zijn. (Wet van 
25 Februari 1925, art. 9.) 

20 Maart 1953. 489 

100. - Vonn. - Militie. - VooTzie
ning, arm de vom·zitte1· van het Hot vait 
·verb!'elcing opgestwunl. - Onontvanlce
lijlcheid. - Is niet ontvankelijk de voor
ziening tegen ene beslissing van de lloge 
militieraad die onder bevolen omslag aan 
de voorzitter en niet aan de griffie van 
het Hof van verbreking opgestuurd werd. 
(Wet van 15 Juni 1953, art. 52, par. 2 
en 4.) 

13 April 1953. 538 

101, - Zalcen 1jan directe belastingen. 
- Verzttim aan voeging bi.i het ve1·zoelc
schritt van een uitgitte van de beslissing 
van de directetw der directe belastingen 
nnar wellcer beweegredenen dooT het be
streden n1·rest ve1·wezen wo1·dt. - VooT
.~iening onontvanlcelijlc. ---'- Wanneer een 

arrest verwijst naar de lleweeg-redenen 
van de beslissing van de directeur der be· 
lastingen waartegen verhaal ingesteld 
werd en deze beslissing zich dienvolgens 
met het -arrest verenigt, is llet tegen die 
heslissing ingesteld verllaal niet ontvan" 
kelijk indien de uitgifte van de beslissing 
van de directeur niet bij het verzoek
schrift tot verbreking gevoegd is. 

21 April 1953. 566 

102. - Vormen. Stratzalcen. --
Yoorziening van de 1nwge!·lij7c aanspTalce
lijlce pa1·Uj. ~ Memor,ie te1· f!Tijfie van 
het hot nee,r,qeleyd. - Noodza7ce1ijlcheid 
van de tu,ssenlwmst van een advocaat • 
bij llet hot. - Is niet ontvankelijk de 
memorie door de burgerlijk aansprake
lijke partij, aanlegster in verllreking tel' 
griffie van het hof neergelegd zonder tus
senkomst van een advocaat bij dit llof. 

27 April 1953: 579 

103. - ZMcen vnn dij·ecte belastingen. 
- N ee1·legging samen met de voorziening 
ter grijfie van het hot van beroep van 
een gesch1·itt dat doo1· de fJ1'ijfim· niet is 
uetelcend en waarin het best?·eden an·est 
.zogezegd wo1·dt overgenomen en niet van 
een uitgitte van het nrrest. - Onontvan
lceli:ilce voo1·zieniny. - Is onontvankelijk 
de in zaken van directe belastingen, ter 
griffie van llet hof van beroep neergelegde 
voorziening waarbij niet een uitgifte van 
llet bestreden arrest is gevoegd docll een 
tekst waarin dit arrest zogezegd wordt 
overgenomen en die niet is ondertekend 
door de griffier van llet rechtscollege dat 
de lleslissing lweft uitgesproken. 

28 April 1953. 586 

104. ~ Zalcen van directe belastinuen. 
- Bete7cening van de voo1·ziening. - At
gitte vnn de aangetelcende b!·iet ten post
lcantore als betelcening geldende. - De 
afgifte ten postkantore van de aangete
kende brief omvattend afschrift van llet 
verzoekscllrift tot voorziening en van het 
exploot van betekening geldt betekening 
aan de betekende partij. (Wet van 6 Sep
tember 1895, art. 19.) 

29 April 1953. 587 

105. - Zalcen van directe belnstingen. 
- Betelcen·ing van de voorziening. -Be
telcenin,q de nederlegging ter gTijfie van 
de voo1·ziening voo1·atgaande. ~ Het naar 
llet Hof van verbreking gericllt verzoek
scllrift tot verbreking moet aan de ver
weerder lletekend worden v66r de neer
legging ter griffie van het hof van beroep 
van llet origineel van het verzoekscllrift, 
van een uitgifte van het bestreden arrest 
en van de tot staving der voorz~ening in
geroepen stukken. n~ret van 6 September 
1895, art. 14.) 

29 April 1953. 587 
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106. - Vorm. - Voorziening tegen 
een beslissing van de hoge militieraad. -
Handtelcening .van de d·ienstplichtige voor 
echt verlclaard rZoor de bttr.qemeeste1· van 
de militiewoonplaats. - Voorzienin,q n·iet 
ontvanlcelijlc. - Is ni.et ontvankelijk de 
voorziening tegen een beslissing van de 
hoge militieraad, wanneer de handteke
ning van de dienstplichtige voor echt is 
verklaard door de burgemeester van de 
militiewoonplaats doch niet door een lid 
van het college van burgemeester en sche
penen van de plaats waar hij op de dag 
van de voorztening zijn woonplaats lweft. 
(Wet van 15 Juni 1951, art. 52.) 

11 ~Iei 1953. 620 

107. - Memo1"ie. - MU'itie. -Memo
ric aan de griffie qezonden na het ver
strijlcen van de termijn van voorziening. 
- Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ont
vankelijk, tot staving van een voorziening 
tegen een in militiezaken gewezen beslis
sing, de mer!J.orie naar de griffie van het 
hof gezonden na het verstrijken van de 
termijn van voo11Ziening. (Wet van 
15 Juni 1951, art. 52.) 

18 Mei 1953. 644 

108. - Btwgerlijlce zalcen. - Anndni
ding vnn de qeschonden wetten. - Wets
bepaling vreemd aan de in het middel 
vermelde grief. - 1lHddel niet ontvnnlce
lijk. - In burgerlijke zaken is het middel 
niet ontvankelijk dat slechts een aan de 
vermelde grief vreemde wetsbepaling als 
zijnde geschonden geweest aanduidt. 
(Wet van 25 Februari 1925, art. 9.) 

12 Juni 1953. 697 

109. - Vorm. - Voorzien·ing tegen 
ene beslissing vnn de qemenqde ·rnad vnn 
beroep 1!nn de 01·de der geneesheren. -
Verzoekschrift niet ondertekend door een 
~dvocnnt bij het Hot vnn verb1·elcing. -
Onontvanlcelijl<:heid. - Is niet ontvanke
lijk de voorziening ingestelcl tegen ene be
slissing van de gemengue raad van beroep 
van de Orde der geneesheren, indien zij 
niet door een advocaat bij het Hof van 
verbreking ondertekend is. (Wet van 
25 Juli 1938, art. ll; wet van 25 Februari 
1925, art. 9.) 

13 Juli 1953. 799 

110. - Znlcen vnn 1·echtstr·eelcse belns
tingen. - Neerlegginq van het ve1·zoelc
schrift ter· g·riffie vnn het hot vnn beroep. 
- Attthentieke wijze wnarop het inzicht 
om zich te voomien .wm·dt te lcennen ge
geven. - Het is door het neerleggen van 
zijn verzoekschrift ter griffie van het hof 
van beroep dat de aanlegger zijn inzicht 
te kennen geeft zich tegen een in zaken 
van rechtstreekse belastingen gewezen ar-
rest te voorzien. · 

14 Juli 1953. 809 

1.11. - Znken van rechtst·reelcse bcltl8-
tingen. - Neer·legging vnn het verzoelc
schritt ter· qdffie ·vwn het hof. - N ewi"leg
,qing wellce dient te worden gedann door 
rle pa·rtij zclf of rloo1· hnn1· bijzondere ge
volmnchti,qde. - Het neerleggen ter grif
fie van het hof van beroep van ue voor
zi.ening in verbreking tegen een in een 
zaak van rechtstreekse llelastingen gewe
zen arrest client te worden gedaan door 
de partij zelf of door haar bijzondere 
gevolmachtigde. 

14 Juli 1953. 809 

112.- Zalcen •van •rechtstr·eelcse belns
t-ingen. - Annd·uid·ing van rle ,qeschonden 
wetsbepnlin,qen in het verzoekschrift 
tot veTb1-elcing. - T'oo1·waarrle vnn de 
ontvanlcelijlche·id vnn de voo1·z·iening. -
De voorziening in zaken van rechtstreek
se belastingen is niet ontvankelijk indien 
de wetsbepali_ngen cUe beweerd worden 
geschonden te zijn geweest niet in het 
verzoekschrift tot verbreking aangeduid 
zijn. (Wet van 6 Sel)temller 1895, art. 14.) 

14 Juli 1953. 812 

HOOFDSTUK V. 

VOORZIENING NA VOORZIENING. 

113. - Str·afzaken. - T' oon:·ienin,q nn 
voorzieniny niet ontvanlcelijlc. ---' Beschilc
lcing van de TandlcnmeT wna1·bij de ver
dachte nanT de con·ectionele Techtbnnh: 
wordt veTwezen. - An·est vnn rle lcnmeT 
van inbeschu.ldiyingstetling dat een inob
seTvnUestellin_q wei,qert of een voorlopiye 
invrijheidstell-in,q wei,qe1·t. - Eerste vom·
zien·in,q VC'I'W01'1Jen om een anclm·e re
flen dnn n-ietighe-id voo1·tspnt.-itencle uit 
een overt1·erling van de wet van 15 Juni. 
1935. - 'l',weede voo1·zienin,q rloor rlezelfde 
pnrtij. - Onontvanlcelijlche·ifl. - Wan
neer om een andere red en <Ian een nietig
heid vool'tspruitende nit een overtreding 
van de wet van 15 Juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken, de voor
ziening ingesteld hetzij tegen een beschik
king tot verwijzing van de verdachte 
naar de correctionele rechtbank, hctzij 
tegen een arrest van de kamer van inbe' 
schuldigingstelling dat een verzoek tot 
inobservatiestelling of tot voorlopige in
vrijheidstelling afwijst, werd verworpen, 
is een tweede voorziening door dezelfde 
partij ingesteld tegen dezelfde beslissin
gen niet ontvankelijk. (Wetb. van strafv., 
art. 438.) 

6 October 1952. 40 

114. - Militiezctken. Voo1·zieninf! 
na voo·rziening is niet ontvnnlcelijlc. -
Dnuw-wijdte van cle 1·egel. - Een partij 
kan zich niet een tweede rnaal in verbre-
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king voorzien tegen een· beslissing van de 
herkeuringsraad, zelfs indien de tweede 
voorziening v66r het verwerpen van de 
eerste voorziening werd ingesteld, tenzij 
deze wegens een overtreding van de wet 
van 15 Juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken nietig was, en zulks om 
die reden aileen, ofwel tenzij de aanleg
ger regelmatig· afstand ervan had gedaan. 

2Q October 1952. 73 

HOOFDSTUK VI, 

AFSTAND. 

115. - Atstanfl. - In zalcen van 
1·echtstreekse belastingen. - Advocaat 
van de adn•inistratie. - Bijzonrle1·e vol
'macht venJist. - Om geldig in naam van 
de .Administratie van financH\n, vervol
gende partij, afstancl van een voorziening 
in verbreking te doen, moet cle aclvocaat 
van die aclministratie van een te clien 
einde ontvangen bijzondere · volmacht 
doen blijken. 

20 October 1952. 77 

116. - Atstanrl. - Burge?'lijlce zaken. 
- Atstand door een lasthebber. - Bij
.zondere lastgeving. - Begrip. - Maakt 
niet de bijzondere lastgeving uit, waar
van de geldigheid van de afstand van een 
voorziening afhankelijk is gesteld de 
lastgeving, door een lastgever aan' een 
lasthebber verleend om, namenfi deze, 
thans of in de toekomst v66r alle be
staande gerechten, alle afstanden te doen 
in ieder gerechtelijk of administratief ge
cling. 

31 October 1952. . 108 

117. - Afstand. - Bu1·gerlijlce zalcen. 
- Vo01·ziening. 'in naam van de R·ijlcs
dienst voor maatschappelijlce zelcerhe-irl. 
- Algemeen-bestuu1·de1· doo1· a1·tilcel 20 
van het besl~tit van de- Regent van 16 J a
mta1·i 1945 niet ,qemachtigd om namens 
de dienst afstand te doen. - Artikel 20 
van het besluit van de Regent van 16 Ja
nuari 1945 machtigt de algemeen-bestuur
der van de Rijksdienst voor maatschap
pelijke zekerheid niet om namen" die 
dienst afstand van een voorziening te 
doen. 

31 October 1952. 108 

118. - Atstand. Stntfzaken. -
Vo01'ziening rloor cle Administratie van 
financiiJn tegen een anest van V1"ijspmalc. 
- Afstanrl van de voo1·ziening gelijk
staande met afst·ancl vadt rle vonle1·ing. -
Dem·eteren van de atstanrl. - Het Hof 
decreteert de afstand van de door de Ad
ministratie van financH\n, vervolgende 

partij, tegen een arrest van vrijspraak 
ingestelde voorziening, wanneer die af
stand met een afstand van de vorQ.ering 
gelijkstaat. 

3 November 1952. 115 

119. - Stmtzalcen. Atstanrl ge, 
volgd doo1· een b·riet die een herroeping. 
·van fle atstand insluit. - B1'iet die geen 
lca1"alcter van echthe·icl ve1·toont. - Het 
Hot slaat ,qeen acht erop. - Wanneer de 
aanlegger afstand van zijn_ voorziening 
heeft geclaan, slaat het Hof geen acht 
op een brief clie geen karakter van echt
heicl vertoont en die de herroeping van 
de afstand insluit. 

3 November 1952. 116 

120. ~ Atstancl. - B7t1'ge1'lijke zalcen. 
Alcte van atstand. - OndeTtelcend in 

1~aam van de 1JfWtij d·ie atstand doet. -
Identiteit en hoedanigheicl van rle onder
telcenaa1' niet vf!Tmeld. - Nietige atstand. 
- Het Hof slaat geen acht op een akte 
nm afstand ondertekend namens de par
tij die verklaart van, de' door haar inge
diende voorziening afstand te doen door 
een .persoon wiens identiteit en hoe~lanig
heid niet worden vermeld. 

13 November 1952. 142 

121. - Stmtzalcen. Atstand.· -
Wanneer, in strafzaken, de aanlegger 
verklaart afstand van zijn voorziening 
te doen, decreteert het Hof de afstand. 

22 ])ecernber 1952. 243 

122. - Afstand. Stmtzalcen. -
Zalcen van directe belastingen. - Voor
zienin,q van het beheer tegen ·een arrest 
waa1·bij zijn hoge1· beToep tegen een von
nis van veraonleling te laat ingediend 
weTd verlclaard. - Atstand van de voor
ziening niet gelijlcstaande met een atstand 
van cle vm·dering,, - Atstand zondm· uit
·we1·Jcing. - ])e afstand van de voorzie
ning ingestelcl door het beheer der clirecte 
belastingen tegen een arrest waarbij ver
klaard wercl dat zijn hoger beroep tegen 
een ten laste van de beklaagde uitgespro
ken vonnis van veroorcleling te Iaat werd 
ingesteld, is zoncler uitwerking vermits 
deze afstand niet met een afstar{cl van de 
vorclering gelijkstaa t. 

19 Januari 1953. 319 

123. - Atstand. - Zalcen van recht
st1·eekse belasting,en. - Decrete1·en doo1· 
het hot. - Wanneer, in zaken van recht
streekse belastingen, de belastingplichtige 
verklaard heeft van zijn voorziening af
stand te do en, clecreteert het hof de af
stand. 

5 Mei 1953. 606 

----1 r---
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124. ~ Af.~tand. - Zalcen van 1·echt
st1·eelcse belastingen. ~ Alcte van atstand 
door eise1· onde·1~telcend, doo1· een advo
caat ter u·rijjie nem·rJelegcl. - Neerlegging 
lcrachtens een b'ijzonde·re volmacht ue
daan. - Geldigheicl. - Wanneer eiser 
door een door hem ondertekende akte van 
11ijn voorziening afstnnd doet en de akte 
van afstand ter griffie door eeri advocaat, 
handelende krachtens een bijzondere vol
macht, is nedergelegd, is de afstand re
gelmatig. 

5 Mei 1953. 606 

125. - Afstand. St1·ajzaken. -
Pleitbezoruer. - NoodzalcelijlchC'id vwn 
een b'ijzonclere volmacht. - Ret hof 
houdt geen rekening met een · afstand van 
de voorziening tegen een in strafzaken 
gewezen vonnis, wanneer deze afstand 
voortspruit nit de verklaring van een 
pleitbezorger die te dien einde niet van 
een bijzondere volmacht doet blijken. 

22 Jnni 1953. 731 

VQEEMDELING. 

Vm·blijf in Belgie zonde·r de veTeiste 
machtiging,. - Besluitwet van 28 Septem
ber 1939, arti7cel 3. ~ Voo1·tgezet wanbe
ll1·ijf; - Indien het wanbedrijf van ver
blijf in Belgie, zonder machtiging van 
de. Minister van justitie, hetwelk ·door 
artikel 3, lid 2, van de besluitwet van 
28 September 1939 op de politie van de 
vreemdelingen gestraft wordt, bij het vei'
strijken van de termijn bepaaW bij arti
kel 3, lid 1, van het ministerieel besluit 
van 13 October 1939 gepleegd werd, blijft 
het nochtans verder voortbegaan zolang 
de vreemdeling in Belgie verblijft zonder 
de vereiste machtiging te hebben aange
vraagd en verkregen. 

18 Mei 1953. 642 

VQIJHEID VAN VEQENIGING. 

1. - Wet van 24 Mei 1921, a1·tikel 4· 
- Mate'l"ieel bestanddeel van de strafbaaT 
gestelde inb1'ettlc .. - Ret materieel be
standdeel van de strafbaar gestelde in
brenk, welke in artikel 4 van de wet van 
24 Mei 1921 bepaald wordt door de be
woordingen « het voortzetten· van een 
dienstcontract van de niet-aansluiting bij 
een vereniging afhankelijk te maken >J, 

bestaat niet in de verbreking van der
gerlijk contract, doch wel in het feit dat 
iemands handhaving in de bij dergelijk 
contract of onder de schijn van dergelijk 
contract toegekende bediening van zijn 

niet-uansluiting bij een ver.eniging af:b,i/ln
kelijk wordt gemaakt. 

19 Januari 1953. :~29' 

2. - Wet van 24 Mei 1921, a1·tilcel 4. 
- Kwaaclwillig voonwmen. - Begrip. -
Ret kwaadwillig voornemen, hetwelk een 
der vereiste bestanddelen uitmaakt van 
de door artikel 4 van de wet van 24 Mei 
1921 tot waarborg der vrijheid van vere
niging strafbaar gestelde inbreuk, bestaat 
in de bedoeling de vrijheid van vereniging 
te krenken. 

19 Januari 1953. 329 

VQIJW AQING. 

1. - Eenvo~tdige vnJWarimg. - Bel
gisch Oongo. - Vo1·de1'ing tot vrijwarinrJ 
bij wijze van tussengeschil ingesteld v66r
de ·rechter· wctarbij de hoofdvoTderin.rJ 
aanhangig gemaalct werd. - verband 
van afhctnlcelijlcheid en onde1'geschi7ctheid 
tu.ssen de eis tot m•ijwa·ring en de hooftl
eis. - Ret burgerlijk gerecht mag de bij 
wijze van tussengeschil ingestelde vorde
ring tot eenvoudige vrijwaring gegrond 
verklaren, wanneer .tussen deze vordering 
en de hoofdvordering een verband van 
afhankelijkheid en ondergeschiktheid be
staat, zonder dat daartoe vereist wordt 
dat de vordering tot vrijwaring in clezelf
de oorzaak als de hoofclvordering oor
sprong vinde. (Koninklijk besluit van 
22 December 1934 tot samenvatting van 
de bepalingen betreffende de rechterlijke 
inrichting en de bevoegdheid in Belgisch 
Congo, art. 117.) 

16 April 1953. 547 

2. ~ Eenvmtdige 'vrijwa1·ing. Bel--
gisch Oongo. - Vo1'de1·ing tot vrijwaring 
1Jij wijze van tussengeschil ingesteld. -
T1 e1·bancl van athanlcelijlcheicl en ondm·
rteschilctheid t~tssen de eis tot vrijwaring 
en de hoofcleis. - VeTband bestaande 
1~1annee1· ien~and gehoutlen . is een ander 
'Vrij te ho·ttclen van ,de gevolgen van een 
claad waarop de hoofdvordePing g,egrontl 
is. - Het verband van afhankelijltlleid 
en ondergeschiktheid tussen de hoofdvor
dering en cle vordering tot eenvoudige 
vrijwaring ingesteld bij wijze van tussen
geschil v·66r de rechter bij wien de hoofd
voi·clering aanhangig gemaakt wercl, be
staat wanneer iemand gehouden is een 
ander vrij te houden van de gevolgen van 
een daad waarop de hoofdvordering ge
grond is. (Koninklijk besluit van 22 De
cember 1934 tot samenvatting van de be
palingen betreffende de rechterlijk~ in
richting en de bevoegdheid in Belgisch 
Congo, art. 117.) 

16 April 1953. 547 



WEGBNIS.- WJCT'.rEN EN BESLUITIDN. H9i:i 

w 
WEGENIS. 

1. ~ Stedebo·tt'W. - Koninlvlijlc beslttit 
wrwrbi:i tot een plan van aanleg wordt 
IJe.,loten. - Opriohting, zonder toela.fi.ng, 
van een uebo·u.w in het bi:i lconinlclijlc be
.,ltt'it om.sclweven g,rondgebied. - .ilfis
drijj. - Pmces-verbaal dat het neerleg
fJCJt run een p~a.n van aanleg va.ststelt. -
fiJen vroege'/" rfepleegrl miscl?"ijf blijft stmf
lwnr niettegenstaancle het gebo11w n1et in 
het plan ·is begrepen. - Het opricllten; 
zonder toelating, van een gebouw op llet 
gromlgebiell omschreven door een konink
lijk beslnit waarbij tot het opmaken van 
!'ei1 plan van. aanleg wordt be\Sloten en 
dat in llet Belgdsch Staatsblad wenl be
l.:end gemaakt, blijft strafbaar niettegen
staande het later neergelegd plan van 
aanleg het grondgebied niet begrijpt 
w>1arin gebouwd werd. (Besluitwet van 
:! December 1946.) 

~ December 1952. 203 

2. - Ntedelijke 1.1!e[Jen1s. Afsln1tin[J 
op een openba1·e we[J opge'l"icht. - Vm·de
ri.n.t! tot ve1·wijde1·iny, van de ·afsluiting 
door de yemeente ingesteld. - Aa·rd deze·r 
Donleriny. ~ De vordering ener gemeente 
tot verwijdering ener afsluiting opgericht 
op een arm de stedelijke wegenis beho
rende weg, kan een vorclering zijn tot 
herstel vnn cle door artikel 88, 9°, van het 
landelijk vVetboelr voorziene overtreding 
van toeeigening Yan een stuk van de 
breedte vnn een openbare weg; zij kan 
nochtans ook een vordering uitmaken 
strekkende tot llet wegruimen van een 
nwt .de bestemming van openbaar nut van 
<le openbare weg onverenigbare toestand. 

(i Maart Hl:J3. 464 

WE~K~ECHTE~S~AAD. 

Baad van eerste aa.nleg en ·raad Vlln 
IJel·oep. - Beslissing 1tityesprolven door de 
vuorzitte1· die de deba.tten. heett geleid. 
- Wettelijk u:itgespmken besUs-sinif. -
;lfweziy.heid van ,fle we'l"lc1·echte·rs die de 
tlelmtten hebben bli1gewoond. - Aanwe
ziyheill 1:an werl,Techte1·s rUe de deb££tten 
niet lw/Jben bij{!ewoond. - Ornst-andig
lwirl van belany ontbloot. - De beslissing 
l!l'WezPn door een werkrechtersraad of 
Pen. werkrechtersraad van beroep wordt 
gelclig uitgesvroken door de voorzitter llie 
1le debntten heeft geleid, zelfs wanneer 
<lie raad, op het ogenblik van de uit
SJ1l'aak, zetelt zonder de werkreehters die 
<lP debattl'n hebben bijgewoond en aan 

1 het vonnis hebben deelgenomen, of werk
rechters aanwezig zijn clie aan llet vonnis 
\Teemd zijn gebleven. (Wet van 9 Juli 
1926, art. 76, al. 3, en 123.) 

13 November 1952. 142 

WETTEN EN BESLUITEN. 

1. - Inte1·pretatie. - Mate waat··in de 
rechter de pa'l"lernentaire voorbe1·eidiny 
in aannte1·ldng nemen mag.- Indien geen 
parlementaire voorbereiding tegen een 
duidelijke en nanwkeurige wettekst kan 
ingeroepeu worden, kan zij in aanmer
king worden genomen om rle draagwijdte 
van de wettekst vast te stellen. zoals zij 
nit de termen ervan blijkt. . 

20 October Hl52. 65 

2. ~ Wet van 10 A:ugcu.stus 19oi0 betref
tende de ve1"1cee1·sbelasting 011 £le a1tto
·voe1·tnigen.. Tent.gwe'l'l.-en£/.e lc·ra.cht 
(lezer wet. - De wet vnn 10 Augustus 
1950 lloudende wijziging van de verkeers
belasting op de autovoertuigen heeft te
rugwerkende kracht op 1 .Tnnnari 1950 
datum harer inwerkingtreding. 

14 Januari 1953. 292 

3. - M·iniste·l"'ieel besluit. - Besluit 
da.t teyen de ·wet niet opwegen lca.n. -
Een ministerieel beslnit kan tegen de wet 
niet opwegen. (Grondwet, art. 29, 67 en 
107.) 

12 Februari 1953. 399 

4. - F1·eemde wet. Inte1"1J1'eta.tie 
·witSluUenrl behorend aan cle 1·echter over 
de rtrond. - De interpretatie van een 
vreemde wet behoort uit~Sluitend aan de 
rechter over de grond. 

2fi Maart 1953. 515 

5. - Tentgwerlcencle lcmcht. - Ve1'
jaring. - Verwo1·ven 1·echten. - Een wet 
die een vroegere bepaling betreffende de 
verjaring wijzigt, doet niets af ann de 
verworveu reehten. Dergelijke wet is van 
toepassing op de bij haar inwerkii1gtre· 
den lopende verjaringen, doch lleeft ge
nerllande uitwerksel ten aanzien van de
gene die op dit ogenblik definitief ver
worven zijn. (Bnrgerlijk w'etboek, arti
kel 2.) 

7 Mei 1953. 607 

6. - Interpretatie. D·ttirlelijlce en 
nawwlceur·ige telcst. - 'l'ek~t (lie yeen aa.n
lei.diny geeft tot intm·tJ·retat'ie. - Wan
neer de tekst van de wet duiclelijk en 



996 WISSELBRIEF. - WISSIDLCON'l'HOLE. 

nnnwkeurig is, geeft hij geen nanleiding 
tot interpretatie. 

Hi Juni 1933. 710 

7. - Wet vnn 17 Mei 1933. - Voor
werp van de nnn de Konin{f toeg,ekende 
maehte·11. - De wet van 17 Mei 1933 heeft 
ann de Koning de macht toegekend om, 
gedurende een tijdrnimte vnn drie maancl, 
bij wijze van door de in dl' rnacl verga
<lerde minist<"rs genomen besluiten, onder 
meer alle mantregelen te treffen van aanl 
om de inrichting te vereenvondigcn en 
het toezicht te versterken van de open
bare diensten en de afgevaarcligde orga
nen. met inbegrip vnn maatregelen tot 
afschafling of vermindering van de in nit
yoering van verschillenrle wetten gedane 
I>Pk-endmakingen. 

10 .Juli 1933. 795 

8. - Wet ,;nn 17 Mei 193.3. - Z·uive
rinrt 1x~n de openbare financies. - Voor
werp behorende tot de door rTeze wet ann 
tle Koni'llff toe{fekende m.achten. - De 
aanzuivering vnn de openbare financH\n 
niet vreemrl zijnde mm dt> veret>nvoudi
ging van de openbare fliensten, is clit 
voorwerp begrepen in de door de wet van 
17 Mei Hl33 ann de Koning toegekende 
mach ten. 

10 .Jnli 19:!3. 795 

9. - Wet van 17 1llei 1938. - Op drie 
maa1ul rle t-i:idru·imte beperkencl wa.adn 
de f(onin,q, IJ-ij wif,ze Ntn door rle in de 
}'(UUl t!ergnde-rrl!'. m·in:iste1·s genomen be
sl·u-iten. cl e er i'll op,qcsonule staff en rege
len m.ay. -~ De ti.fdnt.hnte niet bepe!'lccnd 
waarin rlic besln-iten /J1'1J(lende lcrncht zttl
len heblJen. - Het koninklijk beslnit vnn 
l4 Augustus 1!!33 genomen door de Ko
ning binnen· de perken van de hem door 
cle wet van 17 l\fei 1933 voor een termijn 
van <lrie mnand verleende bevoegdheid 
vennits het niet wenl ingetrokke11, be: 
hondt, ondanks de Yerstrijking van voor
meld termijn, zi.in binclencle krncht. 

10 .Tnli 1953. 795 

10. - KoninkUjlc liesluit ra.n 9 Maart 
198.5 tot aanvnll-inrt van het l.:on-inlclijk 
lwsluit van 1.4 AttgiiiBtus 1933 geuomen 
lwachtens rle wet over de liijzonder-e 
macllten van 17 Mei 1988. - Beslwit dot 
wa t lJetrett de {!Oe(llceurin ,qsmacht ,;a,; 
de r;ouveruen.-r. geen onderscheid rnaa1ct 
tussen . de slijte1·ijen ,;an ter plaats te 
·nwlwu1lcen fl1'(tnlcen en rleze van bttiten 
de inrichtinrt te rerlwnilcen rlranken. -

Het koninklijk besluit van D l\1aart JDB5 
tot nnnvulling nm het koninkli.ik besluit 
nm 1-l Augustus Hl3il genomen in uitvoe
ring Y:lll de wet van l7 Mei 1933 betref
femlP cle bijzondPre macllten, mnakt, wat 
betreft <le opclracllt Yan goedkeuring 
wl'lke het aan de gmJYerneur verleent. 
geen onderselleid tussen de sli.iterijen 
van ter plants tc verbrniken dranken en 
<le slijterijen nm bniten de inriclltilJg 
te vt>rbrniken drnnken of deze wnnrvan 
<le slijter slechts bij minimum of maxi
mum be]malde lweveelheden geestrijke 
dranken leveren mag. 

10 .Jnli 19ii3. 7g5 

WISSELBIUEF. 

A.ccoonl t·ussen rle betroklcene en de 
bankic·r d-iscontant. - Ve·rz'll'im de tn~k
ker op rle hoo11fe te bre11,qen ·van d'i.t a.c
coord en ,;wn de ·wettelijlce uitwe1·1cselen 
·/Jan de scheppiny van de wisselb1'ief. -
Ferznim da.t qeen lJerlrort ·u:itrnaalct. -
l\Iankt geen beclrog uit, hetwelk de toe
stemming van de trekker van een wissel
hrief ongeldig mnnkt, ]Jet verzuim, van
wege <le betrokkene en de hankier die 
hem geclisconteerd heeft, de trekker op 
de hoogte te brengen zowel van de tussen 
hen tot stand gekomen overrenkomst voor 
llet disconteren van deze wisselbrief ten 
bate van de trekker, als van de wette
lijke nitwerkselen die de schrpping ervan 
voor hem mcdebraeht. 

7 Nlei 1953. Ge 

WISSELCONT~OLE. 

fnlire·u.ken 01J rle liesl1f'iten e'/1 1·e,qlemen
ten 1Jetreffe11(/c cle w·isselcontrole. - Ve-r
volgi-rlfl op verzoelc van het Belgisch
Lwrernb·u1'f/8 In8tit·uut voor de wissel. -
Opdmcl1ten doo1· de raad van het Inst-i
tuut nait zelwre nrnbtena1'en van clit 
ltta.tste ·rerleend. - Wettelijkhe·icl. - In
cHen het principieel aan de raad van liet 
Ht>lgisch-Luxembnrgs Instituut voor de 
wissel behoort de vervolging aau te vra
gen van de inbreuken op de beslniten en 
reglementen betreffende de wisselcontrole, 
verbiedt nochtans geen enkele wetsbepa
ling nan deze raacl tot het uitoefenen van 
clit recht ann zijn ambtenaren opdracht 
te geven. (Besluitwetten van 6 October 

, 1944, art. 1, 3 en 6, 3 December 19~-l. 
I art. 1, en 4 .Juni 1946, art. 3.) 

1' .Jnni l!l53. 681 
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